
ΤΟΠΙΚΑ NEA:
-Την 5η Μαρτίου 2014 εκδικάστηκε η αίτηση ακυρώσεως Αγρινιωτών 
πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Δήμου Αγρινίου  
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελλοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και  του ΥΠΕΚΑ κατά 
της επιχειρούμενης καταστροφικής ανάπλασης του Παπαστράτειου 
Πάρκου Αγρινίου. Στη δίκη εκπροσώπησε τους αιτούντες οδικηγόρος 
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Ο Δήμος Αγρινίου παραστάθηκε με το 
νομικό σύμβουλο Ανδρέα Γεωργίου και την δικηγόρο που προσέλαβε 
ειδικά για τη δίκη αυτή Ελεούσα Κιουσοπούλου. Ο Υπεκα και η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση  εκπροσωπήθηκαν από μέλος του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους. Στη δίκη παρενέβη υπέρ του έργου η 
ανάδοχος κοινοπραξία με τον δικηγόρο της Θεόδωρο Τζαμαλούκα. Η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αν και ήταν διάδικος δεν παραστάθηκε 
στο δικαστήριο. Η διαδικασία άρχισε με ανάγνωση εισήγησης από τον 
Εισηγητή Δικαστή Σύμβουλο Στε Θεόδωρο Αραβάνη. Στη συνέχεια 
αγόρευσε ο δικηγόρος των αιτούντων Δημήτρης Κωνσταντόπουλος 
που στάθηκε σε όσα στην αίτηση ακυρώσεως έχουν διατυπωθεί, 
στο πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, στην 
καταστροφή που ήδη έχει συμβεί και θα συμβεί, στη μεθόδευση με τις 
δύο διαφορετικές τεχνικές εκθέσεις προκειμένου να παραπλανηθεί 
η αρμόδια υπηρεσία και να δοθεί περιβαλλοντική απαλλαγή και στο 
“περίφημο έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ”, το οποίο εκ των υστέρων 
προσπάθησε να δικαιολογήσει την περιβαλλοντική απαλλαγή με 
μεθοδεύσεις και σπασμωδικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής. 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο δικηγόρος της παρεμβαίνουσας 
κοινοπραξίας, ο οποίος δήλωσε ότι παραιτείται κατ’ αρχήν της 
πρώτης πρόσθετης παρέμβασης που είχε ασκηθεί υπέρ του έργου 
και με την οποία λάμβανε θέσεις υπέρ του έργου και του Δήμου 
Αγρινίου υιοθετώντας όσα ανέφερε ο Δήμος Αγρινίου και ότι αρκείται 
στην δεύτερη παρέμβαση στην οποία αναγνωρίζει την αδυναμία να 
εκτελέσει το έργο λόγω του ότι υπάρχουν παντού δέντρα και πρέπει εκ 
των πραγμάτων να κοπούν. Ο Δήμος Αγρινίου επέμεινε στο έγγραφο 
της ΕΥΠΕ και σε όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει για το έργο. 
Μάλιστα υποστηρίχθηκε από την δικηγόρο του Δήμου Αγρινίου Ελ. 
Κιουσοπούλου ότι δεν υπάρχει έννομο συμφέρον και ότι υπάρχουν 
και πολιτικές σκοπιμότητες!  Αυτό οδήγησε τον εισηγητή Δικαστή 

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ FM
ΖΩΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ



