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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Σ
κληρός, κυνικός, ψυχρός σαν 
τη σφαίρα που έκοψε το νή-
µα της ζωής του Μιχάλη Ζα-

φειρόπουλου. Ο Αλβανός δολοφό-
νος Ιµπραχίµ Μπραχιµάι ποζάρει 
ξαπλωµένος στο κρεβάτι της φυλα-
κής καπνίζοντας πούρο, ενώ «σερ-
φάρει» στο κινητό του τηλέφωνο, 
το οποίο, ασφαλώς, απαγορεύεται 
να έχουν οι κρατούµενοι. Το θρά-
σος του εκτελεστή ξεχειλίζει: «∆ο-
λοφόνος γεννήθηκα, δολοφόνος 
θα πεθάνω», είχε γράψει πριν από 
λίγο καιρό σε λογαριασµό που δι-
ατηρεί στα µέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης χρησιµοποιώντας ψεύτικο όνοµα, προ-
σθέτοντας και µερικά emoticons µε βόµβες. 
Ωστόσο, η βόµβα έσκασε για τον ίδιο την πε-
ρασµένη Πέµπτη, καθώς το Μεικτό Ορκω-
τό ∆ικαστήριο της Αθήνας τον καταδίκασε σε 
ισόβια για ανθρωποκτονία και σε επιπλέον 11 
έτη για δύο ληστείες, οπλοφορία και οπλοχρη-
σία. Σε ισόβια για ηθική αυτουργία στη δολο-
φονία του ποινικολόγου καταδικάστηκαν και 
οι δύο συνεργοί του, Ολντι Ντούλτσε και Κλο-
ντιάν Λεκοτσάι.

Τα πούρα και τα 3+1 
κινητά τηλέφωνα
Το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2017 ο Ιµπρ. 
Μπραχιµάι, συνοδευόµενος από τον συνεργό 
του Αλεξάντερ Μάτα, σκότωσε τον ποινικολό-

γο Μιχάλη Ζαφειρόπουλο µέσα στο δικηγορι-
κό του γραφείο στην οδό Ασκληπιού 154, πυ-
ροβολώντας τον στην κοιλιά.

∆εκαέξι ηµέρες µετά τη δολοφονία του Ζα-
φειρόπουλου, ο Μπραχιµάι συνελήφθη σε κα-
ταυλισµό Ροµά στην Πάτρα ενώ ετοιµαζόταν να 
φύγει για την Αλβανία. Κάτι που κατάφερε να 
κάνει ο Μάτα, για να συλληφθεί όµως και εκεί-
νος τον περασµένο Μάιο στη γείτονα χώρα. Ο 
Μπραχιµάι αρχικά κρατήθηκε στις φυλακές ∆ο-
µοκού, ενώ πριν από περίπου έναν χρόνο έγι-
νε η µεταγωγή του στον Κορυδαλλό, προκειµέ-
νου να δικαστεί µαζί µε τους υπόλοιπους φυσι-
κούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας 
του ποινικολόγου.

Οπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που απο-
καλύπτει σήµερα η Realnews, ο Μπραχιµάι στις 
φυλακές απολάµβανε ανέσεις VIP κρατουµένου, 
έχοντας στη διάθεσή του µέχρι και πούρα. Την 

ίδια ώρα που η χήρα και τα παιδιά του Ζαφειρόπουλου θρη-
νούσαν. Σε υλικό που πιθανολογείται -από την ηµεροµηνία της 
ανάρτησής του- ότι τραβήχτηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, ο 
άνθρωπος που τράβηξε τη σκανδάλη απαθανατίζεται να ρου-
φά µε πάθος το πούρο και να φυσά τον καπνό στην κάµερα κι-
νητού τηλεφώνου µε το οποίο καταγράφει τις στιγµές, ενώ στη 
συνέχεια τις ανεβάζει στη σελίδα του στο διαδίκτυο.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται να «σερφάρει» στο κινητό 
του τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο έχει και ακου-
στικά για να µιλά πιο άνετα. Bγάζει selfie φωτογραφίες, τις επε-
ξεργάζεται µε διάφορα applications που έχει στο «έξυπνο» κι-
νητό του και τις ανεβάζει στη σελίδα του. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν εντοπίσει και κατασχέ-
σει στο κελί του τουλάχιστον τρία κινητά, αλλά πάντα έβρισκε 
τον τρόπο να αποκτήσει νέο. Μάλιστα, έχει πραγµατοποιήσει 
µέχρι και ζωντανή µετάδοση διάρκειας 22 λεπτών µέσα από 
το κελί, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραµικρό.

