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Μ
ε µια βοµβιστική επίθεση στο πατρικό 
σπίτι του Αριστείδη Φλώρου σκόπευ-
αν οι Αλβανοί κακοποιοί να ολοκλη-

ρώσουν τον εκβιασµό σε βάρος του, µετά τον 
τραυµατισµό του συνηγόρου του Μιχάλη Ζα-
φειρόπουλου. Ο θάνατος, όµως, του γνωστού 
ποινικολόγου άλλαξε τα σχέδιά τους, αφού οι 
 πληρωµένοι δολοφόνοι αναγκάστηκαν να εξα-
φανιστούν, εγκαταλείποντας στο διαµέρισµα της 
Καλλιθέας όπου διέµεναν έναν θησαυρό στοι-
χείων για τους αστυνοµικούς.

Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν οι αξιωµα-
τικοί της Ασφάλειας Αττικής, συνδυάζοντας όλα 
τα ευρήµατα από το διαµέρισµα µε καταθέσεις 
και µε άλλες πληροφορίες που συγκέντρωσαν 
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα µετά τη δολο-
φονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου από τις πα-
ρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων και τις «ανε-
πίσηµες συζητήσεις» µε κρατουµένους των φυ-
λακών του Κορυδαλλού.

Σύµφωνα µε το σενάριο που συνέθεσαν, 
βάσει αυτών των στοιχείων, οι αστυνοµικοί, οι 
τρεις Αλβανοί κατάδικοι, Κλοντιάν, Μπάκο και 
Ολντι, έστειλαν τους δύο συµπατριώτες τους 
στο γραφείο του άτυχου ποινικολόγου µε δύο 
εντολές: να τον τραυµατίσουν στα πόδια ως 
µήνυµα προς τον πελάτη του Αρ. Φλώρο και 
να του αποσπάσουν τις διευθύνσεις κατοικίας 
των γονέων του και άλλων προσώπων του στε-
νού του περιβάλλοντος που περιλαµβάνονται 
στον κατάλογο µαρτύρων υπεράσπισης στη 
δίκη για την ηθική αυτουργία στην απόπειρα 
δολοφονίας του νοµικού εκπροσώπου της ΛΑ-
ΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας), Γιώργου Αντωνόπουλου, τον οποίο πυ-
ροβόλησαν οι Μπάκο και Ολντι. Στη συνέχεια 
κατέθεσαν ότι την εντολή την έδωσε ο Φλώρος 
έναντι αµοιβής 100.000 ευρώ. Γι’ αυτό τον λό-
γο τον υποχρέωσαν, πριν τον πυροβολήσουν, 
να τους παραδώσει το κλητήριο θέσπισµα για 
την υπόθεση αυτή. 

Εάν µε τον τραυµατισµό του συνηγόρου του 
ο Αρ. Φλώρος δεν υπέκυπτε στην απαίτησή τους 
να δώσει 5.000.000 ευρώ για να αποσύρουν 
τις καταθέσεις τους σε βάρος του, θα ακολου-
θούσε βοµβιστική ενέργεια σε βάρος προσώ-
που του στενού περιβάλλοντός του, πιθανότατα 
του πατέρα του. Αλλωστε, σε καταθέσεις του, ο 
ίδιος ο Φλώρος έχει αποκαλύψει ότι δεχόταν συ-
νεχή εκβιαστικά µηνύµατα, µε απειλές όχι µόνο 
σε βάρος του ιδίου, αλλά και των συγγενών του.

Οπως λένε αστυνοµικές πηγές, τα ευρήµα-
τα στο σπίτι της Καλλιθέας, δηλαδή η εκρηκτι-
κή ύλη, οι πυροκροτητές και δύο ολοκαίνουρ-
γιες αστυνοµικές στολές υπηρεσίας, συνηγο-
ρούν υπέρ αυτής της εκτίµησης. Οι δύο Αλ-

βανοί κακοποιοί που δολοφόνησαν τον Μιχάλη Ζαφειρόπου-
λο, ντυµένοι µε αυτές τις πλήρεις στολές περιπολίας, θα άφηναν 
αργά το βράδυ τον εκρηκτικό µηχανισµό έξω από το σπίτι-στό-
χο και στη συνέχεια θα διέφευγαν µε ευκολία και χωρίς να προ-
καλέσουν υποψίες κάποιων από τους περιοίκους που πιθανόν 
θα τους έβλεπαν εκεί.