και την πρόεδρο του τμήματος να επισημάνουν τον προβληματικό 
χαρακτήρα του εγγράφου, το οποίο έχει προσβληθεί από τους 
αιτούντες με νέο δικόγραφο, και ότι όπως φαίνεται δεν είναι παρά 
μια έκφραση γνώμης και ότι οι αιτούντες δεν έχουν προσβάλλει 
μόνο το θέμα με την περιβαλλοντική απαλλαγή, αλλά έχουν και 
άλλους λόγους στην αίτησή τους με τους οποίους θα ασχοληθεί το 
δικαστήριο. Χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος της σύνθεσης ότι 
στο Στε ακούμε στην προσπάθεια να μην εκδικαστεί μια υπόθεση 
καινοφανή νομικά για να μην “βάλουμε χέρι σε κάτι”! Σε ερώτηση 
της προέδρου στον δικηγόρο της κοινοπραξίας και στους δικηγόρους 
του Δήμου Αγρινίου σχετικά με τα δέντρα και την κοπή επιπλέον 
δέντρων η απάντηση ήταν ότι θα …πάμε το συντριβάνι αλλού …. και 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απορήσει η πρόεδρος σχετικά με το τι 
μελέτη ήταν αυτή! Η απόφαση θα εκδοθεί μετά από αρκετούς μήνες. 
Μέχρι τότε ισχύει η προσωρινή διάταξη του ΣτΕ που προβλέπει την 
συνέχιση των εργασιών, εκτός των παρεμβάσεων στο πράσινο.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ NEA:
- Την Παρασκευή 07 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο μεικτό ορκωτό 
δικαστήριο Πρέβεζας η δίκη δυο συντρόφων, που κατηγορούνταν για 
τον εμπρσημό ATM τον Ιούνιο του 2009 στα Γιάννενα. Το αποτέλεσμα 
της δίκης ήταν η αθώωση των 2 συντρόφων, ενώ αλληλέγγυοι από 
αρκετές πόλεις της χώρας έδωσαν το παρών στα δικαστήρια. Με το 
τέλος αυτής της δίωξης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του δικαστηρίου, 
θα επιστραφούν και οι εγγυήσεις που είχαν δωθεί το 2009. Τα 
χρήματα θα καλύψουν δικαστικά έξοδα για διώξεις στα Γιάννενα, 
το Βόλο, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι των εγγυήσεων θα στηρίξει 
το Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών, 
καθώς και άλλους συντρόφους στη φυλακή.

- Οι απολυμένοι εργαζόμενοι/ες των καταστημάτων Metropolis 
αναφέρουν σε κείμενο τους πως  εδώ και δύο χρόνια δίνουν ένα 
σκληρό, κοπιαστικό και επίμονο αγώνα προκειμένου να λάβουν τους 
μισθούς και τις αποζημιώσεις που τους οφείλει ο μεγαλοεπιχειρηματίας  
Ανδρέας Κουρής, που κατέχει τον όμιλο MAD, αφότου εξαγόρασε 
και διέλυσε μέσα σε τρία χρόνια την αλυσίδα καταστημάτων Me-
tropolis απολύοντας 180 εργαζόμενους και βάζοντας λουκέτο σε 
13 καταστήματα. Σε όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίζουνν μια 
απάνθρωπη, αλαζονική και κυρίως, προκλητική συμπεριφορά 
από την πλευρά του εφήμερου πρώην εργοδότη τους ο οποίος 
θεωρεί ως αυτονόητο δεδομένο ότι μπορεί να κάνει μπίζνες και να 



πλουτίζει πάνω στις πλάτες των εργαζομένων του. Στις 11 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε από τους απολυμένους εργαζόμενους άλλη μια 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σκυλομάγαζο που ο Ανδρέας 
Κουρής, ιδιοκτήτης του MAD TV διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά τον 
ελληνικό τελικό της Eurovision. Οι συγκεντρωμένοι απολυμένοι των 
Metropolis με την στήριξη πρωτοβάθμιων σωματείων, συνελεύσεων 
γειτονιάς και συλλογικοτήτων παρέμειναν στο χώρο για περίπου δύο 
ώρες τη στιγμή που για ακόμα μια φορά υπερβολικά μεγάλος αριθμός 
αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ κλήθηκε να «προστατεύσει» τον 
Ανδρέα Κουρή γεννώντας και πάλι την απορία ποιοι φυλάνε ποιόν 
και από ποιους. Διότι καταντάει γελοίο, αντιφατικό και συνάμα 
εξοργιστικό να προστατεύεται ένας επώνυμος μεγαλοεπιχειρηματίας 
που παραβιάζει τον ακρογωνιαίο λίθο της μισθωτής εργασίας στον 
οποίο προβλέπεται ακόμη η… καταβολή δεδουλευμένων.

