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Μια στρατιά από αστυνομικούς με ασπίδες και κλομπ,
δικηγ όρους με μηνύσεις γ ια κάθε λόγ ο, «αγ ανακτισμένους
εργ αζόμενους » έτοιμους να μετατραπούν σε μπράβους ,
ακόμη και οδοφράγ ματα πάνω στον αιγ ιαλό αντιμετώ πισαν
χθες οι πολίτες και εθελοντές εργ αζόμενοι που πήγ αν στην
παραλία του Ελληνικού να απομακρύνουν σκουπίδια και
μπάζα.
Α ποτέλεσμα; Ε πεισόδια που
κορυφ ώθηκαν με τον ξυλοδαρμό ενός
καθηγητή του Π ολυτεχνείου, τη στιγμή
που εκπρόσωποι του Δήμου Ε λληνικού
πήγαν να σφ ραγίσουν για πολλοστή
φ ορά την πίστα καρτ και το διπλανό
κέντρο διασκέδασης που ετοιμάζει
εγκαίνια την 2 9 η Μ αΐου.
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ΕΛ Λ Α ΔΑ
με μια ματιά...
Α συλο Α ΕΙ
αδιαπραγ μάτευτο
«Ο υπουργός
προκάλεσε»
Πρύτανης ΑΠΘ: «Να
μην διωχθεί κανείς να μην κλείσουν οι
σχολές»
«Ναι στον διάλογο όχι στην Αστυνομία»
Καυτή Αθήνα - καυτά
συνθήματα

Δυνά μεις των Μ ΑΤ α νέλα βα ν να
πρ ο στα τεύσο υν την τά ξη α λλά
κα ι τα συμφέρ ο ντα πο υ
εκμετα λλεύο ντα ι την πα ρ α λία
πα ρ α νό μως ό πως πρ ό σφα τα
α πεφά νθη το Νο μικό Συμβο ύλιο
το υ Κρ ά το υς

Ε να χρόνο μετά τα γεγονότα που
οδήγησαν στην απελευθέρωση της πλαζ
στο Ε λληνικό, ο δήμαρχος Ε λληνικού
Χρήστος Κορτζίδης έδωσε το σύνθημα
για περιφ ρούρηση της παραλίας «που
κατακτήθηκε με τους δικούς μας αγώνες», καταγγέλλοντας ταυτόχρονα
την κυβέρνηση ότι παίζει τον Π όντιο Π ιλάτο και δεν βοηθά τον δήμο να
φ έρει ένα νοικοκύρεμα, παρά τη γνωμοδότηση του Ν ομικού Συμβουλίου
του Κράτους που εντοπίζει τις παρανομίες.
Μ ηχανήματα του δήμου μπήκαν στην παραλία στρώνοντας τη νέα άμμο
που είχε έρθει με φ ορτηγά, ενώ μεγάλοι φ ορτωτές προσπαθούσαν να
απομακρύνουν από τον αιγιαλό τεράστιους όγκους από μπάζα που είχαν
συσσωρευθεί από τη λειτουργία των «σφ ραγισμένων» νυχτερινών
κέντρων.
Υ πενθυμίζεται ότι το Ν ομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει αποφ ανθεί ότι
είναι παράνομη η προ 1 4 ετών μίσθωση των 4 0 στρεμμάτων για τη
λειτουργία πίστας καρτ και νυχτερινού κέντρου (επιχειρηματίας Α .
Ν ικολούζος), αλλά και η παραχώρηση του διπλανού αιγιαλού στον όμιλο
Ρ έστη.
Μ ηνύσεις
Ω στόσο, εκπρόσωποι του ομίλου Ρ έστη
και δικηγόροι ξεκίνησαν να απειλούν
από νωρίς με μηνύσεις. Ο ταν τους
ρωτήσαμε στις 1 2 το μεσημέρι, μας
είπαν ότι σκέφ τονται να υποβάλουν
μήνυση για την τοποθέτηση άμμου χωρίς
πιστοποιητικό καταλληλότητας και δύο
πινακίδων χωρίς πολεοδομική άδεια.
Α ργότερα όμως δήλωσαν ότι θα
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Φοιτητές:
Τελεσίγραφα,
«μπράβοι», ΜΑΤ, το
σχέδιο της
κυβέρνησης για
απαξίωση του
Δημοσίου
Πανεπιστημίου
«Δήλωση
φρονημάτων» ζητούν
από τον Αλαβάνο
«Εσπειραν» τις
κάλπες
ΔΑΠ: Μας τα έσπασαν