Ο εκτελεστής του δικηγόρου 
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου 
ποζάρει µέσα από τις φυλακές 
µε πούρο και κινητό, ενώ 
εκτοξεύει και απειλές

«Της νύχτας τα καµώµατα…»
Σε αρκετές από τις φωτογραφίες που όλους αυ-
τούς τους µήνες ο Μπραχιµάι ανέβαζε στα µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, έγραφε και ένα σύ-
ντοµο κείµενο, στέλνοντας διάφορα µηνύµατα 
µε πολλούς αποδέκτες. ∆έκα ηµέρες αφότου δο-
λοφόνησε τον Μπάκο, ο Μπραχιµάι απειλούσε: 
«Περιµένω αυτή τη φορά ποιος θα είναι ο επό-
µενος». Μετά από δύο εβδοµάδες, επανήλθε 
µε µια ακόµη πιο οργισµένη ανάρτηση:  «Οσο 
ζω και θα υπάρχω, θα µε βρείτε µπροστά σας. 
∆εν γλιτώνει κανένας, ρουφιάνοι και προδότη, 
θα πάθετε αυτό που έπαθε και ο άλλος καταλά-
βατε θα σας γαµ… τα γαµ… ρουφιάνοι και προ-
δότη. Προδοσία δεν την αγάπησε κανένας και 
τον ρουφιάνο…». Τίποτα δεν φόβιζε τον Αλβανό 
κακοποιό, ούτε το γεγονός ότι ήταν στη φυλακή, 
ούτε ότι θα παρέµενε για αρκετά χρόνια ακόµη. 
«Της νύχτας τα καµώµατα έχουν και δικογρα-
φίες», έγραφε πριν από µερικές εβδοµάδες σε 
µια φωτογραφία του µε άλλους κρατουµένους.

Η δολοφονία
Οσον αφορά τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφει-
ρόπουλου, ο Μπραχιµάι υποστήριζε ότι δεν εί-
χε σκοπό να σκοτώσει τον ποινικολόγο, αλλά να 
τον φοβίσει: «Να τον τραυµατίσω ήθελα και να 
τον φοβίσω για να φύγει το µήνυµα», έλεγε. Μό-
νο που, αντί να του ρίξει στα πόδια, τον πυρο-
βόλησε στην κοιλιά. Οπως κατέθεσε, την εντο-
λή να πάει στο γραφείο του Ζαφειρόπουλου 
του την έδωσε ο Μπάκο, ενώ «αθώωσε» τους 
δύο συγκατηγορούµενούς του, Κλ. Λεκοτσάι και 
Ντ. Ολντι, λέγοντας ότι δεν έχουν καµία σχέση. 
Ωστόσο, οι ισχυρισµοί των τριών δεν έπεισαν 
τους δικαστές, που τους καταδίκασαν σε ισόβια.

κινητά
Σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι 
έχουν εντοπίσει 
και κατασχέσει 
στο κελί του 
τουλάχιστον τρία 
κινητά, αλλά πάντα 
βρίσκει τον τρόπο 
να αποκτά νέο

«∆ολοφόνος γεννήθηκα, 
δολοφόνος θα πεθάνω…»

Ο ΙΜΠΡΑΧΙΜ MΠΡΑΧΙΜΑΪ, που καταδικάστηκε 
σε ισόβια για τη δολοφονία του ποινικολόγου 
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, καπνίζει πούρο μέσα 
στο κελί του και απειλεί: «∆ολοφόνος γεννήθηκα, 
δολοφόνος θα πεθάνω»


