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νι του Πειραιά με τελικό σταθμό τη Λεμεσό της Κύπρου και, μά-
λιστα, σε χώρο διαμονής Βρετανών από τη βάση που διαθέτουν 
στη Μεγαλόνησο. Οι Ελληνες αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών 
είχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την ύπαρξη φορτίου κο-
καΐνης μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Επειτα από προσεκτική 
έρευνα που πραγματοποίησαν, εντόπισαν κρυμμένα στον μηχα-
νισμό ψύξης του κοντέινερ περίπου 17 κιλά κοκαΐνης, και πάλι με 
το λογότυπο του NBA. Αμέσως ενημερώθηκε η κυπριακή αστυνο-
μία αλλά και η βρετανική αστυνομία βάσης, καθώς, όπως προα-
ναφέραμε, τελικός προορισμός ήταν χώρος που ελέγχεται από τη 
διοίκηση της βρετανικής βάσης. Το σχέδιο δράσης που αποφα-

σίστηκε ήταν αυτό της ελεγχόμενης παράδο-
σης, με αποτέλεσμα το εμπορευματοκιβώτιο 
να φτάσει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη 
Λεμεσό, όπου άμεσα τέθηκε σε διακριτική πα-
ρακολούθηση από Κύπριους αλλά και βρετα-
νούς αστυνομικούς.

Την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, το κο-
ντέινερ πλησίασαν δύο άτομα. Αμέσως το ένα 
από αυτά άρχισε να ξεβιδώνει με ένα κατσα-
βίδι τις λαμαρίνες στο ψυκτικό μηχάνημα του 
εμπορευματοκιβωτίου, με αποτέλεσμα να συλ-
ληφθούν από τους αστυνομικούς που παρα-
κολουθούσαν το σημείο.

«Υποπτες επαφές»
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο άνθρω-
πος που επιχείρησε να ξεβιδώσει τις βίδες εί-
ναι ψυκτικός στο επάγγελμα, ενώ ο δεύτερος 
άνδρας είναι γνωστός επιχειρηματίας της Κύ-
πρου, ο οποίος είχε παραγγείλει για τις επιχει-
ρήσεις του ένα μέρος του φορτίου με τα τρο-
πικά φρούτα που μεταφέρονταν από το Εκου-
αδόρ μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Από 
την Κύπρο κάνουν λόγο για ένα άτομο που εί-
χε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις κυπρια-
κές Αρχές, σε επίπεδο πληροφοριών, για «ύπο-
πτες» επαφές με πρόσωπα που είχαν σχέση με 
τη μαφία, χωρίς ωστόσο να προκύψουν σε βά-
ρος του στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 
τελευταία χρόνια είναι γνωστές οι σχέσεις-συ-
νεργασίες της μαφίας με τα καρτέλ κοκαΐνης 
στη Λατινική Αμερική.

Σε ό,τι αφορά το φορτίο των 17 κιλών στη 
Λεμεσό, από τη στιγμή που οι πλάκες της κο-
καΐνης φέρουν το λογότυπο του NBA, οι ερευ-
νητές θεωρούν πως υπάρχει άμεση εμπλοκή 
της μαφίας του Λίβερπουλ και κυρίως του Βρε-
τανού καταζητούμενου, ο οποίος ζει πια μόνι-
μα, κρυμμένος, στην Κολομβία και διακινεί το 
10% των ποσοτήτων της «λευκής κυρίας» που 
φτάνουν στην Ευρώπη με διάφορους τρόπους.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Ιουνίου οι ελλη-
νικές Αρχές κατάφεραν ηχηρό χτύπημα στη 
μαφία του Λίβερπουλ, καθώς συνέλαβαν τον 
αδελφό του «Φαντομά» και κατέσχεσαν πε-
ρίπου 300 κιλά καθαρής κοκαΐνης που είχαν 
φτάσει βέβαια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
μέσα σε κοντέινερ με φρούτα από το Εκουα-
δόρ. Οπως τονίζουν οι έμπειροι αστυνομικοί 
που χειρίζονται την υπόθεση, «προφανώς δεν 
πρόκειται περί σύμπτωσης…».
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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Τ
ον τελευταίο μόνο χρόνο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι 
ελληνικές Αρχές, στο λιμάνι Τζόια Τάου-

ρο στην Καλαβρία, οι Ιταλοί αστυνομικοί δέ-
σμευσαν δεκάδες κοντέινερ από το Εκουαδόρ, 
στα οποία ήταν φορτωμένα τροπικά φρούτα 
με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Μέσα σε ει-
δικές κρύπτες που είχαν δημιουργήσει αλλά και 
στα μηχανήματα ψύξης, είχαν κρύψει περίπου 
τρεις τόνους κοκαΐνης. 

Ενα από τα στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον είναι πως σχεδόν όλες οι πλά-
κες του εμπορεύματος κοκαΐνης είχαν ως λογό-
τυπο το σύμβολο του ΝΒΑ, του αμερικανικού 
πρωταθλήματος μπάσκετ. Πρόκειται για ποσό-
τητες από συγκεκριμένο καρτέλ, με το οποίο 
συνεργάζεται ο Βρετανός «Εσκομπάρ» από το 
Λίβερπουλ, ο αδελφός του οποίου συνελήφθη 
τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη έχοντας στην κα-
τοχή του περίπου 300 κιλά καθαρής κοκαΐνης 
που έφεραν το ίδιο λογότυπο.

Οπως εκτιμούν οι Ελληνες και οι Ιταλοί αστυ-
νομικοί, το συγκεκριμένο εμπόρευμα των τρι-
ών τόνων θα κατέληγε στην Ελλάδα, όπου ένα 
μέρος της «λευκής κυρίας» (έτσι αποκαλούν 
την κοκαΐνη) θα διακινείτο στα κοσμοπολίτικα 
νησιά του Αιγαίου, καθώς τους καλοκαιρινούς 
μήνες η ζήτησή της είναι πολύ αυξημένη. Την 
ίδια στιγμή, το υπόλοιπο μέρος της παρτίδας-
«μαμούθ», με διάφορους τρόπους, θα έφευγε 
από την Ελλάδα για να φτάσει στις μεγάλες πό-
λεις της Γηραιάς Ηπείρου.

Κύπρος
Το τελευταίο επεισόδιο αυτής της υπόγειας δι-
αδρομής έχει να κάνει με ένα κοντέινερ, επίσης 
από το Εκουαδόρ, το οποίο βρέθηκε στο λιμά-
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