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Τοσκηνικό που στήνεται σήμερα είναι περίπου χολιγουντιανό σενάριο: Ο ένας κατηγορούμενος για
την επίθεση σε βάρος του δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου, τότε εκπροσώπου του ΛΑΓΗΕ, το
2014, είναι νεκρός. Ο Α. Μπάκο δολοφονήθηκε στις 14 Ιανουαρίου στον Κορυδαλλό, όπως
κατέγραψε πρόσφατα το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Μάρτυρας στη δίκη είναι ο
περίφημος Κλοντιάν, ο φερόμενος εγκέφαλος του Κορυδαλλός – mafia.
Αυτόςδηλαδή που εμφανίζεται σε συνομιλίες που κατέγραψε ο υπερκοριός, να έχει δώσει την
εντολή για τη δολοφονία του Μπάκο. Το πρόσωπο αυτό, μαζί με τον Μπάκο και τον έτερο
κατηγορούμενο στη δίκη Ολντι, φέρονται να έχουν δώσει την εντολή θανάτου σε βάρος του
ποινικολόγου Μιχ. Ζαφειρόπουλου.
Οοποίος Ζαφειρόπουλος ήταν προσωπικός φίλος και δικηγόρος του εμπλεκόμενου στην υπόθεση
ENERGA Αρ. Φλώρου, που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 13 ετών για ηθική
αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αντωνόπουλου. Ο Φλώρος παράλληλα είναι
βασικός μάρτυρας στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα και
αφορά εκβιάσεις και άλλα αδικήματα, με θύμα και τον ίδιο. Εν ολίγοις μετατράπηκε από θύτη, σε
θύμα.
Πολιτικώςενάγων στη δίκη είναι ο δικηγόρος Γ. Αντωνόπουλος, ο οποίος πυροβολήθηκε τον
Νοέμβριο του 2014 από τους Μπάκο και Ολντι και τώρα φέρεται να είναι στην ίδια εγκληματική
οργάνωση μαζί τους προκειμένου – σύμφωνα με την κατηγορία- να "εκβιάσουν" τον Φλώρο
προφανώς για να του αποσπάσουν χρήματα. Μάλιστα από προχθές είναι πλέον και προσωρινά
κρατούμενος για την υπόθεση, όπως και μια 45χρονη συνάδελφός του.
Ταινία
Εν ολίγοις ο 65χρονος δικηγόρος, που είναι κατήγορος στην υπόθεση αυτή έχει καταστεί
κατηγορούμενος στην έρευνα για τις φυλακές, ότι δηλαδή συμμετείχε στην ίδια εγκληματική
οργάνωση -τη μαφία των φυλακών- με τους παρολίγον δολοφόνους του. Είναι απολύτως
αντιληπτό δηλαδή πως η υπόθεση είναι μπλεγμένο κουβάρι που καλείται να ξεδιαλύνει ο

ανακριτής.
Πάντως, όποια κι αν είναι η εξέλιξη, γύρω από όλη αυτήν την υπόθεση δυστυχώς υπάρχουν 3
νεκροί, ο ποινικολόγος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο γραφείο του, ο
Αλβανός βαρυποινίτης Άμπερ Μπάκο, που σφαγιάστηκε στις φυλακές και ένας Αλβανός
κρατούμενος που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του.
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