Η δαιδαλώδης υπόθεση, που ξεκίνησε στις 3 Νοεµβρίου 2014 
µε την απόπειρα δολοφονίας του Γ. Αντωνόπουλου στην Πεντέ-
λη και κατέληξε στη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, δεν 
φαίνεται να έχει κλείσει για τους αξιωµατικούς της Ασφάλειας, οι 
οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες, θεωρώντας ότι σε όλη αυτή τη δι-
αδροµή του αίµατος και των εκβιασµών έχουν παίξει καθοριστι-
κό ρόλο και άλλα πρόσωπα, εντός και εκτός φυλακών, τα οποία 
προσπαθούν να αποκαλύψουν.

Από τον περασµένο Φεβρουάριο ο Αρ. Φλώρος βρίσκεται στη 
φυλακή, µετά την καταδίκη του από το Τριµελές Εφετείο Κακουρ-
γηµάτων, που του επέβαλε ποινή κάθειρξης 21 ετών για την υπό-
θεση της Energa-Hellas Power.

Για τον 39χρονο επιχειρηµατία, που το 2005, αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λονδίνο, ήρθε στην Ελλάδα 
και µπήκε δυναµικά στον χώρο της ενέργειας µε την Energa, ου-
δείς µπορούσε τότε να προβλέψει τη µετέπειτα πορεία του. Σύλ-
ληψη, προφυλάκιση, καταδίκη και έγκλειστος σήµερα σε ένα κε-
λί όπου εκτίει την ποινή του για το µεγάλο σκάνδαλο υπεξαίρε-
σης των δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ από το ελληνικό ∆ηµόσιο.

Περιµένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθµό, 
µε την ελπίδα ότι στο Εφετείο θα έχει πιο ευνοϊκή ποινική µετα-
χείριση, η δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου τον φέρνει 
και πάλι στο προσκήνιο, µε διαφορετικό ρόλο. Η εµπλοκή του 
στην απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου δικηγόρου, του Γ. Αντω-
νόπουλου, που ήταν αντίδικός του στη δίκη της Energa-Hellas 
Power, εκπροσωπώντας ένα από τα θιγόµενα µέρη, τον ΛΑΓΗΕ 
(Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), φαίνεται πως ήταν 
ο λόγος που οι δύο αδίστακτοι εκτελεστές θέλησαν να συναντή-
σουν τον άτυχο ποινικολόγο. Γνωρίζοντας ότι επί σειρά ετών 
ήταν νοµικός παραστάτης της οικογένειας, επιχείρησαν να εκβι-

άσουν -µέσω αυτού- τον Φλώρο, ώστε να δώ-
σει χρήµατα σε οµοεθνείς τους που στο παρελ-
θόν τον είχαν υποδείξει ως ηθικό αυτουργό της 
απόπειρας δολοφονίας του Αντωνόπουλου τον 
Νοέµβριο του 2014. Να ισχυριστούν δηλαδή, 
σε αντίθεση µε όσα είχαν οµολογήσει στις απο-
λογίες τους, ότι ο Φλώρος δεν ήταν αυτός που 
τους είχε δώσει την εντολή κι έτσι να απαλλαγεί.

Η πεποίθηση του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου 
ότι οι κατηγορίες που αποδίδονταν στον πελά-
τη του ήταν έωλες και θα δικαιωνόταν στο τέ-
λος προκάλεσε την αντίδραση των δύο δολοφό-
νων. Πυροβολώντας τον, θέλησαν να στείλουν 
ένα µήνυµα µε αποδέκτη τον Φλώρο, ώστε να 
αναγκαστεί να τους πληρώσει. Η σφαίρα, όµως, 
που έριξαν ήταν µοιραία.

Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα διάσταση στη δίκη για 
την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γ. Αντωνό-
πουλου, η οποία, µετά από διακοπή, έχει προσ-
διοριστεί να ξεκινήσει στις 6 Νοεµβρίου. Της δι-
ακοπής προηγήθηκε η παραίτηση του δικηγό-
ρου από την παράσταση πολιτικής αγωγής που 
είχε δηλώσει, κάτι που προκάλεσε έκπληξη, αφού 
από την πρώτη στιγµή ήταν αυτός που έστρε-
ψε τις έρευνες στον Φλώρο, «δείχνοντάς» τον 
ως ηθικό αυτουργό της εναντίον του επίθεσης.

