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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
ην εµπλοκή της ιταλικής µαφίας στη δια-
κίνηση προσφύγων µε σκάφη αναψυχής, 
από την Ελλάδα µέχρι τις ιταλικές ακτές, 

αποκαλύπτουν οι έρευνες που ακολούθησαν 
µετά την εξάρθρωση ενός κοινού ελληνο-ιταλι-
κού κυκλώµατος διακινητών, την προηγούµενη 
εβδοµάδα. Στις 12 ∆εκεµβρίου, µετά από επιχεί-
ρηση που διοργανώθηκε από κοινού, οι ελληνι-
κές και οι ιταλικές Αρχές προχώρησαν σε µπα-
ράζ συλλήψεων τόσο στην Αθήνα όσο και στο 
Λέτσε της νοτιοανατολικής Ιταλίας. Οι συνολικά 
12 συλληφθέντες, 8 στην Ελλάδα και 4 στην Ιτα-
λία, φέρεται να είχαν στήσει µια καλά οργανω-
µένη επιχείρηση παράνοµης θαλάσσιας µετα-
φοράς προσφύγων, καθώς κατηγορούνται ότι 
επί 9 µήνες είχαν µεταφέρει τουλάχιστον 130 
άτοµα, από τα οποία καρπώθηκαν κέρδη που 
υπερβαίνουν τα 800.000 ευρώ. 

Στο κύκλωµα φέρεται να συµµετείχε και ένας 
47χρονος Ελληνας επαγγελµατίας οδηγός ταξί, 
ενώ ο «εγκέφαλος» των διακινητών στην Ελλά-
δα θεωρείται ότι ήταν ένας 35χρονος Σύρος, µε 
εγκεκριµένο αίτηµα παροχής ασύλου. Παρά την 
επιτυχία της αστυνοµικής επιχείρησης, οι Αρχές 
ανησυχούν ιδιαίτερα καθώς, όπως φαίνεται, η 
χώρα µας έχει εξελιχθεί σε πεδίο δράσης µιας 

Χριστός-πρόσφυγας 
«…ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Κυρίου εφάνηκε δι’ ονείρου στον Ιω-
σήφ και του είπε “σήκω αμέσως χωρίς αναβολήν και πά-
ρε το παιδίον και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυ-
πτον, και μένε εκεί, μέχρις ότου πάλιν εγώ σου είπω• δι-
ότι ο Ηρώδης θα αναζητήση το παιδίον, διά να το θανα-
τώση”. Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύ-
κτα το παιδίον και την μητέρα αυτού και έφυγεν εις την 
Αίγυπτον. Και έμενε εκεί, έως ότου απέθανε ο Ηρώδης 
και έτσι εξεπληρώθη και επραγματοποιήθη πλήρως εκεί-
νο που είχε λεχθή από τον Κύριον δια του προφήτου, 
ο οποίος είπε “από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν μου 
(από «Το Κατά Ματθαίον» ευαγγέλιο).

«Οταν οι Μάγοι προσκύνησαν το νεογέννητο Χριστό, 
παρουσιάστηκε Αγγελος Κυρίου στο όνειρο του Ιωσήφ 
και του είπε: “Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και 

πήγαινε στην Αίγυπτο. Να μείνετε εκεί μέχρι να σου πω, 
γιατί ο Ηρώδης θα ζητήσει να βρει το παιδί και να το σκο-
τώσει”. Ο Ιωσήφ πήρε αμέσως τη μητέρα και το παιδί 
και νύχτα έφυγαν για την Αίγυπτο. Περπάτησαν για πολ-
λές μέρες, πέρασαν μεγάλες ταλαιπωρίες κι εγκαταστά-
θηκαν πρόσφυγες σε ξένη γη. Εμειναν στην Αίγυπτο μέ-
χρι που έμαθαν πως πέθανε ο Ηρώδης. Τότε μόνο επέ-
στρεψαν.Ετσι επαληθεύτηκε ο λόγος του προφήτη Ωσηέ, 
που αιώνες πριν είχε πει: “Από την Αίγυπτο κάλεσα τον 
Yιό μου”.Ο μικρός Χριστός εξαναγκάζεται να φύγει, για 
να γλιτώσει από την απειλή του θανάτου. Καταδιωγμέ-
νος, κουρασμένος, πεινασμένος, τρομαγμένος…».(«O 
Ιησούς, διωκόμενος, καταφεύγει στην Αίγυπτο» - Θρη-
σκευτικά Δ’ Δημοτικού).

