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Ένα βήμα πριν την αποφυλάκισή του βρίσκεται ο Νίκος Ρωμανός , στα χέρια του οποίου άφησε
την τελευταία του πνοή ο Αλέξης Γρηγορόπουλος. Ο νεαρός μετά από έξι χρόνια εγκλεισμού , με
βάση μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά του αναγνωρίζει ελαφρυντικό καλής
συμπεριφοράς μέσα στο φυλακές, μπορεί να ελπίζει πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
θα αποφυλακιστεί. Η απόφαση αυτή, θεωρείται νομικά πρωτοποριακή, καθώς για πρώτη φορά σε
τέτοιες υποθέσεις αναγνώρισε ελαφρυντικό με βάση την διαγωγή του στις φυλακές με αποτέλεσμα
να βρίσκεται πλέον προ της εξόδου του από τις φυλακές.
Ο φίλος του Γρηγορόπουλου
Εκείνο το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος χτυπημένος από
σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, έπεφτε νεκρός στην αγκαλιά του παιδικού
του φίλου, Νίκου Ρωμανού. Ήταν η χρονιά που άλλαξε μια ολόκληρη γενιά παιδιών, μεταξύ τους
και τον Ρωμανό. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Ρωμανός μετατράπηκε από ένα παιδί, σε βαρυποινίτη
κατάδικο.
Οι ποινές
Ο Νίκος Ρωμανός είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2013 μαζί με τρία ακόμη άτομα για
απόπειρα ένοπλης ληστείας στην Αγροτική Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο
Βελβεντό Κοζάνης. Αίσθηση είχαν προκαλέσει τότε οι φωτογραφίες των συλληφθέντων με τα
χτυπημένα πρόσωπα μετά την συμπλοκή με την αστυνομία.
Οιπράξεις αυτές δεν συνδέθηκαν τελικώς με τους "Πυρήνες της Φωτιάς" (αθωώθηκε για
συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση) και ο Ν. Ρωμανός καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε ποινή
κάθειρξης 11 ετών.
Καταδικάστηκεεπίσης σε 18 χρόνια κάθειρξη για κατοχή και τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών
το 2012. Μεταξύ των "στόχων" το σπίτι του έγκλειστου σήμερα πρώην υπουργού Γιάννου
Παπαντωνίου. Στην απόφαση της 26ης Μαρτίου του 2018 το Εφετείο δεν του αναγνώρισε κανένα
ελαφρυντικό.
Στον Άρειο Πάγο

Αμέσως προσέφυγε στον Άρειο Πάγο δια του συνηγόρου του Θ. Μαντά, ο οποίος ανέφερε πως ο
κατηγορούμενος , που φυλακίστηκε το 2013 αν και ήταν σε μικρή ηλικία, μόλις 20 ετών "κατάφερε
να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φοίτησή του στο Σχολείο των φυλακών και
να λάβει ως εκ τούτου Απολυτήριο Λυκείου. Ακολούθως, ο κατηγορούμενος μετά από πολύ
προσπάθεια και παραμένοντας ακόμη έγκλειστος, κατάφερε να εισαχθεί μετά από επιτυχείς
εξετάσεις στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Αθήνας.
Απότις 26-10-2016 μάλιστα, και κατόπιν αλλεπάλληλων αξιολογήσεων και αποφάσεων του
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού (κι ενώ είχε προηγηθεί
απεργία πείνας και είχε υπάρξει τροπολογία που το επιτρέπει), λαμβάνει σε καθημερινή βάση
εκπαιδευτικές άδειες με ηλεκτρονική επιτήρηση για παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής.
Τους όρους της χορήγησης των αδειών αυτών τηρεί μάλιστα απαρέγκλιτα, χωρίς να έχει
δημιουργηθεί ποτέ το οποιοδήποτε θέμα με την ηλεκτρονική επιτήρησή του.
Παράλληλα, έχει καταφέρει να περάσει με επιτυχία μέχρι και σήμερα σχεδόν είκοσι μαθήματα της
Σχολής του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών
του, σαν προστάδιο μάλιστα της μελλοντικής ομαλής κοινωνικής του επανένταξης στην κοινωνία.
Αποφυλάκιση
Ο κ. Μαντάς θεωρεί "πρωτοποριακή την απόφαση του Αρείου Πάγου καθώς αναγνωρίζει για
πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου υποθέσεις ελαφρυντικό που αφορά τη συμπεριφορά του μέσα στις
φυλακές. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να αποφυλακιστεί πολύ σύντομα, με τον συνυπολογισμό
βέβαια και των μεροκάματων που έκανε στις φυλακές και των εκπαιδευτικών αδειών".
ΟΡωμανός βρίσκεται στις φυλακές έξι χρόνια. Με τα μεροκάματα μέσω ευνοϊκού υπολογισμού, ο
χρόνος αυτός διπλασιάζεται και επιτρέπει να ζητήσει αποφυλάκιση με όρους.
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