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Παράλληλα, η Εισαγγελία εξετάζει νέα στοι-
χεία που προσκόμισε ο διευθυντής της Α’ Κλινι-
κής Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευ-
αγγελισμός, Σπύρος Ζακυνθινός, ο οποίος εί-
χε καταγγείλει τον υπότροφο γιατρό συνεργά-
τη της κλινικής του που κατέθεσε ως ύποπτος 
για την πλαστογραφία του πιστοποιητικού της 
υπνικής άπνοιας. 

Μάλιστα, ο κ. Ζακυνθινός προσκόμισε δύο 
ακόμα ύποπτες γνωματεύσεις που ετέθησαν 
στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, από κόσκινο πρόκειται να περάσουν 
οι Αρχές τις ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν 
χορηγήσει τα ιατρεία υπνικής άπνοιας των δη-
μόσιων νοσοκομείων σε φυλακισμένους, κα-
θώς υπάρχουν φόβοι ότι έχουν χρησιμοποιη-
θεί και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

«Δεν τον ήξερα» 
Από την πλευρά του, ο διευθυντής της κλινικής 
που χορήγησε το πιστοποιητικό της επιληψίας 
δήλωσε στην «R» ότι η γνωμάτευση δόθηκε βά-
σει όσων ανέφερε ο 39χρονος και των στοιχεί-
ων που προσκόμισε.

«Η οικογένειά του με κάλεσε να τον επισκεφθώ 
στη φυλακή, όπου τον είδα και μου εξέφρασε 
τον φόβο του μήπως υποστεί κάποιο χτύπημα 
κατά τη διάρκεια κρίσης που θα θέσει σε κίνδυ-
νο τη ζωή του. Τότε δεν ήξερα ποιος ήταν. Είχα 
ενημερωθεί μόνο ότι κρατείται για οικονομικούς 
λόγους. Δυστυχώς, στο νοσοκομείο δεν υπάρχει 

γραμματειακή υποστήριξη για να κρατάει σχο-
λαστικά αρχείο, οπότε δεν έχουν καταχωριστεί 
τα στοιχεία που μου έδειξε. Αναλαμβάνω την 
ευθύνη εάν έχω παραπλανηθεί, ωστόσο 30 χρό-
νια υπηρετώ την επιστήμη μου με αξιοπρέπεια 
ακολουθώντας τους κανόνες της ηθικής και με 
αγάπη για τον συνάνθρωπο και τον ασθενή». 

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και η ια-
τρική γνωμάτευση για την κατάθλιψη που υπο-
γράφει ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αθανάσιος 
Δουζένης, διευθυντής της Β’ Ψυχιατρικής Κλι-
νικής του νοσοκομείου Αττικόν, ο οποίος παρα-
κολουθούσε τον κρατούμενο τους τελευταίους 
μήνες, στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεργασί-
ας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και του ψυχιατρείου των φυλακών. 

Σε εισαγγελικό κλοιό θα βρεθούν τις επόμε-
νες ημέρες -εκτός από τους γιατρούς των δη-
μόσιων νοσοκομείων που εμπλέκονται- και για-
τροί του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλ-
λού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής του ΚΕ-
ΠΑ που θα κληθούν να καταθέσουν σχετικά με 
το σκεπτικό της απόφασής τους για τη χορήγη-
ση του ποσοστού αναπηρίας.

Η πλευρά Φλώρου 
Στον απόηχο των αποκαλύψεων που βλέπουν 
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Τ
ο κουβάρι της υπόθεσης αποφυλάκισης 
του Αριστείδη Φλώρου ξετυλίγουν οι δι-
ωκτικές Αρχές, που εξετάζουν εξονυχιστι-

κά τις ιατρικές γνωματεύσεις, βάσει των οποίων 
πέτυχε το ποσοστό αναπηρίας που άνοιξε την 
πόρτα της φυλακής. Οπως αποκαλύπτει σήμε-
ρα η Realnews, στην υπόθεση εμπλέκεται και 
τρίτο μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, το Ιπποκρά-
τειο, από το οποίο έχουν χορηγηθεί αμφιλεγό-
μενες γνωματεύσεις, με υπογραφές πολύ γνω-
στών καρδιολόγων.