 Συμπέρασμα: Και ο Χριστός, πρόσφυγας ήταν…
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η άποψη

Εγγραφο 
της ΕΛ.ΑΣ. 

αποκαλύπτει 
τη δράση των 

κυκλωµάτων, τις 
κωδικές ονοµασίες 
και τα δροµολόγια. 

Εως και 1.000 
πρόσφυγες 

υπολογίζεται ότι 
φτάνουν κάθε µήνα 

από την Ελλάδα 
στην Ιταλία, µε 

την εγκληµατική 
δραστηριότητα 
να ξεπερνά σε 

κέρδ η το εµπόριο 
ναρκωτικών!

από τις πλέον επικίνδυνες οµάδες της ιταλικής 
µαφίας. Πρόκειται για τη Σάκρα Κορόνα Ουνι-
τά, όπως είναι το όνοµα που έχει η «κοινότητα» 
του οργανωµένου εγκλήµατος στην περιοχή της 
Απουλίας, στη νότια Ιταλία. Βάσει των στοιχεί-
ων που έχουν µεταφερθεί από την Ιταλία στις ελ-
ληνικές διωκτικές Αρχές, η παράνοµη µεταφο-
ρά προσφύγων µε πλωτά µέσα στην Ιταλία έχει 
φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Οπως εκτιµά-
ται, το τελευταίο εξάµηνο, από την Ελλάδα στη 
γειτονική χώρα φτάνουν πάνω από 1.000 πρό-
σφυγες τον µήνα. Αποκορύφωµα της παράνο-
µης διακίνησης ήταν ο περασµένος Σεπτέµβρι-
ος, όπου, σύµφωνα µε την ιταλική αστυνοµία, 
οι παράνοµες αφίξεις προσφύγων από τη χώρα 
µας έφτασαν τις 2.900! Ο αριθµός είναι εξαιρε-
τικά µεγάλος, τα κέρδη της µαφίας όµως είναι 
ακόµα µεγαλύτερα, καθώς το χρηµατικό όφε-
λος της εγκληµατικής δραστηριότητας θεωρεί-
ται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ τον 
µήνα. «Η οργάνωση των διακινητών στη χώ-
ρα µας έχει διεθνικό χαρακτήρα. Ειδικά το τε-
λευταίο χρονικό διάστηµα θεωρείται ότι η πα-
ράνοµη διακίνηση προσφύγων από την Ελλά-
δα είναι η πιο επικερδής εγκληµατική δραστη-
ριότητα, πιο επικερδής ακόµα και από το εµπό-
ριο ναρκωτικών», αναφέρει αξιωµατούχος του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Η οργάνωση 
Οι τέσσερις Ιταλοί υπήκοοι που συνελήφθησαν 
στο Λέτσε για τη µεταφορά προσφύγων από την 
Ελλάδα εκτιµάται ότι έχουν διασυνδέσεις µε τη 
Σάκρα Κορόνα Ουνιτά, καθώς τα µέσα που δι-
έθεταν και η επιχείρηση που είχαν οργανώσει 
ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες µιας κοι-
νής οµάδας ποινικών. Οι Ιταλοί ξόδευαν µεγά-
λα ποσά για να αγοράσουν σκάφη αναψυχής, 
ενώ είχαν φτάσει στο σηµείο να µισθώσουν ει-
δικό χώρο, τον οποίο είχαν µετατρέψει σε µικρό 
ναυπηγείο. Εκεί προχωρούσαν σε εργασίες αύ-
ξησης της ταχύτητας των σκαφών αλλά και αφαί-

