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Ελευθεροτυπία wrote:Μια στρατιά από αστυνομικούς με ασπίδες και κλομπ, δικηγόρους με
μηνύσεις για κάθε λόγο, «αγανακτισμένους εργαζόμενους» έτοιμους να μετατραπούν σε
μπράβους, ακόμη και οδοφράγματα πάνω στον αιγιαλό αντιμετώπισαν χθες οι πολίτες και
εθελοντές εργαζόμενοι που πήγαν στην παραλία του Ελληνικού να απομακρύνουν σκουπίδια
και μπάζα.

Αποτέλεσμα; Επεισόδια που κορυφώθηκαν με τον ξυλοδαρμό ενός καθηγητή του
Πολυτεχνείου, τη στιγμή που εκπρόσωποι του Δήμου Ελληνικού πήγαν να σφραγίσουν για
πολλοστή φορά την πίστα καρτ και το διπλανό κέντρο διασκέδασης που ετοιμάζει εγκαίνια την
29η Μαΐου.

[..]

Μηχανήματα του δήμου μπήκαν στην παραλία στρώνοντας τη νέα άμμο που είχε έρθει με
φορτηγά, ενώ μεγάλοι φορτωτές προσπαθούσαν να απομακρύνουν από τον αιγιαλό τεράστιους
όγκους από μπάζα που είχαν συσσωρευθεί από τη λειτουργία των «σφραγισμένων» νυχτερινών
κέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει αποφανθεί ότι είναι παράνομη η
προ 14 ετών μίσθωση των 40 στρεμμάτων για τη λειτουργία π ίστας καρτ και
νυχτερινού κέντρου (επ ιχειρηματίας Α. Νικολούζος), αλλά και η παραχώρηση του
διπλανού αιγιαλού στον όμιλο Ρέστη.

[..]

Η ένταση διατηρήθηκε, καθώς εθελοντές συνέχισαν να μαζεύουν σκουπίδια και ξερόχορτα
κάτω από τα βλέμματα δικηγόρων και ΜΑΤ, αλλά κορυφώθηκε όταν το συγκεντρωμένο πλήθος
ξεκίνησε για τη διπλανή παραλία μπροστά από την πίστα καρτ.

Το στενό πέρασμα είχαν φρακάρει με τρία αυτοκίνητα νεαροί υπάλληλοι (;) της εκεί
επ ιχείρησης. Ο κόσμος πέρασε με μεγάλη δυσκολία, για να βρεθεί αντιμέτωπος με την
εκπρόσωπο της επιχείρησης Αναστασία Ιωαννίδου, που τοποθετούσε νεαρούς σε
σχηματισμό προκαλώντας ταυτοχρόνως φραστικά επεισόδια: «Κομμούνια! Κάνετε πως
νοιάζεστε για τους εργαζόμενους αλλά θέλετε να μας βγάλετε στον δρόμο», φώναξε
στον Γιάννη Μπανιά.

Μοιραία η κατάσταση ξέφυγε και θύμα της βρέθηκε ο καθηγητής του ΕΜΠ Γιώργος
Ζουπάνος: «Προσπάθησα να αντιδράσω στις ύβρεις, αλλά μου επιτέθηκαν καμιά δεκαριά και
βρέθηκα στο χώμα. Μόλις κατάφερα να σηκωθώ ήρθα αντιμέτωπος με μια κάμερα και τον
νεαρό που την κρατούσε και μου ζητούσε να απολογηθώ!... Λυπάμαι για την κατάσταση στην
οποία μας έφεραν τα συμφέροντα της νύχτας, που αναγκάζουν νέα παιδιά να συμπεριφερθούν
σαν στρατός», είπε ο πανεπιστημιακός δάσκαλος. Πηγαίνοντας στη συνέχεια να υποβάλει
μήνυση, απειλήθηκε με αυτόφωρη κράτηση, αφού η αντίπαλη πλευρά έσπευσε να υποβάλει
αντι-μήνυση. Οταν ζήτησε να μεταβεί στο νοσοκομείο γιατί πονούσε, χρειάστηκε να περιμένει
αρκετή ώρα, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.

Ακόμη μία διμοιρία ΜΑΤ με χακί εμφάνιση ήρθε στο μεταξύ και πήρε θέση ανάμεσα στους
πολίτες που περίμεναν να ολοκληρωθεί η επανασφράγιση και τους «αγανακτισμένους»
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Attachments
Η "μέριμνα" του κράτους για τον πολίτη
paralia-zoupanos.jpg (11.57 KB) Viewed 1810 times
Οι "προστάτες" της παραλίας
paralia-mat.jpg (11.56 KB) Viewed 1812 times
Top

Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p25960)
by Qbric on Tue May 27, 2008 10:13 am

Re dr kai autos "kommatoskylo" einai afou itan mazi me ton mpania (vouleutis Syriza)
Ti nomizeis gia ti paralia to ekane i gia na parei psifous....

