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ΕΦΕΡΝΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ως το μεγαλύτερο και καλύτερα δομημένο εγκληματικό δίκτυο μεταφοράς όπλων και
σφαιρών από την Αλβανία στην Κρήτη χαρακτηρίζεται από την αστυνομία η εγκληματική
ομάδα που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης .

Για τους ίδιους του αστυνομικούς που δουλεύουν μήνες την υπόθεση τα μέλη του
εγκληματικού αυτού δικτύου διακινούσαν τις μεγαλύτερες ποσότητες οπλισμού στο νησί
κάτι που έκαναν γι αρκετά χρόνια, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσουν μια κλειστή
ομάδα, αποτελούμενη από Κρητικούς, Βορειοελλαδίτες, αλλά και Αλβανούς.

Η άρτια δομημένη ομάδα δρούσε με απόλυτη μυστικότητα, είχε στις τάξεις της τις
«κεφαλές» που ήταν κι εκείνες που έκαναν «χονδρεμπόριο» σφαιρών καλάσνικοφ, τους
υπεύθυνους... παραγγελιών των σφαιρών, άτομα που έκρυβαν τον οπλισμό σε μάντρες στη
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Θεσπρωτία και την Πτολεμαΐδα, αλλά και Αλβανούς που περπατούσαν για μέρες
φορτωμένοι με κούτες του παράνομου οπλισμού, και από διάφορα περάσματα έμπαιναν
παράνομα στη χώρα για να παραδώσουν το εμπόρευμα.

Η ύπαρξη της συγκεκριμένης ομάδας ήταν γνωστή εδώ και αρκετούς μήνες στους
αστυνομικούς, οι οποίοι μετά από μία σειρά ειδικών προανακριτικών πράξεων,
παρακολουθήσεις και τσεκαρισμένες πληροφορίες, κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση
της.

Ο χονδρέμπορος

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, «εγκέφαλος» θεωρείται ένας 59χρονος
Χανιώτης, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές, για κατοχή όπλων.
Ο συγκεκριμένος θεωρείται από την ΕΛ.ΑΣ ως ο άνθρωπος που «έσπρωχνε» το μεγαλύτερο
αριθμό σφαιρών σε ενδιαφερόμενους στην Κρήτη.

Για να το κάνει αυτό ήταν πολύ προσεκτικός. Είχε στήσει ένα δίκτυο «πωλήσεων» με δύο
έως τρία άτομα σε Ρέθυμνο και Χανιά. Υπάρχουν αναφορές ότι το ένα από τα άτομα που
συγκέντρωνε παραγγελίες είναι από την Επισκοπή Ρεθύμνου και το άλλο από τον Τσεσμέ
Ρεθύμνου.

Οι συγκεκριμένοι μιλούσαν με τους αγοραστές τους, έπαιρναν τις παραγγελίες και αφού
συγκεντρωνόταν ένας μεγάλος αριθμός οπλισμού, ενημέρωναν τον 59χρονο από τα Χανιά
για να κάνει εκείνος την παραγγελία στους Αλβανούς.

Όπως παρατήρησαν οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 59χρονος ερχόταν σε
επαφή με τους Αλβανούς, είτε τηλεφωνικά, είτε ταξιδεύοντας και ο ίδιος στην Αλβανία για
να κάνει τις αγορές του. Σε κάποιες περιπτώσεις εάν η παραγγελία δεν ήταν πολύ μεγάλη,
ο ίδιος έφερνε με όχημα που οδηγούσε τον παράνομο οπλισμό. Εάν η ποσότητα ήταν
μεγάλη, τότε επιστράτευε έναν 54χρονο, επίσης Χανιώτη, ο οποίος κατέβαζε το εμπόρευμα
με ένα φορτηγό που ανήκει στον αδερφό του 54χρονου, αλλά το χρησιμοποιεί εκείνος.
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Οι κινήσεις τους για να μην κινήσουν υποψίες, ήταν πολύ προσεκτικές. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ταξίδευαν με το καράβι δίνοντας άλλο όνομα, ενοικίαζαν αυτοκίνητα από
διαφορετικά γραφεία κάθε φορά, ενώ πρόσεχαν πολύ και στον τρόπο με τον οποίο
πλήρωναν τους προμηθευτές τους, αλλά και τα άτομα που «φυλούσαν» το εμπόρευμα.