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργούν οι 
Αρχές, έχουν ήδη κληθεί για κατάθεση οι γιατροί 
δύο κλινικών του Ευαγγελισμού, μιας κλινικής 
του νοσοκομείου Αττικόν, καθώς και ενός ιδιω-
τικού θεραπευτηρίου. Πρόκειται για τους για-
τρούς που υπογράφουν τις ιατρικές γνωματεύ-
σεις βάσει των οποίων η επιτροπή του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) αποφάσισε 
να χορηγήσει στον Αριστείδη Φλώρο ποσοστό 
αναπηρίας 67%. Αποτέλεσμα ήταν η αποφυ-
λάκισή του έπειτα από 36 μήνες στη φυλακή, 
παρά το γεγονός ότι ήταν καταδικασμένος σε 

Μετά τον 
Ευαγγελισμό 

και το Αττικόν, 
στο μικροσκόπιο 
της Δικαιοσύνης 
θα βρεθεί και το 

Ιπποκράτειο.  
Ο περίεργος ρόλος 

δύο κορυφαίων 
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στον 39χρονο 
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Και τρίτο 
νοσοκομείο 
στο «κόλπο»  
του Φλώρου
21 χρόνια κάθειρξη για το οικονομικό σκάνδα-
λο Energa - Hellas Power και για την υπεξαίρε-
ση 256 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημέ-
νες πηγές, στο μικροσκόπιο των Αρχών πρόκει-
ται να μπει και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, κα-
θώς στον αρχικό φάκελο που κατατέθηκε στην 
επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας υπήρχαν γνωματεύσεις από δύο καρδιο-
λογικές κλινικές του νοσοκομείου (μία πανεπι-
στημιακή και μία του ΕΣΥ), οι οποίες παρουσί-
αζαν τον Αρ. Φλώρο ως καρδιοπαθή.

Αρρυθμία
Οι γνωματεύσεις αυτές, οι οποίες φέρουν τις 
υπογραφές δύο κορυφαίων επιστημόνων στον 
χώρο της Καρδιολογίας, που τυγχάνουν διευθυ-
ντές κλινικών, υποστήριζαν ότι ο ασθενής πά-
σχει από καρδιακή αρρυθμία. Ωστόσο, η αρ-
μόδια επιτροπή του ΚΕΠΑ εκτίμησε ότι η νόσος 
δεν στοιχειοθετείται από τα δεδομένα του ηλε-
κτροφυσιολογικού ελέγχου που είναι απαραίτη-
τος για τη διάγνωση της πάθησης και δεν προ-
σμετράται για να δοθεί ποσοστό αναπηρίας. 
Για τον λόγο αυτόν απέρριψε τις συγκεκριμένες 
γνωματεύσεις και τις αφαίρεσε από τον φάκελο, 
που βρίσκεται σήμερα στα χέρια των Αρχών. 

χαρη στις γνωματεύ-
σεις, ο εικονιζόμενος 
αριστείδης Φλώρος 
είδε το φως της ελευ-
θερίας μόλις 36 μή-
νες μετά την καταδίκη 
του σε 21 χρόνια κά-
θειρξη για το οικονο-
μικό σκάνδαλο Energa 
- Hellas Power και για 
την υπεξαίρεση 256 
εκατομμυρίων ευρώ
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πηρίας του, πιστοποιούν αθροιστικά αναπηρία άνω του 67% και άρα δικαι-
ούνταν την υφ’ όρον απόλυση, σύμφωνα με τον νόμο Παρασκευόπουλου». 

Κατόπιν όλων αυτών, η οικογένεια Φλώρου, όπως ισχυρίζονται καλά 
γνωρίζοντες, αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας της Εισαγγελίας Δι-
αφθοράς προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες. 

«Ο ιατρικός φάκελος του Αριστείδη Φλώρου έχει κατασχεθεί και βρίσκε-
ται στα χέρια της Εισαγγελίας Διαφθοράς. Θα θέλαμε να τον πάρουμε στα 
χέρια μας, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να κληθεί για εξηγήσεις, οπό-
τε και θα έχει δικαίωμα να πάρει τα σχετικά έγγραφα», τονίζει η νομικός 

Εφη Σάλμα, που μαζί με συναδέλφους της είχε υπερασπιστεί στο παρελ-
θόν τον κατηγορούμενο. 