Perastika ston anthropo kai as katalavoun orismenoi oti den yparxei mono h "Epistimh" alla
prota i poiothta zois.

Top

Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p25979)
by Hengeo on Tue May 27, 2008 8:22 pm

Τι να πεις, αυτό είναι το κράτος μας. Όταν μας συμφέρει, πρώτα πρώτα τα ΜΑΤ κάνουν
συλλήψεις, αλλιώς είναι απλώς θεατές, για το τυπικό της υπόθεσης. Κανονικά θα έπρεπε να
έιναι μέσα τώρα ΟΛΟΙ όσοι παρεμπόδισαν τους πολίτες και τον δήμο, αφού υπάρχει και
ΝΟΜΙΜΗ απόφαση που τους δικαιώνει. Αλλά είπαμε, για όποτε μας συμφέρει είναι οι νόμοι
στην Ελλάδα.. Ντροπή και αίσχος!

Qbric, δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος καθηγητής είναι κομματόσκυλο, αλλά εσύ μάλλον για
προς τα εκεί μου κάνεις, αφού ένα τόσο σοβαρό θέμα, το γύρισες στα περί κομμάτων..
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Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p25982)
by Qbric on Tue May 27, 2008 10:02 pm
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Stis dyo protes grammes hmoun eironikos tora an pisteueis oti auto itan i arxi syzythshs gia
ta kommata ti napo ....
Auto pou ithela na iponoiso kai den to katalaves (mallon lathos mou) einai to eksis:
Stis teleutees syzhthseis gia tin politiki olo kai pio syxna diavazo ti leksi kommatoskyla. Stis
perissoteres protaseis den anaferetai se kapoio sygekrimeno prosopo alla genika kai
aorista se olous osous (osoi-gia tous filologous:P) asxolountai me ti politiki kai
drastiriopoiountai meso enos politikou sximtos-neolais ktl.
Me enoxlei kathe genikeusi kai i sygekrimeni pernei svarna anthropous pou prospathoun na
kalitereusoun oxi kapoia poliplokotita enos algorithmou alla ti poiothta zois mas.
Einai epilogi sou na tros skata kai aktinovolia alla den mporeis na mou tin epivaleis.
Einai epilogi sou na thes na parakloutheis mono tin ekseliksi ton epistimon alla epilogi
orismenon einai na thetoun provlimatismous gia tin kateuthinsi tis ekpaideusi mesa sta
paenpistimia ( o kathenas apo ti dikia tou skopia).
Etsi se auta ta kommatoskyla pou dinoun grammes stous adaeis foithtes (se auto to tsouvali
nte) einai kai o Mpanias kai katepektasi kai Zoupanos.

Kai kati allo koitaskse poies organoseis mazi me tous polites fysika symmeexoun se tetoies
kiniseis giati an den kano lathos auto to thema (poli sovaro simfono) den to efere sto
proskhnio mia kinisi politon mono alla kapoies organoseis an se endiaferei koitakse to.

Top

Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p25985)
by O_Xamenos on Tue May 27, 2008 10:49 pm

μην μασας ρε... και ο λενιν κομματοσκυλο ηντουνε! απο τα λιγα...
και ο μπελλογιαννης και ο λαμπρακης και αυτοι...
και ο τσε εδω που τα λεμε αλλο κομματοσκυλο
και ο κουλογλου κομματοσκυλο ειναι
ολοι ειμαστε κομματοσκυλα... οι ελευθεροι ανθρωποι κανουν ακομα μαθημα...

Top

Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p25998)
by Jheremias on Wed May 28, 2008 9:49 am

Ρε παιδιά έφαγε ξύλο ο Ζουπάνος;;;;

