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Ε
λληνικές ταυτότητες και διαβατήρια σε 
κακοποιούς της διεθνούς μαφίας των 
ναρκωτικών είχε χορηγήσει το δαιδα-

λώδες κύκλωμα ομογενών, επίορκων αστυνο-
μικών, δημοτικών υπαλλήλων και άλλων πολι-
τών που -με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις- είχε 
καρπωθεί κέρδη άνω των 5 εκατ. ευρώ μέσα 
σε 8 χρόνια.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων που σημείωσαν μία από τις μεγα-
λύτερες επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. όσον αφορά την  
πάταξη της διαφθοράς, διαπίστωσαν πως το 
συγκεκριμένο κύκλωμα παρείχε, έναντι αδράς 
αμοιβής, ελληνικές ταυτότητες σε ανθρώπους 
που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να καταζη-
τούνται από την Iντερπόλ. Οι άνθρωποι αυτοί 
δεν εμπλέκονται σε απλές υποθέσεις ναρκωτι-
κών, αλλά ελέγχονται για τις διασυνδέσεις τους 
ακόμα και με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.

Οπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 10 κακο-
ποιοί με «βαριά» ονόματα στον κόσμο της μα-
φίας διεθνώς έφτασαν στην Ελλάδα προκειμέ-
νου να καταβάλουν τα μεγάλα χρηματικά πο-
σά που απαιτούνταν και να βρεθούν με ελλη-
νικές ταυτότητες, οι οποίες αντιστοιχούσαν εί-
τε σε ανύπαρκτα πρόσωπα είτε σε ομογενείς 
από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που είχαν φύγει 
από την Ελλάδα και πλέον διέμεναν μόνιμα 
στο εξωτερικό.

Οι πιο σοβαρές περιπτώσεις είναι αυτές τεσ-
σάρων κακοποιών, οι οποίοι είναι «βαριά» ονό-
ματα της αλβανικής μαφίας, που δραστηριο-
ποιούνται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτή-
των κοκαΐνης από την Κολομβία στην Ευρώπη.

Ηδη οι δύο από αυτούς -και ενώ ήταν κα-
ταζητούμενοι από την Iντερπόλ- συνελήφθη-
σαν, ο ένας στην Ολλανδία και ο έτερος στο 
Βέλγιο. Μάλιστα, ο Αλβανός που συνελήφθη 
στην Ολλανδία και είχε στην κατοχή του ελλη-
νική ταυτότητα, ακόμα και διαβατήριο, ήταν 
διεθνώς καταζητούμενος για τη δολοφονία 
αστυνομικού στην πατρίδα του, αλλά και 
για την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κο-
καΐνης στη Γηραιά Ηπειρο.

 Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν αρχι-
κά πίστεψαν πως έχουν να κάνουν με Ελληνα 
ομογενή από τη Γεωργία. Ομως, όταν δακτυ-
λοσκοπήθηκε, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για 
επικίνδυνο κακοποιό με διεθνές ένταλμα 
σύλληψης σε βάρος του.

Βαρόνοι κοκαΐνης 
Παράλληλα, οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως ακόμα δύο 
Αλβανοί, τους οποίους το 
κύκλωμα είχε ελληνοποι-
ήσει, είναι καταζητούμε-
νοι από την Iντερπόλ, ενώ 
κατά πάσα πιθανότητα 
έχουν βρει καταφύγιο, 
ως Ελληνες, στη Λατινι-
κή Αμερική και κάνουν 
«δουλειές» με τους 
βαρόνους της κοκαΐ-
νης. Μάλιστα, αυτές 
οι υποθέσεις φέρε-
ται να έχουν απευ-
θείας σύνδεση με 
την πρόσφατη δο-
λοφονία Αλβανού 
ιδιοκτήτη πρατη-
ρίου καυσίμων στη 
Νίκαια, ο οποίος επί-
σης είχε ελληνοποι-
ηθεί από το κύκλω-
μα, με ταυτότητα 
που έφερε τα στοι-
χεία «Στέργιος Μενσεβί-

«Βάφτιζαν» Ελληνες
καταζητούμενους 
από την Ιντερπόλ!
Τα ελληνικά διαβατήρια 
που χορηγούσε 
το κύκλωμα των 
επίορκων αστυνομικών 
διοχετεύονταν σε μέλη 
της διεθνούς μαφίας 
των ναρκωτικών. 
Κοινωνικά επιδόματα 
ως… άποροι εισέπρατταν 
οι επικεφαλής 
της εγκληματικής 
οργάνωσης!

δης», ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Μά-
ριο Ντιαμάντι. Το θύμα της μαφιόζικης δολο-
φονίας κατά το παρελθόν είχε σχέσεις με την 
αλβανική μαφία και, μάλιστα, σύμφωνα με Αλ-
βανούς αστυνομικούς, χρωστούσε ένα ποσό 
της τάξεως των 200.000 ευρώ σε μαφιόζους 
συμπατριώτες του.

