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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

T
ους δικηγόρους Γιώργο Αντωνόπουλο, 
Αλέξανδρο Λυκουρέζο και Θεόδωρο Πα-
ναγόπουλο «δείχνει» ευθέως ως ηθικούς 

αυτουργούς της δολοφονίας του Μιχάλη Ζα-
φειρόπουλου, τον Οκτώβριο του 2017, ο Αρι-
στείδης Φλώρος. Ο καταδικασµένος σε πρώ-
το βαθµό για την υπόθεση της Energa, καθώς 
και για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γ. 
Αντωνόπουλου τον Νοέµβριο του 2014, κατα-
θέτοντας ενώπιον του ανακριτή Ευτύχη Νικό-
πουλου, που χειρίζεται την υπόθεση της µα-
φίας των φυλακών, λίγο πριν εκδοθεί ένταλµα 
σύλληψης εις βάρος των τριών γνωστών ποινι-
κολόγων, υποστήριξε τα εξής: «Βεβαιότητά µου 
είναι ότι οι τρεις Αλβανοί δεν αποφάσισαν µό-
νοι τους να προβούν στη δολοφονία του Μιχά-
λη Ζαφειρόπουλου, αλλά ήταν σε πλήρη συνεν-
νόηση και πήραν εντολή από τους δικηγόρους 
Αντωνόπουλο, Παναγόπουλο, Λυκουρέζο, µε 
σκοπό, µέσω της δολοφονίας του Μιχάλη, να 
µε εκφοβίσουν και να καταφέρουν να µου απο-
σπάσουν το µεγάλο χρηµατικό ποσό της τάξε-
ως των 2 εκατοµµυρίων. Κατά την κρίση µου, 
είναι επίσης αντιφατικό ότι ενώ το υποτιθέµενο 
συµφωνηθέν τίµηµα για την υποτιθέµενη δο-
λοφονία του Αντωνοπούλου ανάµεσα σε µένα 
και τους Αλβανούς ήταν 100.000 ευρώ, όπως 
οι ίδιοι αναφέρουν στις απολογίες τους ενώπι-
ον του ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
χωρίς την εµπλοκή τρίτων προσώπων, δηλαδή 
των δικηγόρων, το ποσό αυτό δεν θα µπορού-
σε σε καµία περίπτωση να φτάσει τα 2 εκατοµ-
µύρια, στην περίπτωση που οι Αλβανοί ενερ-
γούσαν µόνοι τους».

Η απάντηση του Λυκουρέζου
Ο ισχυρισµός αυτός έχει προκαλέσει την έντονη 
αντίδραση των κυρίων Λυκουρέζου και Πανα-
γόπουλου, που απολογήθηκαν την περασµένη 
∆ευτέρα για ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση 
και απόπειρα εκβίασης του Α. Φλώρου, κατη-
γορίες που αρνήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, 
ο οποίος, αν και εξέδωσε εντάλµατα εις βάρος 
τους, συµφώνησε µε τον εισαγγελέα να αφεθούν 
τελικώς ελεύθεροι µε περιοριστικούς όρους. 

Σύµφωνα µε τον συνήγορο του κ. Λυκουρέ-
ζου, Θρασύβουλο Κονταξή, το αµέσως επόµε-
νο διάστηµα θα κατατεθεί µήνυση κατά του Α. 
Φλώρου για συκοφαντική δυσφήµηση και ψευ-
δή καταµήνυση, καθώς ο γνωστός ποινικολό-
γος θεωρεί αδιανόητο και άκρως συκοφαντι-
κό αυτόν τον ισχυρισµό για το πρόσωπό του. 
Οπως είπε, µάλιστα, στην απολογία του: «Ου-
σιαστικά καλούµαι να απολογηθώ για καταθέ-
σεις ενός κατάδικου, η συµπεριφορά του οποί-
ου έχει αναστατώσει την ελληνική κοινωνία, εί-
χε, δε, ως συνέπεια τη δολοφονία ενός εκλεκτού 
συναδέλφου και την απόπειρα ανθρωποκτονί-
ας ενός άλλου».