- Στις 12/03 στο Μοναστηράκι της Αθήνας,  αστυνομικοί ξυλοκόπησαν 
μετανάστη ενώ αυτός υπέδειξε τα νόμιμα έγγραφα της άδειας 
παραμονής του, αντιστεκομενος στην άμεση μεταφορά του στο 
τμήμα. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας εκ των πολιτικά ντυμένων 
αντρών έσερνε τον μετανάστη χτυπώντας τον και κλωτσώντας τον 
κατά μήκος όλης της πλατειάς μέχρι τον απέναντι δρόμο. Παρά 
το γεγονός πως ο συγκεντρωμένος κόσμος εξαγριωμένος από την 
ανεξήγητη και απρόκλητη βία ζητούσε τα στοιχεία του άντρα καθώς 
και τον λόγο της προσαγωγής, κανένας δεν έδωσε πληροφορίες τόσο 
για την ταυτότητα των αστυνομικών όσο και για την ταυτότητα του 
προσαχθέντα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε  ακόμα περισσότερο στη 
προσπάθεια να τον οδηγήσουν σε συμβατικό αυτοκίνητο κλωτσώντας 
τον για να εισέρθει. Προς ενίσχυση και προς υπεράσπιση  των 
αστυνομικών κατέφτασε η ομάδα ΔΕΛΤΑ φωνάζοντας και απειλώντας 
αυτή τη φορά το συγκεντρωμένο κόσμο που διαμαρτυρόταν. Το 
αποκορύφωμα του σκηνικού έγινε όταν συνελήφθη και ένας τρίτος 
μετανάστης στη προσπάθεια του να μάθει που οδηγούν τους δυο 
φίλους του.

-Το τελευταίο διάστημα ενόψει προεκλογικής περιόδου και 
της γνωστής ψηφοθηρίας που συνοδεύει τέτοιες περιόδους οι 
άρχές άρχισαν να μιλούν για την αρχή των έργων ”ανάπλασης” 
(προσχεδιασμένη εδώ και καιρό) της παραλίας και του δασυλλίου 
της Κυανής Ακτής στην Πρέβεζα. Μπουλντοζοειδή, μηχανήματα/
οχήματα εκσκαφής παρατάχθηκαν στο συγκεκριμένο γεωγραφικό 
χώρο για να αρχίσει άλλη μια "ανάπλαση" που φυσικά και ενδέχεται 



να μη βρίσκει αντίθετο ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της πόλης 
που ποντάρουν στην υποτιθέμενη ”ανάπτυξη” για να αποκομίσουν 
είτε χρηματικό είτε πολιτικό κέρδος μέσα από την εκμετάλλευση. 
Αναρχικοί/ες από τη Πρέβεζα αναφέρουν μέσα από κείμενο τους πως 
εκτός από την αποψίλωση του δάσους  και την αποστειρωποίηση 
της παραλιακής ζώνης που βρίσκεται ”εντός των τειχών” της πόλης 
της Πρέβεζας θα ακολουθήσει και η  ιδιωτικοποίηση της περιοχής. 
Άλλη μία ζώνη εκμετάλλευσης θα γεννηθεί μέσα στον ιστό της 
πόλης – μετά το ”αλιευτικό καταφύγιο” του Παντοκράτωρα και την 
εκτρωματική ανάπλαση της εκεί παραλιακής ζώνης, όπου κάναν 
μαρίνα για κότερα μιάς και στο μέλλον το πρώην πεδίο βολής θα 
δωθεί προφανώς σε κάποιον ιδιώτη για να γίνει ξενοδοχείο –. Επίσης  
έχουν παραχωρήσει το λιμάνι σε ιδιώτη, ο οποίος τοποθέτησε 
φράχτες και διάφορα άλλα απίστευτα, κι έχει στήσει ολόκληρη 
αυτοκρατορία (φυσικά με την αρωγή του δήμου) με τις μαρίνες 
και τα κότερα και από την πλευρά της Πρέβεζας αλλά και από την 
αντίπερα αιτωλοακαρνανική ακτή..