Το ελληνικό κύκλωμα φαίνεται πως ήταν 
γνωστό στις τάξεις των μαφιόζων στη Ρωσία 
και στη Γεωργία. Μεταξύ των ατόμων που συ-
νεχίζουν να καταζητούνται είναι ένας Ρώσος 
κακοποιός που έχει διαπράξει δολοφονίες στη 
χώρα του. Πλέον θεωρείται πως κυκλοφορεί 
ανενόχλητος στην Ευρώπη, ως Ελληνας ομο-
γενής από τη Ρωσία, με ελληνικά πιστοποιητι-
κά που του παρείχε το κύκλωμα.

Οι πληροφορίες από την έρευνα των Αδιά-
φθορων αναφέρουν πως ταυτότητα από το κύ-
κλωμα των επίορκων αστυνομικών είχε προμη-
θευτεί και ένας Γεωργιανός κακοποιός, μέλος 
της διαβόητης μαφίας «V Zakone» και καταζη-
τούμενος με «ερυθρά αναγγελία» από τη Γιου-
ροπόλ για διακεκριμένες κλοπές και ληστείες.

Συνολικά 215 άτομα εμπλέκονται στο κύ-
κλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων που 
εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της ΕΛ.ΑΣ. Εκτός από τα 20 που συνε-
λήφθησαν, αναζητούνται άλλα τέσσερα, ενώ 
στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται 53 
που είχαν τον ρόλο του μάρτυρα ταυτοπρο-
σωπίας, 24 αστυνομικοί (μεταξύ των οποίων 
και ένας ταξίαρχος εν αποστρατεία), καθώς 
και όσοι εντοπίστηκαν να έχουν λάβει τα πλα-
στά έγγραφα. 

Μηδενικά εισοδήματα
Η εγκληματική οργάνωση, μέσω της μακρο-
χρόνιας δράσης που είχε αναπτύξει, τουλάχι-
στον από το 2013, είχε αποκομίσει κέρδη που 
υπολογίζονται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ. Ωστό-
σο, παρά τα μεγάλα έσοδα και τους «ευκατά-
στατους πελάτες», όπως συνάγεται από τα 
ποσά των 25.000 έως 50.000 ευρώ που αυ-

τοί διέθεταν για τη «νομιμοποίησή» τους, από 
τον έλεγχο που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρ-
χή Δημοσίων Εσόδων προέκυψε ότι τόσο τα 
βασικά μέλη της οργάνωσης όσο και ορισμέ-
νοι «πελάτες», κατά τα τελευταία χρόνια, δή-
λωναν ελάχιστα έως μηδενικά εισοδήματα, κα-
θιστώντας τους εαυτούς τους δικαιούχους επι-
στροφών χρηματικών ποσών και κοινωνικών 
επιδομάτων! Προκειμένου να διαπιστωθεί η 
πραγματική τους οικονομική κατάσταση, από 
τον πρόεδρο της Αρχής κατά του ξεπλύματος 
βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, 
έχει ήδη δοθεί εντολή δέσμευσης περιουσια-
κών στοιχείων για 48 εμπλεκόμενους.

Στο πολυπληθές και πολυπλόκαμο κύκλωμα, 
σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., δύο ήταν 
αυτοί που κινούσαν τα νήματα. Ο 60χρονος 
Δ.Ε., με καταγωγή από το Καζακστάν, φέρεται 
ως ο αρχηγός, ο οποίος κατά το παρελθόν εί-
χε κατηγορηθεί για πλήθος ποινικών αδικημά-
των, όπως απάτη, απόπειρα κλοπής, παράβα-
ση των διατάξεων περί επιταγών και παιγνίων, 
αλλά και συνέργεια σε υφαρπαγή ψευδούς βε-
βαίωσης. Ο συγκεκριμένος «για την πραγμά-
τωση των σκοπών της οργάνωσης, έχει ανα-
πτύξει δίκτυο που αποτελούνταν από άτομα 
της απολύτου εμπιστοσύνης του, αστυνομι-
κούς και δημόσιους υπαλλήλους, όπου ο κα-
θένας, ένεκα της επαγγελματικής του θέσης, εί-
χε την κατάλληλη πρόσβαση και εξουσία ώστε 
να τροφοδοτεί την οργάνωση με πληροφορίες 
και έγγραφα, καθώς και να παρακάμπτει δια-
δικασίες προκειμένου να πραγματωθεί ο σκο-
πός της», σύμφωνα με τη δικογραφία. Το ίδιο 
άτομο αποφάσιζε, σχεδίαζε, συντόνιζε και επό-
πτευε τη δράση της οργάνωσης. Ειδικότερα, σε 
εκείνον απευθύνονταν, είτε απευθείας είτε μέ-
σω τρίτων, άτομα τα οποία ήθελαν να αποκτή-
σουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Ακολού-
θως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του «πελάτη» 
του, πρότεινε τρόπο κτήσης του εγγράφου και 
ενημέρωνε για το κόστος των υπηρεσιών του. 
Μετά τη συμφωνία, ανέθετε σε κάποιο μέλος 

Το δαιδαλώδες 
κύκλωμα εκτιμάται πως 

έχει καρπωθεί κέρδη 
άνω των 5 εκατ. ευρώ 

μέσα σε 8 χρόνια


