ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ
ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΜ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6.30ΜΜ
Αύριο Τετάρτη 27/7/2022 στις 12 το μεσημέρι η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα
καταθέσει, μαζί με κατοίκους, που έζησαν τις δραματικές ώρες της 23 Ιουλίου 2018
στο Μάτι, στη Ραφήνα, στο Νέο Βουτζά, υπομνηματική αναφορά προς τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το κακούργημα της Έκθεσης κατά συρροή,
που διαπράχθηκε σε βάρος των 103+ αθώων θυμάτων, μεταξύ των οποίων και
παιδιά, που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και των επιζώντων θυμάτων, που
υπέστησαν βαριές και μόνιμες σωματικές βλάβες και εγκαύματα, κινδύνευσαν
σοβαρά, έχασαν οικεία και αγαπημένα πρόσωπα στις φλόγες και στη θάλασσα
κι έκτοτε βιώνουν εξακολουθητικά τον εφιάλτη.
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Δικαιοσύνης, όσα συνέβησαν στις
23/7/2018 αποτελούν πλημμελήματα, αδικήματα εξ αμελείας.
Όμως, τα στοιχεία της υπόθεσης βοούν ότι τελέσθηκε κακούργημα, αλλά και ότι
έγιναν επισταμένες προσπάθειες συγκάλυψής του. Την διάπραξη κακουργήματος
έχουν διαγνώσει ήδη αρκετοί αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί, των οποίων όμως
οι ενέργειες για τη διερεύνηση προσκρούουν σε ένα τείχος προστασίας των
υπαιτίων. Ο Ανακριτής της υποθέσεως προσπάθησε κατ’ επανάληψη να
επεκτείνει τη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, προσκρούοντας στην άρνηση
των Εισαγγελέων. Αλλά και όταν, πριν 3 μήνες, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Αθηνών, αποφάσισε τη συνέχιση της Ανάκρισης για κακούργημα, πριν στεγνώσει
το μελάνι του βουλεύματος, έγινε έφεση του Εισαγγελέα και βγήκε νέο βούλευμα,
του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που ακύρωνε την περαιτέρω ανάκριση για
κακούργημα, με το σκεπτικό ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών δεν είχε αυτή την
εξουσία.
Η πρωτοφανής δυστοκία και τα επαναλαμβανόμενα προσκόμματα διερεύνησης
του κακουργήματος παραπέμπουν σε ενεργούς μηχανισμούς συγκάλυψης του
εγκλήματος, την ώρα που οι ψυχές των αδικοχαμένων, με βασανιστικό θάνατο,
συνανθρώπων μας, οι συγγενείς τους, οι τραυματίες και εγκαυματίες, αλλά και
ολόκληρη η κοινότητα που βίωσε και βιώνει τραυματικά την τραγωδία
περιμένουν δικαίωση και τιμωρία για το έγκλημα στην πραγματική του
διάσταση.
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Η αυριανή ενέργεια έχει ως στόχο να θέσει ευθέως το ζήτημα της διερεύνησης του
κακουργήματος, που δεν επιτρέπεται, ούτε ηθικά ούτε νομικά, να θαφτεί με δικονομικά
προσχήματα, όπως αυτά που χρησιμοποίησε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, στο
πρόσφατο βούλευμά του (29/6/2022).
Η ενέργεια αυτή θα ακολουθηθεί και από την συλλογή και ανάδειξη των
στοιχείων που αποδεικνύουν το κακούργημα και την υποβολή
συμπληρωματικής μήνυσης.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταθέσει ήδη από τον Αύγουστο 2018 την πρώτη
μήνυση για Έκθεση σε βαθμό κακουργήματος και τον Οκτώβριο 2018
συμπληρωματικό υπόμνημα με στοιχεία, και βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων
μέχρι την δικαίωσή τους.
Ακολουθεί η ανακοίνωση των κατοίκων του Ματιού, στην Ομάδα Act4Mati, για
την αυριανή ενέργεια:
«Αύριο, Τετάρτη 27/7 στις 12 το μεσημέρι, θα καταθέσουμε με τη Ζωή
Κωνσταντοπούλου υπομνηματική αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
για το κακούργημα της Έκθεσης κατά συρροή που διαπράχθηκε στο Μάτι.
Το κακούργημα που ενώ στοιχειοθετείται πλήρως, παραμένει επισήμως
αδιερεύνητο και αδίκαστο. Απευθυνθήκαμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν
βγήκε το τελευταίο βούλευμα, που για άλλη μια φορά εμποδίζει την ανακριτική
διερεύνηση του κακουργήματος.
Η ίδια η ΖΚ είχε καταθέσει με δική της πρωτοβουλία από τις 6/8/2018
Μηνυτήρια Αναφορά για κακούργημα και συμπληρωματικό υπόμνημα με
πάμπολλα στοιχεία από τον Οκτώβριο 2018. Δεν σταμάτησε να αναφέρεται
δημόσια στο κακούργημα και ήταν πάντοτε παρούσα στο πλευρό μας χωρίς
κάποιο όφελος και χωρίς ποτέ να μας ζητήσει ο,τιδήποτε.
Έτσι και τώρα προτίθεται να ενεργοποιήσει και να στηρίξει το ζήτημα του
κακουργήματος.
Ως πρώτη ενέργεια, μετά την προχθεσινή Επέτειο, θα γίνει μια υπομνηματική
αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Σε δεύτερο στάδιο από Σεπτέμβριο θα γίνει συλλογή και ανάδειξη στοιχείων και
υποβολή συμπληρωματικής μήνυσης.
Προσωπικά θεωρώ χρέος μας να κάνουμε τα απαιτούμενα για να μην θαφτεί η
υπόθεση και για να τεθούν προ των ευθυνών τους εκείνοι που αποφασίζουν. Και
να υλοποιήσουμε αυτό που φωνάξαμε μετά από κάθε όνομα στο προσκλητήριο
των Νεκρών το Σάββατο: ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!!!.
Μακριά από οποιαδήποτε ιδεοληψία ή προσωπικό συμφέρον, Ακολουθώ αυτό
που μου λέει πεντακάθαρα η συνείδησή μου και η Αλήθεια. Πράττω ΤΩΡΑ που
έχει νόημα και μπορώ. Εσείς;»
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Στον σύνδεσμο που ακολουθεί η ανακοίνωση των κατοίκων:
https://www.facebook.com/
Μετά την κατάθεση θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Ενημέρωσης στον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 6.30 το απόγευμα, στην οποία θα μιλήσουν οι
κάτοικοι που έζησαν τα γεγονότα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και νομικοί
παραστάτες των θυμάτων.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2022 12 ΜΜ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ- Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ &
ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2022 6.30 ΜΜ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
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