Η ιταλική 
µαφία

πίσω από τη
διακίνηση 

προσφύγων
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ρεσης επίπλων από την καµπίνα τους, ώστε να µεγιστοποιηθεί η δυνα-
τότητα µεταφοράς προσφύγων. Ως «εγκέφαλος» της ιταλικής οµάδας 
διακινητών θεωρείται ένας 27χρονος, µε αρχικά Τ.Φ., ο οποίος είναι 
σεσηµασµένος για εµπόριο ναρκωτικών και όπλων στη γειτονική χώ-
ρα. Μαζί µε τον 27χρονο, συνελήφθη και η 25χρονη σύντροφός του, 
µε αρχικά Σ.Ζ., η οποία επέβαινε σχεδόν πάντα στα σκάφη αναψυχής 
που έφταναν στην Ελλάδα, παριστάνοντας την τουρίστρια. Τα σκάφη 
«έδεναν» στα λιµάνια είτε της Ηγουµενίτσας είτε του Σιδαρίου της Κέρ-
κυρας και ανέµεναν εκεί για τρεις ή τέσσερις ηµέρες, έως ότου να επι-
βιβαστούν σε αυτά πρόσφυγες που είχαν µεταφερθεί από την Αττική. 
Μόλις τα σκάφη έφταναν στις ιταλικές ακτές, οι διακινητές φρόντιζαν 
να σβήσουν τα ίχνη τους µε κινηµατογραφικό τρόπο. Πετούσαν τα κι-
νητά τηλέφωνα που είχαν χρησιµοποιήσει στη θάλασσα, ενώ οι ίδιοι 
εγκατέλειπαν τα σκάφη µε τους πρόσφυγες, είτε κολυµπώντας, είτε µε 
τζετ σκι, τα οποία οδηγούσαν άλλα, ασύλληπτα ακόµα, µέλη του κυ-
κλώµατος. Οργάνωση αντίστοιχης αρτιότητας επικρατούσε και στην 
ελληνική οµάδα των διακινητών.   

Με έδρα ένα µικρό διαµέρισµα στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύρ-
γου, ο 35χρονος Σύρος, µε αρχικά W.K., µαζί µε τον αδελφό του Α.Κ., 
είχαν αναθέσει σε άλλους τέσσερις συµπατριώτες τους, αλλά και σε 
έναν Αιγύπτιο µε νόµιµη άδεια παραµονής στην Ελλάδα, την εργασία 
της ανεύρεσης των προσφύγων που µπορούσαν να αντέξουν το οικο-
νοµικό βάρος του παράνοµου ταξιδιού στην Ιταλία. Το «εισιτήριο» για 
τη µεταφορά στη γειτονική χώρα κόστιζε από 5.500 έως και 6.000 ευ-
ρώ. Ο 35χρονος αρχηγός του ελληνικού κυκλώµατος δεν ερχόταν πο-
τέ σε επαφή µε τους µεταφερόµενους πρόσφυγες, αλλά µόνο µε τους 
«υφισταµένους» του, τους οποίους πλήρωνε µε 500 ευρώ για κάθε πρό-
σφυγα που κατάφερναν να διοχετεύσουν στο κύκλωµα. Σύµφωνα µε 
την Αστυνοµία, ο 27χρονος Ιταλός είχε επισκεφθεί πολλάκις το διαµέ-
ρισµα στον Ασπρόπυργο για να πληρωθεί σε µετρητά το µερίδιό του. 