Το βούλευµα 
Το παραπεµπτικό βούλευµα του Συµβουλίου 
Πληµµελειοδικών κατέληξε στο ίδιο συµπέρα-
σµα. Συγκατηγορούµενοί του και φυσικοί αυ-
τουργοί στη δολοφονική απόπειρα, οι δύο εκ 
των τριών Αλβανών κρατούµενων που κατη-
γορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στη δολοφο-
νία Ζαφειρόπουλου. Οι εν λόγω, ενώπιον του 
ανακριτή, είχαν καταθέσει πως κατ’ εντολή του 
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μήνυμα
Πυροβολώντας 
τον Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλο  
θέλησαν να στείλουν 
ένα µήνυµα µε 
αποδέκτη τον 
Φλώρο, ώστε να 
αναγκαστεί να τους 
πληρώσει. Η σφαίρα, 
όµως, που έριξαν 
ήταν µοιραία

Α. Φλώρου και αντί αµοιβής 100.000 ευρώ εί-
χαν αναλάβει να δολοφονήσουν τον Γ. Αντω-
νόπουλο. Αρχικώς το περιστατικό θεωρήθηκε 
ληστεία, καθώς οι δράστες ζήτησαν από το θύ-
µα τα χρήµατά του. Στην πορεία, όµως, και λό-
γω των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν, οι δι-
καστές κατέληξαν πως αυτό ήταν προσχηµατι-
κό. Πρόθεση των δραστών ήταν να τον σκοτώ-
σουν, αφού πήγαν να εκτελέσουν το «συµβό-
λαιο» µε ακάλυπτα πρόσωπα. Ηταν δε βέβαι-
οι ότι, όταν άφησαν τον δικηγόρο αιµόφυρτο, 
πεσµένο στο έδαφος, η σφαίρα που του είχαν 
ρίξει στο κεφάλι τον είχε στείλει ήδη στον άλλο 
κόσµο. Το θύµα όµως κατάφερε να επιβιώσει, 
να αναγνωρίσει στη συνέχεια τους θύτες του 
και να «δείξει» ως ηθικό αυτουργό της εκτέλε-
σης τον Φλώρο.

Ο τελευταίος καλείται τώρα -και εν µέσω των 
τελευταίων εξελίξεων- να δώσει τη «µάχη» του 
στο δικαστήριο, καθώς, έχοντας στην πλάτη 
του την ποινή των 21 ετών από την υπόθεση 
της Energa, µία ακόµη καταδίκη θα τον «θάψει» 
ακόµη πιο βαθιά στη φυλακή, στην περίπτωση 
που οι δικαστές υιοθετήσουν τα όσα ανατριχια-
στικά περιγράφονται στο βούλευµα και παρα-
πέµπουν σε µαφιόζικες πρακτικές.

Η επίθεση
Στις 3 Νοεµβρίου του 2014, ο δικηγόρος Γ. 
Αντωνόπουλος βγήκε στις 7.30 το πρωί από το 
σπίτι του στην Πεντέλη. Ανυποψίαστος για τα 
όσα θα ακολουθούσαν, κατευθύνθηκε προς το 
αυτοκίνητό του προκειµένου να ξεκινήσει για 
τη δουλειά του, όπως συνήθιζε σχεδόν κάθε 
ηµέρα την ίδια ώρα. Πριν προλάβει να µπει σε 
αυτό, δύο άγνωστοι µε την απειλή πιστολιού 
και υποπολυβόλου που έφεραν µαζί τους του 
ζήτησαν να τους δώσει όσα λεφτά κουβαλού-
σε. Εκείνος, αντιλαµβανόµενος ότι οι δράστες 
ήταν αποφασισµένοι και θέλοντας να αποφύ-
γει τη δηµιουργία οποιασδήποτε περαιτέρω 
έντασης, παρέδωσε ένα τσαντάκι που κρα-
τούσε στα χέρια του, το οποίο περιείχε 30.000 
ευρώ, την αστυνοµική και τη δικηγορική του 
ταυτότητα, το διαβατήριό του, κάρτες διαφό-
ρων ειδών και τα κλειδιά του γραφείου και του 
σπιτιού του. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο 
βούλευµα, «παρά τη θετική διάθεση που επέ-
δειξε να συνεργαστεί µε τους δράστες και να 
τους παραδώσει ό,τι του ζήτησαν, αυτοί δεν 
έδειξαν την παραµικρή ευαισθησία απέναντι 
στο ανυπεράσπιστο θύµα τους, αλλά αντιθέ-
τως έθεσαν, δίχως δεύτερη σκέψη, σε εφαρ-
µογή το εγκληµατικό τους σχέδιο». Ενας από 
τους εκτελεστές -και συγκεκριµένα αυτός που 
κρατούσε το πιστόλι, στο οποίο µάλιστα είχε 
φροντίσει να βάλει σιγαστήρα- πλησίασε τον 