Από την πλευρά του, ο Θ. Παναγόπουλος, 
αναφερόµενος και αυτός στην κατάθεση Φλώ-
ρου, σηµειώνει: «Ο Φλώρος είχε κατά τον χρόνο 
εκείνο δικηγορικό επιτελείο πολυάνθρωπο, πο-
λυτελές και απαρτιζόµενο από την “αφρόκρεµα” 
των ποινικολόγων της Αθήνας. Γιατί δεν έσπευ-
σαν να καταγγείλουν την εκβίαση στις Αρχές; 
Γιατί δεν ζήτησαν αστυνοµική προστασία; Για-
τί δεν υπέβαλαν µήνυση κατά των Αλέξανδρου 
Λυκουρέζου και Θεόδωρου Παναγόπουλου;».

Οι καταθέσεις Φλώρου
Συγκεκριµένα, στις δύο καταθέσεις που έδω-
σε ο Α. Φλώρος, στις 29-3-2019 και 5-4-2019, 
αναφέρει ότι µετά την παραποµπή του σε δίκη 

µε δικαστικό βούλευµα τον Μάιο του 2017 για ηθική αυτουρ-
γία στην απόπειρα δολοφονίας του Γ. Αντωνόπουλου, ο τότε δι-
κηγόρος του Μιχάλης Ζαφειρόπουλος, που δολοφονήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2017, του συνέστησε να κάνει µια προσπάθεια 
επικοινωνίας µε τον Αντωνόπουλο, για να διερευνήσει τους λό-
γους για τους οποίους ο τελευταίος πίστευε στην ενοχή του. Συµ-
φώνησε και κανονίστηκε συνάντηση στο γραφείο του Αντωνό-
πουλου, όπου παρόντες ήταν και οι συνήγοροί του, Θ. Πανα-
γόπουλος και Αλ. Λυκουρέζος. «Στη συνάντηση αυτή, ουσιαστι-
κά έγιναν δύο πράγµατα: Πρώτον, ζητήθηκε από την πλευρά 
Αντωνόπουλου, σύσσωµη, µεγάλο οικονοµικό αντάλλαγµα και 
συγκεκριµένα το ποσό των 5 εκατοµµυρίων ευρώ για να συµ-
φωνήσουν να παραιτηθούν από πολιτική αγωγή εναντίον µου, 
να καταθέσει ο Αντωνόπουλος ως µάρτυρας ότι δεν πιστεύει ότι 
είµαι εγώ ο ηθικός αυτουργός και να δώσουν εντολή στους Αλ-
βανούς συγκατηγορούµενούς µου, να άρουν και αυτοί τις κα-
ταθέσεις τους. Και, δεύτερον, ο Αντωνόπουλος είπε στον Μιχά-
λη Ζαφειρόπουλο ότι από δω και στο εξής για την υπόθεση αυ-
τή θέλει να µιλούν µαζί του (µε τον Ζαφειρόπουλο) µόνο οι δι-
κηγόροι του Θεόδωρος Παναγόπουλος και Αλέξανδρος Λυκου-
ρέζος. Οταν ο Ζαφειρόπουλος µου είπε αυτά κατά την επίσκε-
ψή του στο ψυχιατρείο Κορυδαλλού, τον είχα ήδη ενηµερώσει 
και τηλεφωνικά για τις απειλές που δεχόµουν από Αλβανούς, 
που µε πλησίασαν εκείνη την περίοδο και µου έλεγαν “δώσε τα 
5 εκατοµµύρια γιατί αλλιώς θα γ…ε την αδελφή σου και θα σε 
σκοτώσουµε”. Μάλιστα, ένας από αυτούς αναφέρθηκε και στα 
δύο ανίψια µου, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά, που είναι παιδιά της 
αδελφής µου… Λίγες ηµέρες αργότερα, πραγµατοποιήθηκε η 
δεύτερη συνάντηση, στην οποία παρευρέθησαν οι Θεόδωρος 
Παναγόπουλος, Αλέξανδρος Λυκουρέζος και ο Μιχάλης και δι-
ηµείφθησαν τα κάτωθι: Αρχικώς, το ποσό του εκβιασµού έπε-
σε στα 2 εκατοµµύρια και ειπώθηκε ευθέως στον Μιχάλη ότι οι 
ίδιοι ελέγχουν πλήρως τους Αλβανούς και µε αυτό το ποσό, αν 
συναινούσα να το δώσω, θα πετύχαινα και την, από πλευράς 
των Αλβανών, µεταστροφή και αλλαγή των καταθέσεών τους…».

