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ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε.  

(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015) 

  

Τα μέλη της ΓΣ της Σχολής ΕΜΦΕ εκφράζουν την συμπαράστασή τους προς τον Καθηγητή 

της Σχολής κ. Γεώργιο Ζουπάνο για την εσφαλμένη, κατά τη γνώμη τους, απόφαση που 

έλαβε εις βάρος του το Μονομελές Πρωτοδικείο (Πλημμελειοδικείο) τη Δευτέρα 28 

Σεπτεμβρίου 2015. Ο συνάδελφος κ. Γ. Ζουπάνος συμμετείχε σε κινητοποίηση πολιτών του 

Δήμου Ελληνικού την 25η Μαΐου 2008 κατά της καταπάτησης των παραλιών του Δήμου από 

νυχτερινά κέντρα, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη σωματικές βλάβες από ομάδα 

ατόμων. Μετά το επεισόδιο ο κ. Ζουπάνος κατέθεσε μήνυση, ενώ το ίδιο έπραξε και ο 

μηνυόμενος, προφανώς για δικονομική άμυνα. 

 

Η αθωότητα του κ. Ζουπάνου υποστηρίχτηκε από φωτογραφίες του Τύπου, τη 

δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων από την ΕΡΤ,  ιατροδικαστικές εκθέσεις και 

ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς και τις διαβεβαιώσεις αυτοπτών 

μαρτύρων ότι η συμμετοχή του κ. Ζουπάνου στην κινητοποίηση ήταν ήσυχη και ειρηνική.  

 

Κατόπιν τούτων η κ. Εισαγγελεύς πρότεινε την αθώωση του κ. Ζουπάνου. Η τελική 

απόφαση του δικαστηρίου, η οποία εκήρυξε ενόχους και τους δύο, επιβάλλοντας και στους 

δύο την ίδια ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή προκαλεί αν μη τι άλλο δυσάρεστη 

έκπληξη. 

 

Την υποστήριξή τους στον κ. Ζουπάνο όλη αυτήν την περίοδο εξέφρασαν πολλοί 

Διευθυντές Διεθνών Επιστημονικών φορέων, μεταξύ των οποίων το CERN, το Max Planck 

Institute, το DESY, η ENS, καθώς και η Πρυτανεία του ΕΜΠ, η Ένωση Φυσικών, ο Φοιτητικός 

Σύλλογος ΣΕΜΦΕ, η Σχολή ΕΜΦΕ και ο Τομέας Φυσικής. 

 

Η ΣΕΜΦΕ, κατά τη Γ.Σ. της 29/10/2015, πληροφορήθηκε τα ανωτέρω και εκφράζει την 

εδραιωμένη πεποίθησή της ως προς την αθωότητα του εκλεκτού συναδέλφου, 

λαμβάνοντας υπόψη  την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την επιστημοσύνη και την 

αφοσίωσή του στην έρευνα και τη διδασκαλία και τη μεγάλη του προσφορά, σε πολλά 

επίπεδα, στη Σχολή και το Ίδρυμα. Δηλώνει την συμπαράστασή της στον αγώνα του και 

αναμένει την πανηγυρική δικαίωση του συναδέλφου στην ανώτερη βαθμίδα Δικαιοσύνης, 

όπου έχει προσφύγει. 
 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε. 
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