δικηγόρο και από πολύ κοντινή απόσταση, 
περίπου ένα µέτρο, τον πυροβόλησε 

µία φορά προς το κεφάλι, µε απο-
τέλεσµα η σφαίρα να τον τραυ-
µατίσει στο αριστερό µέρος του 
λαιµού του, κοντά στον λάρυγ-
γα. «Βλέποντάς τον αιµόφυρτο 
και όντας σίγουροι ότι τον εί-
χαν τραυµατίσει θανάσιµα, 
αποχώρησαν βιαστικά από 
το σηµείο, κατευθυνόµενοι 

προς το παρκάκι που υπάρ-
χει έµπροσθεν της οικίας του 
εγκαλούντος, και µετά από 

λίγα δευτερόλεπτα, αφού 
επιβιβάστηκαν σε αυτο-
κίνητο ανοιχτού χρώµα-
τος και αγνώστων λοιπών 
στοιχείων, τον εγκατέλει-
ψαν αβοήθητο…».

Ο Μπαλτάκος
Ο δικηγόρος κατήγγει-
λε στην Αστυνοµία τη 

σε βάρος του επίθεση, η 

χθεί παράνοµα στο εξωτερικό και να τα κατα-
θέσει σε δεσµευµένο υπέρ της εταιρείας λογα-
ριασµό µε την επωνυµία ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Στο άκου-
σµα της αντιπρότασης αυτής, ο κατηγορούµε-
νος εξεµάνη και έφυγε βρίζοντας τον εγκαλού-
ντα, λέγοντας ότι αυτά δεν µπορούν να γίνουν 
και ότι θέλει να τον δει να καταδικάζεται και να 
φυλακίζεται».

Η εντολή
Ο ένας από τους δύο Αλβανούς που κατηγορού-
νται ως δράστες της επίθεσης (αφού, εκτός από 
το ότι και οι δύο αναγνωρίστηκαν από τον δι-
κηγόρο, εντοπίστηκε και βιολογικό υλικό τους 
σε αποτσίγαρα που είχαν αφήσει κοντά στον 
χώρο της επίθεσης) υπέδειξε κατά την απολο-
γία του ως εγκέφαλο του χτυπήµατος τον Αρ. 
Φλώρο, µε τον οποίο είχε συναντηθεί µαζί του 
για να λάβει την εντολή: «Περί τα τέλη Οκτω-
βρίου 2014, ο ίδιος και ο συγκατηγορούµενός 
του, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που εί-

χε ο τελευταίος µε άγνωστο σε αυτόν πρόσω-
πο, συναντήθηκαν σε µια πλατεία στην Κηφισιά 
µε µια παρέα ατόµων που είχαν καταφτάσει µε 
δύο αυτοκίνητα. Από τα άτοµα αυτά ο ένας συ-
νοµίλησε µε τον τέταρτο κατηγορούµενο (σ.σ: 
τον Φλώρο), ο οποίος του είπε ότι υπάρχει µια 
δουλειά - και συγκεκριµένα να “φάνε” ένα δι-
κηγόρο έναντι ανταλλάγµατος 100.000 ευρώ. 
Τη δουλειά αυτή τους την πρότεινε το άτοµο το 
οποίο τα υπόλοιπα µέλη της παρέας αποκαλού-
σαν µε το όνοµα “Αρης”. Οι δύο δράστες οµο-
λόγησαν την πράξη τους όταν κλήθηκαν από 
τον όγδοο τακτικό ανακριτή στις 22 Νοεµβρί-
ου 2016. Αφού τους επιδείχθηκαν φωτογραφί-
ες µε εικονιζόµενο τον Αριστείδη Φλώρο, δήλω-
σαν απεριφράστως ότι αναγνωρίζουν στο πρό-
σωπό του τον επονοµαζόµενο “Αρη”, που τους 
πρότεινε έναντι αδρού ανταλλάγµατος την πα-
ραπάνω δουλειά, προφανώς βλέποντας τον 
κλοιό να σφίγγει γύρω τους, καθώς το γενετικό 
υλικό που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήµατος 
δεν άφηνε περιθώρια αµφιβολιών…».