Ένας τρόπος πληρωμής που έκανε ο 59χρονος ήταν με την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων
westernunion, αλλά και δια ζώσης. Στη δικογραφία της υπόθεσης γίνεται σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφορά και για ένα ακόμη άτομο που έκανε καταθέσεις για την
αγορά παράνομου οπλισμού από την ίδια ομάδα.

Η τελευταία παρτίδα

Η μοιραία παρτίδα έφτασε από την Αλβανία σε μια μάντρα στη Θεσπρωτία που ανήκει σε
έναν βοσκό της περιοχής στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο κτηνοτρόφος επικοινώνησε σύμφωνα με πληροφορίες στον 59χρονο Χανιώτη, λέγοντάς
του ότι το «πράγμα έφτασε» και είναι πολύ. Για το λόγο αυτό η μεταφορά έγινε με το
φορτηγό που οδηγούσε ο 54χρονος.

Εκεί, έφτασε και ο 59χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως προπομπός για να μην πέσει το
φορτηγό που ήταν φορτωμένο με τόνους τριφύλλι (στον πάτο ήταν οι 122 χιλιάδες
σφαίρες και τα τέσσερα καλάσνικοφ) σε μπλόκο της Αστυνομίας.

Το φορτηγό και το αυτοκίνητο που επέβαινε ο 59χρονος έφτασαν μαζί στον Πειραιά, όμως
το βαρύ όχημα, έμεινε για ένα βράδυ στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Ο 59χρονος φέρεται να έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου την Παρασκευή, ενώ ο οδηγός
του φορτηγού επέλεξε να έρθει προχθες στην Κρήτη με φορτηγό πλοίο από τον Πειραιά
στα Χανιά.
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Το «πέσιμο» στο φορτηγό έγινε στα Χανιά μόλις αποβιβάστηκε από το καράβι. Κάτω από
τις εκατοντάδες μπάλες με το τριφύλλι βρίσκονταν οι δεκάδες χιλιάδες σφαίρες, τα
τέσσερα καλάσνικοφ και τα άλλα εξαρτήματα όπλων. Αστυνομικοί γνωρίζουν ότι στα τέλη
Ιουλίου το ίδιο κύκλωμα είχε φέρει και πάλι με τον ίδιο τρόπο χιλιάδες σφαίρες. Η
συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές θα είχε
εξαρθρωθεί νωρίτερα, όμως ένα απρόσμενο γεγονός, πήγε πίσω χρονικά την αστυνομική
έρευνα. Συνολικά, η Αστυνομία κάνει λόγο τουλάχιστον για τέσσερις μεταφορές τον
τελευταίο χρόνο.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η αξία του οπλισμού που κατασχέθηκε υπολογίζεται στις
232 χιλιάδες ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κρητικός «χονδρέμπορος» αγόραζε
τις σφαίρες 25 με 30 λεπτά το τεμάχιο και το πουλούσε κοντά στα δύο ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ολοκληρώθηκε αστυνομική επιχείρηση η οποία στόχευε στην πλήρη εξάρθρωση και
αποδόμηση παράνομης δράσης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή,
διακίνηση, εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η αστυνομική επιχείρηση, οργανώθηκε από το
Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κρήτης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας
Ρεθύμνου, Χανίων, Ηγουμενίτσας, Τμήματος Ασφαλείας Εορδαίας Κοζάνης και στελέχη της
Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος.

Επιπλέον στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί των Τμημάτων Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Χανίων και Ρεθύμνου και των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής
Εγκληματικότητας Χανίων και Ρεθύμνου.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, είναι αποτέλεσμα
συστηματικής και εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας, ύστερα από ειδικό σχεδιασμό που
έχει εκπονηθεί από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και εφαρμόζεται
για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής, διακίνησης κατοχής και εμπορίας όπλων
στη Νήσο Κρήτης.
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Στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα σε βάρος έντεκα (11) ημεδαπών και πέντε (5) αλλοδαπών, εκ των οποίων
συνελήφθησαν έξι (6) ημεδαποί ηλικίας 59, 55, 54, 42, 31 και 64 για τα αδικήματα της
σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείτο στην παράνομη
εισαγωγή διακίνηση και εμπορία όπλων και πυρομαχικών.