Αν είναι δυνατόν!!!!! Πως μπλέχτηκε έτσι στη φασαρία;;;;;;;
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Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p25999)
by vbalos on Wed May 28, 2008 11:17 am
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Καλά έκανε ο άνθρωπος ρε κι ας έφαγε ξύλο πολλές φορές το να φας ξύλο κατω από τέτοιου
είδους προυποθέσεις ίσως να είναι και τιμή και καμάρι σου...Δεν φτάνει που καταστρέφουν τον
πολιτισμό μας και προωθούν την υποκουλτούρα με τα τραγουδάκια που παίζουν στα μαγαζιά
τους και τους τρόπους διασκέδασης που προσφέρουν , δε φτάνει που την έχουν δει αυτοί και
οι μπράβοι τους διαχειριστές ολόκληρης της παραλίας και βασίζονται στο φόβο του απλού
κόσμου για αντίποινα , δε φτάνει που για να μπεις στα κωλομάγαζα αυτά εκτός του ότι πρέπει
να πληρώσεις ένα περίπου μεροκάματο ανειδίκευτου εργάτη πρέπει να κουβαλάς 10 γυναίκες
να είσαι ντυμένος σα να είσαι έτοιμος να βγεις στην πίστα και να έχεις κολλητό τον πορτιέρη -
μετρ - βοηθό σερβιτόρου ή όπως σκατά λέγονται έχουν και την αξίωση να καταστρέφουν και το
περιβάλλον και να μην μιλήσει και κανείς...Σιχαμένο και βρωμερό το σύστημα που όχι μόνο
τους προστατεύει αλλά τους δίνει και κίνητρο να συνεχίσουν να φέρονται κατ'αυτόν τον τρόπο
σα νταβαντζήδες του μέλλοντος μας και των παιδιών μας.Καταστρέψτε τα πάντα ρε διαλύστε τα
για το κέρδος και τα λεφτά σας να ξέρετε όμως πως ότι και να κάνετε όσους Ζουπάνους και να
δείρετε το μεγαλείο του να είσαι άνθρωπος και του να έχεις ιδανικά πέρα απο το χρήμα και τα
γκανκστεριλίκια δε θα το φτάσετε ποτέ...Και όσο για εσάς που τους δίνετε τα λεφτά σας και
προτιμάτε αυτού του είδους τη διασκέδαση του να ντύνεστε με ρούχα πανάκριβα και να κάνετε
διαγωνισμό (γιατί αυτό επικρατεί ) με το διπλανό για το ποιός έχει τα περισσότερα χρήματα
και κονέ , που προτιμάτε να μαζεύετε τα λεφτά μιάς εβδομάδας για να γίνετε για ένα βράδυ
Σαββάτου έστω και για λίγο ίδιοι με τα ΄πρότυπα που σας πλασάρουν καθημερινά στα μέσα τι
να πω...είστε άξιοι της μοίρας σας... Η διασκέδαση βρίσκεται εκεί που ο καθένας νοιώθει
ελεύθερος.Και αυτά τα γράφει κάποιος που πριν από δύο χρόνια είχε κάνει τον τρόπο άυτό
ζωής ευαγγέλιο και είχε φτάσει στα αστέρια να κάνει 1000 Ευρώ λογαριασμό λουλούδια και ας
μην είχε όλη την άλλη εβδομάδα λεφτά...Αν και πολιτικά διαφωνώ με εσάς μπράβο σας κύριε
Ζουπάνο!!!
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Re: Ξυλοδαρμός καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και δημοτών από μπράβους
(#p26010)
by ManOzzY on Wed May 28, 2008 7:26 pm
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vbalos wrote:Καλά έκανε ο άνθρωπος ρε κι ας έφαγε ξύλο πολλές φορές το να φας ξύλο κατω
από τέτοιου είδους προυποθέσεις ίσως να είναι και τιμή και καμάρι σου...Δεν φτάνει που
καταστρέφουν τον πολιτισμό μας και προωθούν την υποκουλτούρα με τα τραγουδάκια που
παίζουν στα μαγαζιά τους και τους τρόπους διασκέδασης που προσφέρουν , δε φτάνει που την
έχουν δει αυτοί και οι μπράβοι τους διαχειριστές ολόκληρης της παραλίας και βασίζονται στο
φόβο του απλού κόσμου για αντίποινα , δε φτάνει που για να μπεις στα κωλομάγαζα αυτά
εκτός του ότι πρέπει να πληρώσεις ένα περίπου μεροκάματο ανειδίκευτου εργάτη πρέπει να
κουβαλάς 10 γυναίκες να είσαι ντυμένος σα να είσαι έτοιμος να βγεις στην πίστα και να έχεις
κολλητό τον πορτιέρη - μετρ - βοηθό σερβιτόρου ή όπως σκατά λέγονται έχουν και την αξίωση
να καταστρέφουν και το περιβάλλον και να μην μιλήσει και κανείς...Σιχαμένο και βρωμερό το
σύστημα που όχι μόνο τους προστατεύει αλλά τους δίνει και κίνητρο να συνεχίσουν να
φέρονται κατ'αυτόν τον τρόπο σα νταβαντζήδες του μέλλοντος μας και των παιδιών
μας.Καταστρέψτε τα πάντα ρε διαλύστε τα για το κέρδος και τα λεφτά σας να ξέρετε όμως πως
ότι και να κάνετε όσους Ζουπάνους και να δείρετε το μεγαλείο του να είσαι άνθρωπος και του
να έχεις ιδανικά πέρα απο το χρήμα και τα γκανκστεριλίκια δε θα το φτάσετε ποτέ...Και όσο
για εσάς που τους δίνετε τα λεφτά σας και προτιμάτε αυτού του είδους τη διασκέδαση του να
ντύνεστε με ρούχα πανάκριβα και να κάνετε διαγωνισμό (γιατί αυτό επικρατεί ) με το διπλανό
για το ποιός έχει τα περισσότερα χρήματα και κονέ , που προτιμάτε να μαζεύετε τα λεφτά μιάς
εβδομάδας για να γίνετε για ένα βράδυ Σαββάτου έστω και για λίγο ίδιοι με τα ΄πρότυπα που
σας πλασάρουν καθημερινά στα μέσα τι να πω...είστε άξιοι της μοίρας σας... Η διασκέδαση
βρίσκεται εκεί που ο καθένας νοιώθει ελεύθερος.Και αυτά τα γράφει κάποιος που πριν από δύο
χρόνια είχε κάνει τον τρόπο άυτό ζωής ευαγγέλιο και είχε φτάσει στα αστέρια να κάνει 1000
Ευρώ λογαριασμό λουλούδια και ας μην είχε όλη την άλλη εβδομάδα λεφτά...Αν και πολιτικά
διαφωνώ με εσάς μπράβο σας κύριε Ζουπάνο!!!