Ο Α. Φλώρος απολογήθηκε στις 12 ∆εκεµ-
βρίου του 2016 στον ανακριτή και εκεί αρνή-
θηκε πλήρως τις κατηγορίες, ισχυριζόµενος ότι 
τα όσα υποστηρίζουν οι συγκατηγορούµενοί 
του είναι «δηµιουργήµατα της φαντασίας τους».

Oµως, δεν έπεισε κι έτσι τώρα θα καθίσει στο 
εδώλιο κατηγορούµενος για ηθική αυτουργία σε 
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού σε ήρε-
µη ψυχική κατάσταση, για ηθική αυτουργία σε 
παράνοµη οπλοφορία πυροβόλου όπλου, για 
ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία, για ηθική αυ-
τουργία σε διακεκριµένη περίπτωση οπλοφο-
ρίας υποπολυβόλου και για ηθική αυτουργία 
σε απλή συνέργεια σε παράνοµη οπλοχρησία.

οποία σηµειώθηκε ενόσω ήταν σε εξέλιξη η υπό-
θεση της Energa. Οπως αναφέρεται στο βού-
λευµα, είχε προηγηθεί προσπάθεια συµβιβα-
σµού των δύο πλευρών µε τη µεσολάβηση του 
γνωστού δικηγόρου Τάκη Μπαλτάκου, πρώην 
γενικού γραµµατέα του υπουργικού συµβου-
λίου στην κυβέρνηση Σαµαρά. Τόσο το ίδιο το 
θύµα, από την πρώτη στιγµή, όσο και οι δικα-
στές συνέδεσαν την επίθεση µε τη χωρίς απο-
τέλεσµα προσπάθεια συµβιβασµού από την 
πλευρά του Φλώρου, που ζητούσε να βρεθεί 
κάποια λύση στην παραπάνω υπόθεση και να 
παύσει η σε βάρος του ασκηθείσα ποινική δίω-
ξη: «Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2014 ο Αριστείδης 
Φλώρος ήρθε σε επαφή µε τον Γιώργο Αντωνό-
πουλο µέσω του δικηγόρου Παναγιώτη Μπαλ-
τάκου και του ζήτησε να συναντηθούν για να 
συζητήσουν την προοπτική αυτή. Πράγµατι, 
µέσα στις επόµενες ηµέρες έλαβε χώρα η συ-
νάντηση του Γιώργου Αντωνόπουλου και του 
Αριστείδη Φλώρου στην καφετέρια εµπορικού 
κέντρου µε την παρουσία του άλλου δικηγόρου 
Παναγιώτη Μπαλτάκου και εκεί ο κατηγορού-
µενος πρότεινε στον εγκαλούντα να εισηγηθεί 
στη διοίκηση της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. την υπο-
γραφή ενός συνυποσχετικού διαιτησίας και την 
παραποµπή όλων των διαφόρων στη διαιτη-
σία της ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας). Θε-
ωρώντας ωστόσο ο εγκαλών ότι, ακόµα και αν 
η προσφυγή στο παραπάνω διαιτητικό όργα-
νο οδηγούσε σε µία ευνοϊκή για την εκπροσω-
πούµενη από τον ίδιο εταιρεία απόφαση, δεν 
θα ήταν εφικτό στο µέλλον να την εκτελέσουν, 
καθώς δεν υπήρχε κάποιο περιουσιακό υπόβα-
θρο, ζήτησε από τον Αρ. Φλώρο να επαναφέ-
ρει στην Ελλάδα όσα χρηµατικά ποσά είχαν εξα-

Ο ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΦΛΩΡΟΣ σήμερα 
εκτίει ποινή για την 
εμπλοκή του στο 
σκάνδαλο Energa

Ο Μιχάλης 
Ζαφειρόπουλος 
ήταν συνήγορος 

του Αρη Φλώρου