ΔΙΕΘΝΗ NEA: 

-Η είδηση για το θάνατο του 15χρονου Μπερκίν Ελβάν, που βρισκόταν 
επί 269 μέρες σε κώμα στο νοσοκομείο Οκμεϊντάνι της Ιστανμπούλ, 
έπεσε σα βόμβα στην τουρκική κοινωνία. Γιατί ο Μπερκίν Ελβάν δεν 
ήταν κάποιος από τους «ταραξίες» του πάρκου Γκεζί, που ο Ερντογάν 
αποκαλούσε «πλιατσικολόγους» και «γκάνγκστερ υποκινούμενους 
από το εξωτερικό». Ηταν ένας έφηβος που πήγαινε  να αγοράσει 
ψωμί όταν τον βρήκε το κάνιστρο δακρυγόνου στο κεφάλι. Κατά 
τη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν με την είδηση του 
θανάτου του 15χρονου ένας Αστυνομικός 30 χρονών άφησε την 
τελευταία του πνοή μετά από καρδιακή προσβολή που προκλήθηκε 
από τα δακρυγόνα που ο ίδιος έριχνε στους διαδηλωτές, στην πόλη 
Τουντσελί της Τουρκίας. Τοπικά ΜΜΕ στο Okmeydanı μετέδωσαν ότι 
22χρονος διαδηλωτής υπέκυψε στα τραύματά του ενώ οι διαδηλωτές 
ήταν επιφυλακτικοί και εξέταζαν αν διαδήλωνε κατά ή υπέρ της 
κυβέρνησης Ερντογάν. Ο νεκρός 22χρονος Burakcan Karamanoğlu 
ανήκει στο χώρο της ακροδεξιάς και δεν έχουν γνωστοί οι λόγοι και 
ποιος τον σκότωσε. Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για προβοκάτσια.

- Άλλο ένα κρούσμα φασιστικής βίας έλαβε μέρος στη Σουηδία. 
Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η Αυτόνομη Ζώνη στην 
ιστοσελίδα της, στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Malmo 



βραδυνή διαδήλωση ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Λίγο μετά 
το τέλος της διαδήλωσης, κοντά στα μεσάνυχτα και σε γνωστή για 
το πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα περιοχή του Malmo, τέσσερις 
αντιφασίστες και γενικότερα αγωνιστές άνθρωποι δέχθηκαν 
θρασύδειλη επίθεση από ακροδεξιούς τραμπούκους. Οι νεοναζί 
τραυμάτισαν τους τέσσερις ανθρώπους χτυπώντας τους με μαχαίρια 
με αποτέλεσμα ενα ατομο να οδηγηθεί σε κρίσιμη κατάσταση στην 
εντατική με σοβαρά τραύματα στο κεφαλι και οι υπόλοιποι τρεις να 
τραυματιστούν δεχόμενοι μαχαιριές στα χέρια και στον πνεύμονα. 
Η επίθεση των νεοφασιστών δεν ήταν καθόλου συμπτωματική 
αλλά αντίθετα  εντελώς στοχευμένη. Και οι τέσσερις άνθρωποι που 
δέχθηκαν την επίθεση είναι αγωνιστές ενώ αυτός που βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο 25χρονος Showan, γνωστός στη 
τοπική κοινωνία για τη συμμετοχή του σε διάφορες δράσεις και 
συλλογικότητες. Ο Showan είναι οπαδός της Malmö και ενεργό μέλος 
των ultras της Malmö ενώ μέσα σε όλα βρίσκεται στη πρώτη γραμμή 
του κινήματος ενάντια στην ομοφοβία και τις διακρίσεις μέσα και 
έξω από τα γήπεδα. Ο Showan εκτός των διάφορων πρωτοβουλιών 
και δράσεων των οπαδών της σουηδικής ομάδας συμμετέχει και σε 
εκδηλώσεις και διαδηλώσεις με θέμα τον αντιφασισμό, τον ρατσισμό 