Σημειώνεται ότι η αίτηση αποφυλάκισης συμπληρώθηκε και υπογράφη-
κε από τον ίδιο τον Αρ. Φλώρο και ο διευθυντής των φυλακών Κορυδαλ-
λού απέστειλε την αίτηση μαζί με το πρωτότυπο χαρτί του ΚΕΠΑ στην Ει-
σαγγελία. Η κυρία Σάλμα εξηγεί πως «στο δικαστήριο πήγαν αυτά τα δύο 
έγγραφα. Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, γίνονται όλες οι αποφυλακίσεις. 
Ποτέ τα συμβούλια δεν ζητούν επιπλέον στοιχεία, εκτός αν συντρέχει κά-
ποιος ειδικός λόγος». Ανάλογη στάση τηρεί και ο καθηγητής Νομικής Ηλί-

καθημερινά το φως της δημοσιότητας, πηγές 
από την πλευρά Φλώρου, με τις οποίες επικοι-
νώνησε η Realnews, υπογράμμιζαν σε κάθε τό-
νο ότι ο Αρ. Φλώρος δεν εμπλέκεται στην υπό-
θεση πλαστογραφίας και τόσο ο ίδιος όσο και 
η οικογένειά του πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν. 

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε άνθρωπος 
από το περιβάλλον της οικογένειας, ο κατηγο-
ρούμενος για το σκάνδαλο Energa - Hellas Power 

«δεν είχε πρόσβαση στις ιατρικές γνωματεύσεις 
για τις άπνοιες ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο 
ιατρικό έγγραφο-βεβαίωση και άρα δεν υπήρ-
χε δυνατότητα πλαστογραφίας». 

Περαιτέρω η ίδια πηγή σημείωνε ότι ο Αρ. 
Φλώρος «δεν είχε λόγο να πράξει όσα του κα-
ταλογίζονται, διότι οι δύο βασικές του παθή-
σεις, με βάση την υπουργική απόφαση Αρ. 
8000/45219/1864 που βγάζει τα ποσοστά ανα-

ας Αναγνωστόπουλος, συνεργάτες του οποί-
ου ανέφεραν ότι δεν έχει την παραμικρή σχέ-
ση με την υπόθεση των πλαστών γνωματεύσε-
ων υγείας του Αρ. Φλώρου. 

Η έρευνα 
Την ίδια στιγμή, η εισαγγελέας κατά της Δια-
φθοράς Ελένη Τουλουπάκη κινεί με ταχείς ρυθ-
μούς την έρευνα για την αποφυλάκιση του Αρ. 
Φλώρου. Οι εισαγγελείς εξέτασαν την περασμέ-
νη εβδομάδα μάρτυρες, καθώς και τον γιατρό 
που καταγγέλλεται από διευθυντή του Ευαγγε-
λισμού ως ο πλαστογράφος βασικής ιατρικής 
γνωμάτευσης του Φλώρου. 

Ο γιατρός εμφανίστηκε αυτοβούλως για να 
καταθέσει ως μάρτυρας, αλλά τελικά εξετάστη-
κε επί 2,5 ώρες ως ύποπτος για την τέλεση αδι-
κημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι γιατροί 
που «έδωσαν» το ποσοστό αναπηρίας άνω του 

67% στον Αρ. Φλώρο για ψυχιατρικούς, νευρο-
λογικούς και αναπνευστικούς λόγους θα κλη-
θούν να δώσουν εξηγήσεις στην Εισαγγελία Δι-
αφθοράς, που θα αναζητήσει ακόμη και τυχόν 
διάπραξη του αδικήματος της δωροδοκίας σε 
βαθμό κακουργήματος. 

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι θε-
ωρείται δεδομένο πως οι Αρχές θα προχωρή-
σουν και στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 
εμπλεκόμενων προσώπων. Η κυρία Τουλουπά-
κη διερευνά τυχόν διάπραξη αδικημάτων όπως 
έκδοση ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού, ηθι-
κή αυτουργία σε έκδοση ψευδούς ιατρικού πι-
στοποιητικού, ψευδή αναφορά στην Αρχή, αλ-
λά και ενεργητική δωροδοκία σε βαθμό κακουρ-
γήματος σε βάρος του Αρ. Φλώρου, καθώς και 
παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήμα-
τος σε βάρος γιατρών.

Σε εισαγγελικό κλοιό θα 
βρεθούν τις επόμενες ημέρες 
και γιατροί των φυλακών 
Κορυδαλλού, καθώς και τα 
μέλη της επιτροπής του ΚΕΠΑ