Κατά την πρόοδο – εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση, τα
χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες της
εγκληματικής οργάνωσης. Όπως εξακριβώθηκε οι ανωτέρω δράστες είχαν προβεί στην
εισαγωγή από τη χώρα της Αλβανίας πολεμικών όπλων και πυρομαχικών, αποτελούντο δε,
από δύο «πυρήνες».

Συγκεκριμένα τον «πυρήνα» της Αλβανίας, τα μέλη του οποίου ενεργώντας σε ξεχωριστές
υποομάδες αναλάμβαναν τη συγκέντρωση του αιτούμενου αριθμού πυρομαχικών και τον
«πυρήνα» της Κρήτης, τα μέλη του οποίου προέβαιναν αρχικά στη «παραγγελία» των
αιτούμενων ποσοτήτων πυρομαχικών και στη συνέχεια αναλάμβαναν την παραλαβή,
μεταφορά και τέλος την παράδοση στους ενδιαφερόμενους που σε προγενέστερο χρόνο
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά πυρομαχικών.

Η μεταφορά του παράνομου εμπορεύματος πραγματοποιείτο με Ι.Χ.Φ. οδηγούμενο από τον
54χρονο και προπορευόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. οδηγούμενο από τον 59χρονο, ο οποίος είτε
παραλάμβανε το παράνομο εμπόρευμα εξερχόμενος από τη χώρα απευθείας από τους
προμηθευτές στην Αλβανία, είτε από χώρους – σημεία που είχαν προσυμφωνηθεί (ασφαλή
κρησφύγετα) σε βοσκότοπους στην Ήπειρο που χρησιμοποιούσε ο 55χρονος ή σε άλλους
χώρους στην Δυτική Μακεδονία. Ανάλογα την ποσότητα του εμπορεύματος η μεταφορά
γινόταν ή με όχημα που χρησιμοποιούσε ο 59χρονος και το οδηγούσε ο ίδιος ή εάν
επρόκειτο για μεγαλύτερη ποσότητα εμπορεύματα με το Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του 54χρονου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από το Νοέμβριο 2018 έως και σήμερα η
συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με τον ίδιο τρόπο δράσης είχε προβεί σε τέσσερις
εισαγωγές απροσδιόριστου αριθμού πυρομαχικών από την Αλβανία. Χθες (14.09.2019) στα
Χανιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Ι.Χ.Φ. όχημα, μετά την αποβίβαση του από πλοίο
φορτηγό οχηματαγωγό οδηγούμενο από τον 54χρονο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 πολεμικά όπλα τύπου Kalashnikov, 6 γεμιστήρες Kalashnikov 122.566 φυσίγγια για
πολεμικό όπλο τύπου Kalashnikov,
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4 κλείστρα και 2 εξωλκείς προοριζόμενα για πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov.
Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του 55χρονου στην Θεσπρωτία και του 64ρονου στην
Κοζάνη και στην οικία του 31χρονου και του 42χρονου στο Ρέθυμνο όπου κατά τη διάρκεια
αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Στην οικία του 55χρονου και 64χρονου πολεμικό όπλο

πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων και κυνηγετικό
όπλο. Στην οικία του 31χρονου και του 42χρονου φυσίγγια διαφόρων τύπων και
διαμμετρημάτων, 2 γεμιστήρες, 20 κροτίδες, 2 θήκες πιστολιού, κυτία καθαρισμού, πλήθος
συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων, κυνηγετικό όπλο.

Επιπλέον κατασχέθηκαν Ι.Χ.Φ. και Ι.Χ.Ε. οχήματα ως μέσα τα οποία χρησιμοποιούσαν για
παράνομες δραστηριότητες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που θα
αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από την παράνομη εμπορία πυρομαχικών του
συγκεκριμένου φορτίου υπολογίζεται στο χρηματικό ποσό των (232.000) ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης».

Πηγή: Πατρίς Ηρακλείου/Θάνος Περβολαράκης
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