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Ο Τοµέας Φυσικής της Σχολής

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

όλων των µελών του, για την

Ζουπάνος από µονοµελές πρωτοδικείο

 

Ο κ. Ζουπάνος, τιµώντας 

ενεργός πολίτης και διακεκριµένος

ειρηνικά στην κινητοποίηση πολιτών

του ∆ήµου από νυχτερινά κέντρα

επίθεση οµάδας ατόµων την 25η

καθοδηγητή της επίθεσης αυτής

του, αντεπιτέθηκε καταθέτοντας

επτάχρονη ταλαιπωρία, παρά την

αποδεικτικών στοιχείων υπέρ του

πολλών µαρτύρων, το δικαστήριο

επιβάλλοντας και στους δύο την ίδια

 

Τα µέλη του Τοµέα Φυσικής

του εκλεκτού συναδέλφου και

δευτεροβάθµιο όργανο. ∆ηλώνουν

Καλούν δε όλα τα αρµόδια όργανα

αποκατασταθεί η αλήθεια, να αποδοθούν

παρόµοια ατυχή περιστατικά στο
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Πολ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

χολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών

Πολυτεχνείου εκφράζει την ισχυρή έκπληξη και τη µεγάλη

την κακοδικία που υπέστη ο συνάδελφός Καθηγητής

πρωτοδικείο (πληµµελειοδικείο) τη ∆ευτέρα, 28 Σεπτεµβρίου

τιµώντας πραγµατικά το ρόλο του ακαδηµαϊκού δασκάλου

ιµένος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιστήµονας

κινητοποίηση πολιτών του ∆ήµου Ελληνικού κατά της καταπάτησης

κέντρα. Κατά την κινητοποίηση αυτή, υπέστη σωµατικές

την 25η Μαΐου 2008. O κ. Ζουπάνος υπέδειξε άµεσα

ής στην αστυνοµία και κατέθεσε µηνυτήρια αναφορά

καταθέτοντας επίσης µήνυση, προφανώς για δικονοµική

την αθωωτική για αυτόν πρόταση της εισαγγελέως

υπέρ του, παρά τις ιατρικές γνωµατεύσεις και παρά

δικαστήριο κατά όλως παράδοξο τρόπο ‘εξίσωσε

ύο την ίδια ποινή φυλάκισης 4 µηνών µε αναστολή

Φυσικής εκφράζουν την αδιατάρακτη πεποίθησή τους

συναδέλφου και αναµένουν την άµεση, πανηγυρική επιβεβαίωση

∆ηλώνουν επίσης την πλήρη συµπαράστασή τους στο

όργανα να µελετήσουν λεπτοµερώς τη σχετική δικογραφία

να αποδοθούν ευθύνες (όπου αυτές αναλογούν)

περιστατικά στο µέλλον που τραυµατίζουν το κύρος της δικαιοσύνης
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Πολ/πολη Ζωγράφου, 

Αθήνα, 6/10/2015 

υσικών Επιστηµών του 

τη µεγάλη απογοήτευση 

Καθηγητής Γεώργιος 

28 Σεπτεµβρίου 2015.  

δασκάλου, αλλά και σαν 

επιστήµονας, συµµετείχε 

καταπάτησης των παραλιών 

υπέστη σωµατικές βλάβες από 

άµεσα τον πρωταίτιο και 

τήρια αναφορά. Ο αντίδικός 

δικονοµική άµυνα. Μετά από 

εισαγγελέως, παρά τη σωρεία 

και παρά τις καταθέσεις 

εξίσωσε θύτη και θύµα’, 

αναστολή. 

πεποίθησή τους για την αθωότητα 

επιβεβαίωση αυτής σε 

τους στο δίκαιο αγώνα του. 

σχετική δικογραφία, ώστε να 

) και να αποφευχθούν 

της δικαιοσύνης. 


