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ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΑΝΟΣ: Θύμα
ξυλοδαρμού

Δημοσι εύτηκε στο: autenergos.blogspot.com

Ο καθηγητής του ΕΜΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΑΝΟΣ Θύμα ξυλοδαρμού του από υπαλλήλους(;)

παράνομου νυχτερι νού κέντρου ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ:

Ο  καθηγητής  του  ΕΜΠ  Γ.  Ζουπάνος  μετά  τον ξυλοδαρμό  του  από  υπαλλήλους(;)

παράνομου νυχτερι νού κέντρου

Σύμφωνα με την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 26/05/2008

Τα  Επει σόδι α  κορυφώθηκαν με  τον ξυλοδαρμό ενός

καθηγητή του Πολυτεχνεί ου, τη στι γμή που εκπρόσωποι

του Δήμου Ελληνι κού πήγαν να σφραγί σουν γι α  πολλοστή φορά την πί στα καρτ και  το

δι πλανό κέντρο δι ασκέδασης που ετοι μάζει  εγκαί νι α  την 29η Μαΐ ου κ αι  ο δήμαρχος

Ελληνι κού μαζί  με  τους  βουλευτές  Σπ. Κουβέλη (ΠΑΣΟΚ), Γ.  Μπανι ά  (ΣΥΝ)  και  τον

Μανώλη Γλέζο δι απραγματεύονταν με  την Αστυνομί α,  ζητώντας  να  τους  επι τραπεί  η

απομάκρυνση  σκουρι ασμένων κοντέι νερ  και  άλλων υλι κών που  έχουν μεί νει  στην

παραλί α από πέρυσι …

Περι σσότερα….. www.enet.gr

Αναρτήθηκε από Dimmy the Greek στις 2:44 μμ 
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Τι συμβαίνει γύρω μας;
Για να συζητάμε τα θέματα που μας απασχολούν
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▼ 2008 (28)

▼ Μαϊ 2008 (17)

Η δημοσιότητα και τα χρήματα που
κινούνται γύρω τη...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΑΝΟΣ: Θύμα
ξυλοδαρμού

Το "πανηγυράκι" της Eurovision
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.G...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Γιατί οι φοιτητές κάνουν
καταλήψεις;

1000 επισκέψεις...
ΚΟΝΤΡΑ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Υποσχέσεις βουλευτών και

δικαστική διερεύνηση
Οι προτάσεις για τη Διοικητική

Μεταρρύθμιση στο Συ...
Έχετε ακούσει ποια είναι τα

αιτήματα των βυτιοφορέ...
Τα κινήματα πολιτών: Άγνωστη

λέξη στην Ελλάδα
Στη Βουλή φέρνει το ΠΑΣΟΚ το θέμα

Παπαγεωργόπουλου...
ΒΩΒΗ μονομαχία στον Ελαιώνα
Η απεργία των βυτιοφόρων, το

σύνδρομο της κατοχής ...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι.ΤΖΑΜΤΖΗ,

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΕΑΣ...

Στην...απόσυρση τα τέλη
κυκλοφορίας!

► Απρ 2008 (7)

► Μαρ 2008 (3)

► Φεβ 2008 (1)

Ας ανοίξουμε την
συζήτηση
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