Επιστημονική
κοινότητα
Καταδικαστέος ο
ξυλοδαρμός

Πανελλαδικές 2008
Θέματα χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις

Σεβαστός
Μοιρασγ εντής με
βραβείο Νόμπελ
Ειρήνης
«Να γίνει συνείδηση
η ατομική ευθύνη για
το περιβάλλον»

Ο καθηγ ητής Ευθ.
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μηνύσουν τον επικεφ αλής της
Ο κα θηγητής το υ ΕΜ Π Γ.
Ζ ο υπά νο ς μετά το ν ξυλο δ α ρ μό Α στυνομίας επειδή δεν συλλαμβάνει επ'
το υ α πό υπα λλήλο υς (;)
αυτοφ ώρω εργαζομένους που
πα ρ ά νο μο υ νυχτερ ινο ύ κέντρ ο υ

διαπράττουν το αδίκημα της εργασίας σε

ημέρα αργίας (Κυριακή)!
Τ η στιγμή εκείνη, ο δήμαρχος Ε λληνικού μαζί με τους βουλευτές Σπ.
Κουβέλη (Π Α ΣΟ Κ), Γ . Μ πανιά (ΣΥ Ν ) και τον Μ ανώλη Γ λέζο
διαπραγματεύονταν με την Α στυνομία. Ζητούσαν να τους επιτραπεί η
απομάκρυνση σκουριασμένων κοντέινερ και άλλων υλικών που έχουν
μείνει στην παραλια από πέρυσι. Ο ι αστυνομικοί επέδειξαν παραγγελία
του προϊσταμένου της Ε ισαγγελίας Π ρωτοδικών Π . Π ούλιου, που τους
καθιστούσε υπεύθυνους σε περίπτωση φ θοράς ξένης περιουσίας, και
προσπάθησαν να αποτρέψ ουν δυναμικές ενέργειες υποσχόμενοι ότι εάν
υπάρχουν εστίες μόλυνσης, θα επιληφ θεί (από τώρα;) αρμοδίως το
Υ γειονομικό της Ν ομαρχίας.
«Κομμούνια» και οδοφ ράγματα
Η ένταση διατηρήθηκε, καθώς εθελοντές συνέχισαν να μαζεύουν
σκουπίδια και ξερόχορτα κάτω από τα βλέμματα δικηγόρων και Μ Α Τ ,
αλλά κορυφ ώθηκε όταν το συγκεντρωμένο πλήθος ξεκίνησε για τη
διπλανή παραλία μπροστά από την πίστα καρτ.
Τ ο στενό πέρασμα είχαν φ ρακάρει με τρία αυτοκίνητα νεαροί υπάλληλοι
(;) της εκεί επιχείρησης. Ο κόσμος πέρασε με μεγάλη δυσκολία, για να
βρεθεί αντιμέτωπος με την εκπρόσωπο της επιχείρησης Α ναστασία
Ι ωαννίδου, που τοποθετούσε νεαρούς σε σχηματισμό προκαλώντας
ταυτοχρόνως φ ραστικά επεισόδια: «Κομμούνια! Κάνετε πως νοιάζεστε
για τους εργαζόμενους αλλά θέλετε να μας βγάλετε στον δρόμο»,
φ ώναξε στον Γ ιάννη Μ πανιά.
Μ οιραία η κατάσταση ξέφ υγε και θύμα της βρέθηκε ο καθηγητής του
Ε Μ Π Γ ιώργος Ζουπάνος: «Π ροσπάθησα να αντιδράσω στις ύβρεις, αλλά
μου επιτέθηκαν καμιά δεκαριά και βρέθηκα στο χώμα. Μ όλις κατάφ ερα
να σηκωθώ ήρθα αντιμέτωπος με μια κάμερα και τον νεαρό που την
κρατούσε και μου ζητούσε να απολογηθώ! ... Λ υπάμαι για την κατάσταση
στην οποία μας έφ εραν τα συμφ έροντα της νύχτας, που αναγκάζουν νέα
παιδιά να συμπεριφ ερθούν σαν στρατός», είπε ο πανεπιστημιακός
δάσκαλος. Π ηγαίνοντας στη συνέχεια να υποβάλει μήνυση, απειλήθηκε
με αυτόφ ωρη κράτηση, αφ ού η αντίπαλη πλευρά έσπευσε να υποβάλει
αντι- μήνυση. Ο ταν ζήτησε να μεταβεί στο νοσοκομείο γιατί πονούσε,
χρειάστηκε να περιμένει αρκετή ώρα, αφ ού δεν υπήρχε διαθέσιμο
περιπολικό.
Α κόμη μία διμοιρία Μ Α Τ με χακί εμφ άνιση ήρθε στο μεταξύ και πήρε
θέση ανάμεσα στους πολίτες που περίμεναν να ολοκληρωθεί η
επανασφ ράγιση και τους «αγανακτισμένους» υπαλλήλους, που είχαν
καθήσει στους καναπέδες κάτω από τις πέργκολες. Τ α τρία αυτοκίνητα
που έφ ραζαν το πέρασμα απομακρύνθηκαν και μια μπουλντόζα ξεκίνησε
να απομακρύνει και από κει τα σκουπίδια. Τ εράστια κάγκελα,
σκουριασμένα, σάπια δοκάρια, ολόκληρα κομμάτια από σπασμένα ελενίτ
ξεθάφ τηκαν, ενώ υπάλληλοι των παράνομων κέντρων συνέχισαν να
βιντεοσκοπούν. Ι σως για να καταγγείλουν αργότερα παρεμβάσεις στο
φ υσικό περιβάλλον... *
ΕΛΕΥΘΕΡ ΟΤΥΠΙ Α - 26/05/2008