Στη συνέχεια, όπως λέει ο Φλώρος -που δεν συναινούσε µε 
όσα του ζητούσαν- µεσολάβησε άλλος δικηγόρος (χωρίς να αξι-
ώσει δικηγορική αµοιβή), µε τον οποίο ο Αντωνόπουλος είχε φι-
λική σχέση. Οι τρεις τους συναντήθηκαν στη φυλακή. «Αρχικώς 
ο Αντωνόπουλος µου είπε ότι επειδή δεν έχει απτές αποδείξεις, 
αλλά ενδείξεις, ήρθε στο ψυχιατρείο για να µε ενηµερώσει ότι 
δεν θέλει να συµµετάσχει στην καταδίκη µου, λόγω έλλειψης 
αποδείξεων. Μου είπε, όµως, ότι αυτό δεν σηµαίνει πως ο ίδιος 
ήταν πεπεισµένος ότι δεν έχω καµία σχέση, αλλά λόγω αµφιβο-
λιών, µε βάση το αποδεικτικό υλικό, δεν ήθελε να συµµετάσχει 
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σε µια πιθανή καταδίκη που θα µου κατέστρε-
φε τη ζωή. Εγώ του είπα ότι η µέχρι τώρα στά-
ση του περί της ενοχής µου δεν είχε λογική βά-
ση, διότι έπρεπε να καταλάβει ότι δεν είχα κα-
νένα απολύτως κίνητρο για να προβώ σε µια 
τέτοια πράξη και ότι τρία ολόκληρα χρόνια κα-
κώς µε συκοφαντεί παντού… Επειδή γνώριζα για 
τον εκβιασµό και δεν είχα καµία εµπιστοσύνη 
στον Αντωνόπουλο, ζήτησα από τους δύο κύ-
ριους, αφού, όπως έλεγαν, ήθελαν να κλείσου-
µε το θέµα, µια γραπτή δήλωση από την πλευ-
ρά του Γεωργίου Αντωνόπουλου, που να ανα-
φέρει όλα όσα είπαµε για τη µη συµµετοχή µου 
στην πράξη». Ο Αντωνόπουλος, κατά τον µάρ-
τυρα, απάντησε: «∆εν ξέρω αν θα υπογράψω 
τέτοια δήλωση για να µην ξεφτιλιστώ, αλλά θα 
γίνει αυτό που συµφωνήσαµε, ότι δεν θα πα-
ραστώ ως πολιτικός ενάγων και ότι θα καταθέ-
σω ως µάρτυρας ότι δεν έχω καµία συγκεκριµέ-
νη απόδειξη για την πράξη αυτή εναντίον σου». 
Κατόπιν αυτού, λέει, «σηκωθήκαµε όρθιοι και 
δώσαµε τα χέρια».

Λίγες εβδοµάδες αργότερα, συνεχίζει, τον 
Αύγουστο του 2017, ο Μιχάλης Ζαφειρόπου-
λος του είπε ότι σε αντίθεση µε ό,τι συµφώνη-
σαν στην τελευταία συνάντηση στη φυλακή, άλ-
λα λένε Λυκουρέζος και Παναγόπουλος και ότι 
οι τελευταίοι συνεχίζουν να έχουν οικονοµικές 
απαιτήσεις. Επίσης, αναφέρει πως «τον Οκτώ-
βριο του 2018 ο δικηγόρος Κ.Μ., που είχα διο-
ρίσει συνήγορο για τις αστικές µου υποθέσεις 
µε την Energa, µου µετέφερε ότι ο Θεόδωρος 
Παναγόπουλος, σε µια συζήτηση που είχαν, 
µπορεί να λήξει το θέµα ως εξής: να µου κάνει 
η πλευρά Αντωνόπουλου αγωγή αποζηµίωσης 
λόγω της πρωτόδικης καταδίκης µου της τάξε-
ως των 2 εκατοµµυρίων και στο πλαίσιο συµβι-
βασµού να τους καταβάλω επισήµως 500.000 
ευρώ διατραπεζικά, υπογράφοντας ένα συµ-
φωνητικό συµβιβασµού».

Στο µεταξύ, όπως αναφέρει ο µάρτυρας, στο 
ψυχιατρείο του Κορυδαλλού, στο διάστηµα από 
τα µέσα Μαΐου 2017 έως τον Οκτώβριο του 
2017, δέχθηκε τρεις φορές ευθείες απειλές για τη 
ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του από κρα-
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τούµενους, οι οποίοι του έλεγαν να δώσει τα χρήµατα και κάθε φορά τα ποσά που 
ζητούσαν ήταν τα ίδια που αναφέρονταν στις συζητήσεις µεταξύ των δικηγόρων. 

