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Σχέδιο για να καταπολεμήσει
το οργανωμένο έγκλημα στο
Νησί των Ανέμων έχει ήδη
ξεκινήσει να υλοποιεί η ΕΛ.ΑΣ.

Οι «χρυσές δουλειές»
της Greek Μafia
στη Μύκονο
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Σ

την πλήρη χαρτογράφηση των ομάδων
της Greek Mafia, που κάθε καλοκαίρι
πραγματοποιούν απόβαση στη Μύκονο, προχωρά με σταθερά βήματα και συστηματικές έρευνες η ΕΛ.ΑΣ. Οι τελευταίες αιφνιδιαστικές έφοδοι ανδρών του Τμήματος Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή
ανδρών της ΟΠΚΕ Αττικής και αστυνομικών της
Διεύθυνσης Μυκόνου, οι οποίες μάλιστα συνοδεύτηκαν από προσαγωγές περίπου 20 προσώπων, αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των ανθρώπων του οργανωμένου
εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στο νησί.
Οπως γνωρίζουν οι έμπειροι αστυνομικοί του
Τμήματος Εκβιαστών, πάγια τακτική των ομάδων της νύχτας αποτελεί η μέθοδος του «τσεκαδόρου πόρτας». Πρόκειται για άνθρωπο που
τοποθετούν τα κυκλώματα στην είσοδο νυχτερινών κέντρων, προκειμένου
να ενημερώνονται για την
κίνηση και τις εισπράξεις του
καταστήματος. Ετσι, ανάλογα
με τις εισπράξεις του νυχτερινού κέντρου, ορίζονται και τα
ποσοστά που απαιτούν οι άνθρωποι της μαφίας. Οι έλεγχοι
που πραγματοποιήθηκαν ήταν
στοχευμένοι και «χειρουργικοί»,
καθώς τα άτομα που προσήχθησαν για εξακρίβωση
στοιχείων ήδη έχουν
μπει στο «μικροσκόπιο» του Τμήματος Εκβιαστών.
Οι έμπειροι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία για το «νέο
αίμα» στελεχών
που έχουν στρατολογηθεί από

τους «νονούς» της νύχτας, αλλά και για τις ομάδες που ελέγχουν τα κέντρα διασκέδασης σε
διάφορες περιοχές της Μυκόνου. Παράλληλα,
μέσω των αιφνιδιαστικών ελέγχων, η ΕΛ.ΑΣ. επιδιώκει να ασκήσει πίεση στα οργανωμένα κυκλώματα της νύχτας.

Ο χρυσαυγίτης
Ανάμεσα στους προσαχθέντες για εξακρίβωση
στοιχείων ήταν και ένας Γεωργιανός, σκληρός
κακοποιός, ο οποίος ανήκε στη συμμορία που
βασάνιζε με ηλεκτρικό σίδερο τα θύματά της,
προκειμένου να της αποκαλύπτουν πού έχουν
χρήματα και κοσμήματα. Ο Γεωργιανός, όμως,
δεν ήταν ο μοναδικός από τους προσαχθέντες
με ποινικό μητρώο. Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις της Μυκόνου, προσήχθη και καταδικασμένος για συμμετοχή στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για τον Ι.Κ.,
ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης
3,5 ετών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, στη μεγάλη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση χρυσαυγιτών
εναντίον μελών του ΠΑΜΕ. Βέβαια, ο Ι.Κ. φαίνεται πως έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς το 2019
τον είχαν πυροβολήσει στο Κολωνάκι και, όπως εκτιμούσαν τότε οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες, κατά πάσα πιθανότητα το περιστατικό σχετιζόταν με
υποθέσεις κυκλωμάτων της νύχτας.
Σύμφωνα με
πληροφορίες της
Realnews, αυτές οι
αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
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Κλιμάκια της Ασφάλειας θα βρίσκονται μόνιμα στη Μύκονο και θα ανανεώνονται διαρκώς με νέες ομάδες αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, καθώς το νησί δεν έχει πρόβλημα μόνο με τα οργανωμένα κυκλώματα
της νύχτας. Αυτό αποδεικνύεται και από την
άμεση εξιχνίαση της παρ’ ολίγον δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκε πρόσφατα γνωστός επιχειρηματίας του νησιού, τον οποίο
ξυλοκόπησε άγρια ένας σωματώδης άνδρας
χρησιμοποιώντας μεταλλικό κλομπ. Οι αστυνομικοί τόσο της Διεύθυνσης Μυκόνου όσο
και της Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από επισταμένες έρευνες, κατάφεραν να συλλάβουν τον
συνεργό του δράστη του ξυλοδαρμού. Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε αναλάβει να
απομακρύνει με ασφαλές όχημα τον δράστη
από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάφεραν
να ταυτοποιήσουν και τον δράστη του ξυλοδαρμού, ο οποίος φέρεται να είναι κάτοικος
Νέου Ηρακλείου Αττικής και πλέον διαφεύγει
τη σύλληψη. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Οι έρευνες των αστυνομικών γι’ αυτή τη σοβαρή υπόθεση, που ίσως
σχετίζεται και με την επέκταση των κυκλωμάτων της νύχτας στο Νησί των Ανέμων, συνεχίζονται, καθώς αυτό που ενδιαφέρει τις Αρχές
είναι η αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της
επίθεσης, δηλαδή του ανθρώπου που «μίσθωσε» τους «φουσκωτούς», προκειμένου να ξυλοκοπήσουν και να περάσουν το μήνυμα στον
γνωστό Μυκονιάτη επιχειρηματία, και κυρίως
του κινήτρου που ώθησε τον ηθικό αυτουργό
να προβεί σε αυτή την ενέργεια.

