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Συγκεντρώσεις χθες για τα τέσσερα χρόνια 
από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Οριστικοποιήθηκε από τον Άρειο Πάγο 
η ποινή του Παναγιώτη Ψωµιάδη

ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Συγκεντρώσεις έγιναν χθες το πρωϊ και το από-
γευµα στο κέντρο της Αθήνας µε αφορµή τη συ-
µπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία 

του δεκαπεντάχρονου µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου. Κλειστοί ήταν από τις 10 πρωί οι σταθµοί του 
Μετρό στο Σύνταγµα και στο Πανεπιστήµιο. 

Στο µεταξύ άγρια διαµάχη ξέσπασε µεταξύ Νέας 
∆ηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, µε «πόλεµο» ανακοινώσε-
ων µεταξύ των δύο κοµµάτων, η οποία συνεχίστηκε 
και στη Βουλή, µε διαµάχη στην Επιτροπή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και ∆ηµόσιας Τάξης, η οποία κατέληξε σε 
αποχώρηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τη συ-
νεδρίαση, προειδοποιώντας το κυβερνών κόµµα ότι 
«παίζει µε τη φωτιά».

Αφορµή αποτέλεσε ανακοίνωση της Νεολαίας του 
Συνασπισµού µε τίτλο «Ήρθε οι ώρα για τις δικές µας 
ηµέρες», η οποία, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η εξέ-
γερση του ∆εκέµβρη του 2008 ήταν ο αγώνας για ελ-
πίδα και δικαίωµα στη ζωή» και αναφερόµενη στην 
σηµερινή κυβέρνηση σηµείωνε ότι «ο αγώνας για 
ελπίδα και κοινωνική χειραφέτηση αποτελούν πλέον 
µονόδροµο».

«∆εν περιµένουµε πλέον κάποια αφορµή. Η ξοφλη-
µένη µνηµονιακή συγκυβέρνηση, πρέπει να ανατρα-
πεί εδώ και τώρα. Όλοι και όλες στις διαδηλώσεις 
11.00 και 17.00 στην Αθήνα στα Προπύλαια, και 
στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Να τους κάνουµε 
παρελθόν» πρόσθετε η ανακοίνωση. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία απάντησε σε αυτή την «προ-
κλητική», όπως τη χαρακτήρισε, ανακοίνωση, εξαπο-
λύοντας σφοδρότατη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. «Η 
πέµπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ, µε εµπροσθοφυλακή 
τη νεολαία του, ξεσκεπάζεται. Βγάζουν τις µάσκες, φο-
ρούν τις κουκούλες και εξοπλίζονται µε µολότοφ, µε 
σκοπό να κάψουν για µία ακόµη φορά την Αθήνα και 
να λεηλατήσουν τις περιουσίες των πολιτών» ανέφερε 
η ανακοίνωση της Ν∆.

«Να είναι σίγουροι, οι κουκουλοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 
ότι η κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες δεν πρόκειται 
να επιτρέψουν στα ‘άκρα’ να πετύχουν το σκοπό τους. 

∆ε θα αφήσουν να υπάρξει καµία νέα Marfin. Καµία 
κουκούλα δεν πρόκειται πλέον να τους κρύψει» προ-
σέθετε, µεταξύ άλλων, η Ν∆.

Η απάντηση ήρθε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µε 
νέα ανακοίνωση απάντησε: «Στα εµφυλιοπολεµικά, 
µισαλλόδοξα και τροµοκρατικά κηρύγµατα της Ν∆, 
απαξιούµε να απαντήσουµε. Τους παραδίδουµε στη 
χλεύη του ελληνικού λαού». Με µία νέα ανταπάντηση, 
η Ν∆ ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει ξεκά-
θαρα εδώ και τώρα: Καταδικάζει τη σηµερινή ανακοί-
νωση της νεολαίας του, που καλεί σε εξέγερση; Όλα 
τα άλλα είναι υπεκφυγές». 

Η κόντρα συνεχίστηκε στη Βουλή. Ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης επιτέθηκε στη Ν∆ ζητώ-
ντας είτε να αποσύρει την ανακοίνωση είτε να την 
ανασκευάσει λέγοντας: «Η ατζέντα, η φρασεολογία, 
το γράµµα τέτοιων ανακοινώσεων δεν έχει ιστορικό 
προηγούµενο. Υπάρχει µόνο την προηγούµενη του 
εµφυλίου. Σας προειδοποιώ δεν πρέπει να παίζουµε 
µε τη φωτιά. Η δηµοκρατία δεν καλύπτεται από τέτοια 
φρασεολογία».