Ανατροπή στην Energa; 
Την ίδια ώρα, στη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων, ένα έγγραφο, το οποίο κατα-
τέθηκε στη δίκη της Energa-Hellas Power, φαίνεται να δηµιουργεί νέα δεδοµέ-
να. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθµό, η οποία αποτέλεσε τη 
«µήτρα» που «γέννησε» τόσο τη δικογραφία για τη δολοφονία του Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλου όσο και αυτή που διερευνάται τώρα για τη µαφία του 
Κορυδαλλού, η υπεράσπιση του Α. Φλώρου προσκόµισε απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) µετά από προσφυγή του που έρχεται «κό-
ντρα» στο βασικό σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης του Τριµελούς 
Εφετείου Κακουργηµάτων.

Συγκεκριµένα, η κατηγορία της υπεξαίρεσης, βάσει της οποίας κατα-
δικάστηκαν οι εµπλεκόµενοι, στηρίχθηκε στο ότι ο Λειτουργός Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) λειτουργεί ως «προµηθευτής», 
ως «έµπορος», που πουλά ρεύµα έναντι αντιτίµου. Και, µάλι-
στα, του αποδίδει «µονοπωλιακό» ρόλο σε µία αγορά, αυτή 
της ενέργειας, που έχει απελευθερωθεί. Σύµφωνα, όµως, 
µε την απάντηση που δίνει κατ’ αρχάς στις 8 Μαΐου 2018 
η Γενική ∆ιεύθυνση για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (Ε.Ε.): «Σε καµία περίπτωση οι εν λόγω επιχειρή-
σεις (σ.σ.: εννοεί τον ΛΑΓΗΕ) δεν λειτουργούν ως “προ-
µηθευτές”, υπό την έννοια της οδηγίας 2009/72. Αντιθέ-
τως, οι διαχειριστές της αγοράς λειτουργούν ως στοιχεία 
διευκόλυνσης και οργάνωσης της σχετικής αγοράς όπου 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες, παραγωγοί, έµπο-
ροι και προµηθευτές στην αγορά µπορούν να πωλούν και 
να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια σύµφωνα µε τους ευ-
ρωπαϊκούς και τους εθνικούς κανόνες». Ακόµη πιο ξεκάθα-
ρη είναι η δεύτερη απάντηση της Επιτροπής µετά από προ-
σκόµιση νεότερων στοιχείων µε ηµεροµηνία 18 ∆εκεµβρί-
ου 2018: «Κατά κανένα τρόπο οι διαχειριστές της αγοράς δεν 
θεωρούνται προµηθευτές σύµφωνα µε την οδηγία 2009/72. 
Οι διαχειριστές της αγοράς παρέχουν τον τόπο των συναλλαγών 

όπου οι συµµετέχοντες στην αγορά (παραγω-
γοί, προµηθευτές και έµποροι) µπορούν να πω-
λούν και να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια». Εν 
ολίγοις, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο ο δικη-
γόρος και πρώην λειτουργός του ΣτΕ που προ-
σέφυγε στην Επιτροπή για λογαριασµό του Α. 
Φλώρου, βάσει αυτών των απαντήσεων, η δικα-
στική απόφαση δεν έλαβε υπόψη το ευρωπαϊ-
κό νοµοθετικό πλαίσιο που εκτός του ότι υπερι-
σχύει έναντι του εθνικού, έχει αποτυπωθεί και 
στην ελληνική νοµοθεσία. Από τις επιστολές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιπόν, αυτό που συνά-
γεται, κατά την υπεράσπιση Φλώρου, είναι ότι 

δεν υφίσταται ποινικό αδίκηµα υπεξαί-
ρεσης και άρα εκλείπει ο νόµιµος 

λόγος τετραετούς φυλάκισης του 
επιχειρηµατία από την πρωτό-

δικη απόφαση.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον 
συνήγορο του 

κ. Λυκουρέζου, 
Θρασύβουλο 
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μήνυση 

κατά του Α. 
Φλώρου για 

συκοφαντική 
δυσφήμηση και 

ψευδή καταμήνυση

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Ο Θ. Παναγόπου-
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Λυκουρέζου και 
Θεόδωρου Πανα-
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