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Ε

να πυκνό πλέγµα αστυνοµικών, δικηγόρων, επιχειρηµατιών και «νονών» της αθηναϊκής νύχτας, που διακινούσαν τεράστια
χρηµατικά ποσά από προστασία καταστηµάτων
και παράνοµων δραστηριοτήτων για ένα διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, βρίσκεται στο
στόχαστρο των δικαστικών Αρχών.
Ηδη έχουν κληθεί να καταθέσουν ως ύποπτοι
τουλάχιστον τριάντα άτοµα, µεταξύ των οποίων
16 απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωµατικοί της
ΕΛ.ΑΣ., έξι δικηγόροι, άνθρωποι µε βεβαρηµένο ποινικό παρελθόν, ένας δηµοσιογράφος, ένας
πρώην βουλευτής, αλλά και άλλοι που για πρώτη φορά απασχολούν τις Αρχές.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται είναι η κάλυψη παράνοµων λεσχών, οίκων ανοχής και διακίνησης λαθραίων προϊόντων, αλλά και εκβιάσεις,
µε πρωταγωνιστές στελέχη υπηρεσιών Ασφαλείας και µε κεντρικό πρόσωπο τον αποκαλούµενο
«τραπεζίτη της νύχτας» ∆ηµήτρη Μάλαµα, ο
οποίος δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2019
στο Χαϊδάρι. Μάλιστα, από τη δικαστική έρευνα που κατέληξε στη στοχοποίηση των συγκεκριµένων προσώπων υπολογίζεται ότι τα κέρδη της
οργάνωσης αυτής έφταναν το 1 εκατ. ευρώ µηνιαίως. Ολα ξεκίνησαν από µια άκρως απόρρητη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Τα πρώτα στοιχεία συγκεντρώθηκαν το 2014
και η απόρρητη έρευνα ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2016, οπότε και διαβιβάστηκε στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου όλο το υλικό που
είχε συγκεντρωθεί και το οποίο αποτελούνταν
από εκατοντάδες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών
επικοινωνιών και ανταλλαγής µηνυµάτων, φω-
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τογραφική καταγραφή συναντήσεων διαφόρων προσώπων που ήταν
ήδη υπό παρακολούθηση, αλλά και από πληροφοριακά δελτία σχετικά
µε τη δράση ολόκληρου του κυκλώµατος, αλλά και τη συµµετοχή σε
αυτό των προσώπων που προέκυπταν από την έρευνα.
Το πρώτο βασικό πρόσωπο που τέθηκε σε παρακολούθηση των επικοινωνιών του και των προσωπικών επαφών που πραγµατοποιούσε τόσο µε αστυνοµικούς όσο και µε ποινικούς και επιχειρηµατίες νόµιµων ή
και παράνοµων δραστηριοτήτων ήταν ο πρώην αστυνοµικός Σπύρος
Παπαχρήστος, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από ταβέρνα στην Κάντζα
την 1η Μαΐου του 2018. Από εκεί, όπως φαίνεται από τα σχεδιαγράµµατα επικοινωνιών και επαφών που συνέθεσαν τα στελέχη της ΕΥΠ βάσει
του υλικού που συνέλεξαν και που αποκαλύπτει σήµερα η Realnews,
έφτασαν στον ∆ηµήτρη Μάλαµα, τον οποίο τοποθέτησαν στο κέντρο
του πλέγµατος, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον άνθρωπο που εισέπραττε και στη συνέχεια µοίραζε το µαύρο χρήµα σε επίορκους αστυνοµικούς και σε άλλους εµπλεκόµενους στην προστασία.
Στα σχεδιαγράµµατα αυτά έχουν καταγραφεί τα ονόµατα αξιωµατικών της Αστυνοµίας που όλο αυτό το χρονικό διάστηµα υπηρέτησαν
σε εξαιρετικά κοµβικές υπηρεσίες, όπως η Αντιτροµοκρατική, η Ασφάλεια Αττικής, η Οικονοµική Αστυνοµία, η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών, αλλά
και σε υποδιευθύνσεις και τµήµατα Ασφαλείας περιοχών που συγκέντρωναν µεγάλο αριθµό παράνοµων καζίνο, οίκων ανοχής αλλά και
µεγάλων κέντρων διασκέδασης που επίσης κάλυπταν τα µέλη του κυκλώµατος, έτσι ώστε να µην ελέγχονται ποτέ ή -στη χειρότερη περίπτωση- να ειδοποιούνται για επικείµενους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο
πόρισµα της δικαστικής έρευνας. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται σε
έγγραφο της Εισαγγελίας κατά της ∆ιαφθοράς, η οποία χειρίζεται την
υπόθεση αυτή, µόνο σε µία διετία καταγράφηκαν από την ΕΥΠ 350 οί-

κοι ανοχής, 250 «στούντιο» µε ανάλογες υπηρεσίες και 300 παράνοµα καζίνο µόνο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, οι ιδιοκτήτες των οποίων πλήρωναν από 300 µέχρι και 7.000 ευρώ τον µήνα
προκειµένου να έχουν την αστυνοµική κάλυψη.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κυκλώµατος,
στα έγγραφα της δικογραφίας αναφέρεται ότι
µέλη του πλησίαζαν τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων, τους προσέφεραν προστασία έναντι συγκεκριµένων αµοιβών και, στις περιπτώσεις που κάποιοι από αυτούς δεν δέχονταν, ενεργοποιούνταν οι επίορκοι αστυνοµικοί, που προχωρούσαν άµεσα σε
ελέγχους και συλλήψεις στα καταστήµατα αυτά.
Η έρευνα, όµως, αυτή της ΕΥΠ και οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις φαίνεται ότι έβγαζαν
και «παράπλευρες» υποθέσεις, όπως για παράδειγµα τη συνεννόηση πρώην βουλευτή µε κατηγορούµενο προκειµένου να µεσολαβήσει για
να αναλάβει ο ∆ηµήτρης Μάλαµας τη λειτουργία του κυλικείου της Βουλής! Κάτι για το οποίο
έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις και ο βουλευτής.
Επίσης, αναφέρεται πως γνωστός και προβεβληµένος δικηγόρος λειτουργούσε ως εισπράκτορας του κυκλώµατος, ενώ παράλληλα εκβίαζε πολίτες, τους οποίους κατέγραφε κλειστό κύκλωµα βιντεοσκόπησης, εγκαταστηµένο σε ξενοδοχείο που επισκέπτονται ζευγάρια.