Λ έκκας πήγ ε στο
Sichuan
Γιατί πλήρωσε ακριβά
τον σεισμό η Κίνα

Επιστημονικής
ημερίδα στη
Θεσσαλονίκη
Τρωτή πόλη σε
σεισμό 6,5 R

Νέα «αεροπορική
πόλη» 1.800
στρεμμάτω ν
Σχεδιάζουν παράνομη
«πόλη»

Για αγ ορά μετοχώ ν
με σκοπό τη
χειραγ ώ γ ησή τους
και τη στήριξη του
Χρηματιστηρίου
Τρίτη δίκη για ΔΕΚΑ

Παρέμβαση σε
εκκρεμούσα δίκη
Κατήργησαν τη δίκη
για τις κάμερες

Επαρκώ ς
αιτιολογ ημένη η
αθώ ω ση
Οριστικό κλείσιμο για
Αχ. Ζήση

Α ναβολή δίκης
«Δημοσιογ ράφω ν
χω ρίς Σύνορα»
«Κατηγορώ» χωρίς
σύνορα

Συνέδριο γ ια τη
διαχείριση και την
προστασία τω ν
υδάτινω ν πόρω ν
Αυξήσεις κατά της
σπατάλης νερού
θέλουν οι δήμαρχοι

ΥΠΕΧΩΔΕ
Πρόστιμα σε 25
βιομηχανίες

Δήμαρχος Τήλου
Δικαίωμα των
ομοφυλόφιλων ο
γάμος

Δήμαρχος Γαζίου
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Αντιμέτωπος με
κακούργημα για τα
460 στρ. στην
Κορακιά

Δήμος "Τυχερού"
Μίλησε για
ακατάλληλο νερό
και... συνελήφθη

Κέρκυρα
Η Λευκίμμη βάφτηκε
κόκκινη...

Α νω Καλαμάκι
Κεραίες δίπλα σε
παιδικό σταθμό

Α γ γ ελος
Ελεφάντης
Πέθανε στα 72 του

Παγ κόσμια Ημέρα
Κατά του
Καπνίσματος
«Ασθένεια» το
κάπνισμα

Υγ εία
Ιατρική...
οπισθοδρόμηση
Πρώτη
επαναμεταμόσχευση
καρδιάς

Ελληνικό Καραβάνι
Α λληλεγ γ ύης
Βοήθεια σε 210
παιδιά
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