Φίλε vbalos δε θα μπορούσες να με εκφράζεις περισσότερο με αυτά που λες !!! Κάθε φράση,
κάθε έκρηξη οργής!
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(#p26025)
by Hengeo on Thu May 29, 2008 12:09 am

ΣΕΜΦΕ forum • View topic - Ξυλοδαρμός καθηγητ... http://www.semfe.gr/forum/viewtopic.php?p=2602...

6 of 7 05/31/2008 11:54 AM



Qbric ναι, εννοείται διαφωνώ και εγώ με αυτή τη γενίκευση. Προφανώς δεν είναι
κομματόσκυλο όποιος ασχολείται με την πολιτική-κοινά, όπως και ασχολούμε με την πολιτική-
κοινά, δεν σημαίνει ότι κομματικοποιούμαι! Ωστόσο, το 'κομματόσκυλό', έχει πολλές
διαβαθμίσεις, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν από 'βαμμένοι', μέχρι απλά μέλη ενός
κόμματος, και προφανώς τα 'άσχημα', ξεκινούν όταν κάποιος φανατίζεται, και υποστηρίζει ένα
κόμμα μόνο για να το υποστηρίζει, δηλαδή παύει να βλέπει τα πράγματα σφαιρικά. Εν πάσει
περιπτώσει, το θέμα χωράει πολύ κουβέντα. Είναι γεγονός όμως ότι, η πλειοψηφία των
ελλήνων, πάσχουν από αυτοοργάνωση και αλληλεγύη, και θέλουν έναν 'μπαπούλα' από πάνω
τους, να τους λέει πιο είναι το σωστό, και να διορθώνει όλα τα κακώς κείμενα (το ότι τελικά
όμως ακολουθούμε τον 'μπαμπούλα' μόνο όταν μας συμφέρει, είναι άλλο θέμα, και ξεφεύγουμε
από το τόπικ..), εξ'ου και σχεδόν πάντα πίσω από όλα πάντα υπάρχουν τα κόμματα..

vbalos, για αυτόν που τρώει ξύλο για αξίες και ιδανικά, ναι είναι τιμή Ντροπή είναι για αυτούς
που το ρίχνουν, και επίσης ντροπή είναι που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, σε μία υποτίθεται
δημοκρατική και ευνομούμενη χώρα. Για τα υπόλοιπα που είπες, μία είναι η λύση, δεν πάς!
Γενικά το λέω βέβαια, όχι για εσένα, αφού φαίνεσαι συνειδητοποιημένος, αλλά δυστυχώς τα
κέντρα αυτά συνεχίζουν να γεμίζουν, και οι ίδιοι συνεχίζουν να πέρνουν το 80% των ψήφων
κάθε 4 χρόνια..
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