Ο βουλευτής της Ν∆ Θανάσης Νταβλούρος αντέ-
δρασε κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι συνοδοιπό-
ρος µε τη Χρυσή Αυγή. «Είναι απίστευτη η τακτική σας 
και αυτό που προασπίζεστε. Είναι πλέον γνωστό ποιοι 
υπηρετούν και τι, και τι υπερασπίζονται και ποιοι. Οι 
µάσκες έπεσαν καταλάβετέ το. Αποκαλυφθήκατε. Εί-
στε συνοδοιπόροι µε την Χρυσή Αυγή. Έχετε την έν-
νοια µιας ιδιότυπης τροµοκρατικής αντίληψης µπρο-
στά στα αλλόκοτα που θέλετε να επιβάλετε» είπε.

Ο Άρειος Πάγος ορι-
στικοποίησε την 
ποινή της φυλάκι-

σης των 12 µηνών, µε 
τριετή αναστολή, του τέως 
περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Παναγιώτη 
Ψωµιάδη για το γνωστό 
πρόστιµο που µείωσε σε 
πρατηριούχο υγρών καυ-
σίµων.

Αναλυτικότερα, ο τέως 
περιφερειάρχης το 2011 
καταδικάστηκε από το Πε-
νταµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση ενός έτους 
µε τριετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος. 

Η παράβαση καθήκοντος ανάγεται στο ότι καθ’ υπέρ-
βαση της διακριτικής ευχέρειας της εξουσίας του µείωσε 
σε 5.000 ευρώ πρόστιµο των 89.000 ευρώ, το οποίο 
είχε επιβληθεί σε βάρος πρατηριούχου υγρών καυσί-
µων, που φέρεται ότι νόθευσε καύσιµα, µε αποτέλεσµα 
να ωφεληθεί ο πρατηριούχος και να ζηµιωθεί η νοµαρ-
χία.

Ο τέως περιφερειάρχης άσκησε αναίρεση στον Άρειο 
Πάγο κατά της καταδικαστικής απόφασης. Οι αρεοπαγί-
τες τον πρώτο µήνα του 2012 έκριναν δεκτή την αίτησή 
του, αναίρεσαν την εφετειακή απόφαση και παρέπεµψαν 

τον Ψωµιάδη σε νέα δίκη 
ενώπιον και πάλι του Πε-
νταµελούς Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης. 

Όµως, ο κ. Ψωµιάδης 
δικάστηκε για δεύτερη 
φορά από το Πενταµελές 
Εφετείο Θεσσαλονίκης µε 
την ίδια ποινή (φυλάκιση 
ενός έτους µε τριετή ανα-
στολή) για τη µείωση του 
επίµαχου προστίµου. Μετά 
και τη δεύτερη καταδίκη 
του άσκησε και πάλι αναί-

ρεση στον Άρειο Πάγο, η οποία συζητήθηκε το πρώτο 
δεκαήµερο του περασµένου Οκτωβρίου. 

Οι αρεοπαγίτες µε την υπ’ αριθµ. 1495/2012 απόφα-
σή τους απέρριψαν όλους τους λόγους αναίρεσης που 
προέβαλε ο κ. Ψωµιάδης, κρίνοντας ότι η εφετειακή 
απόφαση έχει πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
όπως επιβάλλει το Σύνταγµα.

Να σηµειωθεί ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης 
στον Άρειο Πάγο τον περασµένο Οκτώβριο ο αντεισαγ-
γελέας Α.Π. Βασίλειος Πλιώτας είχε προτείνει να γίνει 
δεκτή η αίτηση του κ. Ψωµιάδη και να αναιρεθεί για 
δεύτερη φορά η καταδικαστική απόφαση του τέως πε-
ριφερειάρχη.
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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας awnings, 
αυτόματα ή μη αυτόματα. Κουρτίνες και σίτες.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim Vasales 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.

www.qualityblinds.com.au 14
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Α SHADE ABOVE THE REST
• Ανακοίνωση με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από την 
δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εξέδωσε 
η Ναιολαία της ΔΗΜΑΡ, κάνοντας λόγος για ένα γεγονός 
«που αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας». 
«Είναι καθήκον της Πολιτείας να διασφαλίσει ότι δεν θα 
συμβούν ξανά αντίστοιχα τραγικά γεγονότα και να απο-
τρέψει περιστατικά ωμής κρατικής βίας» προσθέτει.

Ο Παναγιώτης Ψωµιάδης  