Ο ταξιτζής και τα «µακαρόνια»  
Κοµβικός θεωρείται και ο ρόλος του 47χρονου Ελληνα υπηκόου, µε 
αρχικά Ε.Π., που συνελήφθη µετά από έφοδο στην οικία του, στη Νέα 
Σµύρνη, την προηγούµενη εβδοµάδα. Πρόκειται για επαγγελµατία 
οδηγό ταξί, ο οποίος µετέφερε τους πρόσφυγες από την Αττική µέχρι 
τη δυτική Ελλάδα. Οπως οµολόγησε κατά την ανάκρισή του, χρησιµο-
ποιώντας το προσωπικό του Ι.Χ., ένα ευρύχωρο Nissan Qashqai, µετέ-
φερε πρόσφυγες προς την Ηγουµενίτσα, µετά από υπόδειξη του επι-
κεφαλής του κυκλώµατος. Παράλληλα, ο 47χρονος αποκάλυψε και τον 
τρόπο µε τον οποίο γίνονταν οι πληρωµές από τους πρόσφυγες, ανα-
φέροντας πως τα χρήµατα κατατίθεντο σε διάφορα καταστήµατα της 

ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ πρόταση που θα 
καταθέσει στις Βρυξέλλες, για 
αύξηση της χρηµατοδότησης 
που λαµβάνει η χώρα µας για την 
αντιµετώπιση της προσφυγικής 
κρίσης, ετοιµάζει η ελληνική 
κυβέρνηση. Η ανάληψη της 
κυλιόµενης προεδρίας της 
Ε.Ε. από τη Γερµανία, την 1η 
Ιανουαρίου, θεωρείται βέβαιο 
ότι θα σηµατοδοτήσει εξελίξεις 
για τον τρόπο που διαχειρίζεται 
η Ευρώπη τις αυξηµένες ροές 
προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη 
διαµηνύσει ότι επιζητεί την 
αλληλεγγύη των Βρυξελλών 
τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
χρηµατοδοτικό επίπεδο. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
ελληνική πλευρά θα προτείνει την 
παύση της χρηµατοδότησης των 
δοµών φιλοξενίας προσφύγων 
από τα ταµεία της Ε.Ε., που έχουν 
δηµιουργηθεί για τη διαχείριση 
των κρίσεων και των εκτάκτων 
καταστάσεων. Η στρατηγική 
της Αθήνας βασίζεται στην 
παρουσίαση της κατάστασης που 
έχει διαµορφωθεί στην Ελλάδα 
ως µόνιµη και όχι ως συγκυριακή, 
ώστε η χρηµατοδότηση να 
προέλθει από τα ταµεία που 
αφορούν την κοινωνική 
προστασία, την ενίσχυση 
των δοµών υγείας και την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Από τα 
συγκεκριµένα ταµεία λαµβάνουν 
χρηµατοδότηση και χώρες της Ε.Ε. 
όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία. 
Χώροι διαµονής αιτούντων άσυλο 
λειτουργούν και στις χώρες αυτές, 
φιλοξενώντας λίγες εκατοντάδες 
προσφύγων. Μάλιστα, η 
χρηµατοδότηση που λαµβάνουν 
φτάνει ηµερησίως περίπου στα 
60 ευρώ ανά πρόσφυγα, ποσό 
που καλύπτει σίτιση, στέγαση, 
υπηρεσίες υγείας αλλά και το 
προσωπικό που ασχολείται µε 
αυτόν. Αντιθέτως, στην Ελλάδα η 
χρηµατοδότηση είναι αναλογικά 
πολύ µικρότερη, φτάνοντας τα 20 
ευρώ ανά πρόσφυγα ηµερησίως. 
«Το πρώτο εξάµηνο του 2020 
αναµένουµε πολλές εξελίξεις 
σχετικά µε τον τρόπο που θα 
επιλέξει η Ε.Ε. να αντιµετωπίσει 
το προσφυγικό. Θέλουµε 
να καταλάβουν οι εταίροι 
µας ότι η δεινή κατάσταση 
που αντιµετωπίζει η Ελλάδα 
σήµερα µπορεί να προκύψει 
ανά πάσα στιγµή. Συνεπώς, η 
χρηµατοδότηση πρέπει να είναι 
διασφαλισµένη και όχι να αποτελεί 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
κάθε φορά», αναφέρει 
κυβερνητικός αξιωµατούχος.  

Στρατηγική 
για αύξηση της 
χρηματοδότησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνας και αποδίδονταν στους διακινητές µό-
νο µετά την άφιξη των προσφύγων στην Ιταλία. 

Ακόµα, το ελληνικό κύκλωµα είχε στήσει ένα 
ολόκληρο εργαστήριο παρασκευής πλαστών τα-
ξιδιωτικών εγγράφων. Σε διαµέρισµα της οδού 
Μήδειας 14 στην Κυψέλη, η Αστυνοµία εντό-
πισε δεκάδες πλαστές ταυτότητες, διαβατήρια 
και ταξιδιωτικά έγγραφα Ελλάδας, Ιταλίας, Σου-
ηδίας, Βρετανίας, Γαλλίας, Πολωνίας και άλλων 
χωρών. Σύµφωνα µε τις τηλεφωνικές συνοµιλί-
ες που παρακολουθούσαν εδώ και µήνες οι αρ-
µόδιες υπηρεσίες, τα πλαστά έγγραφα αναφέ-
ρονταν ως «µακαρόνια», «µπλούζες», «παντελό-
νια», «κάρτες». Με τα έγγραφα αυτά, το κύκλω-
µα επιχειρούσε να στείλει πρόσφυγες στη δυτι-
κή Ευρώπη και αεροπορικώς, µέσω του αερο-
δροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύµφωνα µε 
τη σχηµατισθείσα δικογραφία, τα µέλη του κυ-
κλώµατος επιµελούνταν ακόµα και την εξωτερι-
κή εµφάνιση των προσφύγων (κατάλληλος ρου-
χισµός, κούρεµα), ώστε να µοιάζουν µε τουρί-
στες, µε σκοπό να εξαπατήσουν τις Αρχές. 

Οι µεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες αλ-
λά και ο διεθνισµός του κυκλώµατος των διακι-
νητών που δρούσε στη χώρα µας φαίνεται και 
από άλλες δύο υπό διερεύνηση υποθέσεις. Από 
τις υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνοµιλίες, διαπι-
στώθηκε ότι η ελληνική οµάδα διαπραγµατευό-
ταν την παράνοµη µεταφορά προσφύγων από 
τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα του Εβρου 
έναντι 2.300 ευρώ το άτοµο, γεγονός που υπο-
δεικνύει ενδεχόµενη σύνδεσή της µε τα τουρ-
κικά κυκλώµατα διακινητών. Ακόµα, χαρακτη-
ριστικό είναι ότι στις 6 Νοεµβρίου το κύκλωµα 
ανέλαβε να προωθήσει στη χώρα µας άγνωστο 
αριθµό µεταναστών από την Τουρκία µέσω Αλ-
βανίας! ∆ηλαδή, τα κυκλώµατα των διακινητών 
έχουν συνάψει τόσο ισχυρούς δεσµούς ώστε να 
καταφέρνουν να µεταφέρουν πρόσφυγες από 
την ανατολική Θράκη στη Βουλγαρία, έπειτα 
στη Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία και από 
εκεί στη χώρα µας… 

AΠΟΥΛΙΑ
Oι Αρχές ανησυ-
χούν ιδιαίτερα, 
καθώς, όπως 
φαίνεται, η χώρα 
µας έχει εξελι-
χθεί σε πεδίο 
δράσης µιας 
από τις πλέον επι-
κίνδυνες οµάδες 
της ιταλικής 
µαφίας. Πρόκειται 
για τη Σάκρα 
Κορόνα Ουνιτά, 
όπως είναι το 
όνοµα που έχει 
η «κοινότητα» 
του οργανωµέ-
νου εγκλήµατος 
στην περιοχή της 
Απουλίας, στη 
νότια Ιταλία

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ξόδευαν μεγάλα 
ποσά για να αγοράσουν σκάφη 

αναψυχής, ενώ είχαν φτάσει 
στο σημείο να μισθώσουν 

ειδικό χώρο, τον οποίο είχαν 
μετατρέψει σε μικρό ναυπηγείο


