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Πώς οι τέσσερις αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών διείσδυσαν στο σκοτεινό
κύκλωμα. Ο ρόλος του "Ντόκτορ", που παραμένει ακόμα και σήμερα ασύλληπτος
και καταζητούμενος. Ο αστυνομικός που βρέθηκε αντιμέτωπος με το περίστροφο
του Αλβανού κακοποιού.

Την ζωή τους “κορώνα γράμματα” έπαιξαν οι τέσσερις “insiders” της Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής και της Αμερικανικής DEA, που κατάφεραν να εξαρθρώσουν ένα από τα
πλέον σκοτεινά και επικίνδυνα κυκλώματα εισαγωγής και διακίνησης κοκαΐνης στην “Γηραιά
Ήπειρο”.
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Ο λόγος για το μεγάλο αλβανό-μαροκινό κύκλωμα που εισήγαγε στην χώρα μας κάτι
λιγότερο από ενάμιση τόνο κοκαΐνης και το ρόλο που έπαιξαν στην εξάρθρωση του και
μάλιστα με κίνδυνο ζωής, οι τέσσερις μυστικοί αστυνομικοί που είχαν καταφέρει να
σπάσουν τα “στεγανά” του και να διεισδύσουν στο εσωτερικό του.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό, και οι τέσσερις έχουν μπει σε βαρύ πρόγραμμα προστασίας
μαρτύρων, ενώ ακόμα και οι οικογένειες τους χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να
αλλάξουν πόλη διαμονής και να καταλήξουν σε αστικά κέντρα της επαρχίας, ώστε να
προστατεύουν από το μαφιόζικο κύκλωμα Αλβανών και Μαροκινών, που κινούσε τα νήματα
του πλέον σκοτεινού και πολυδαίδαλου κυκλώματος διακινητών μεγάλων ποσοτήτων
κοκαΐνης στην Ευρώπη.
Μάλιστα, ο ένας από τους “Insiders”, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει στα ίσια έναν από τους
πιο επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς, τον Σ.Π., ο οποίος σε μια από τις συναντήσεις που
είχαν, προκειμένου να τον “τσεκάρει”, ήταν έτοιμος να τραβήξει ακόμα και το περίστροφο
του και να τον πυροβολήσει.

Εδώ και ενάμιση χρόνο οι δυο από τους τέσσερις αστυνομικούς “insiders” έπαιξαν το ρόλο
του μαφιόζου και χρειάστηκε να μπουν βαθιά στα σκοτεινά μονοπάτια της παρανομίας και
των ευρωπαϊκών καρτέλ της κοκαΐνης, ενώ παράλληλα όλο αυτό το διάστημα, στην
κυριολεξία τους ξέχασαν οι οικογένειες τους και τα παιδιά τους, καθώς δεν γνώριζαν πού
βρίσκονταν και κυρίως εάν είναι ζωντανοί, αφού δεν είχαν την παραμικρή επικοινωνία μαζί
τους για λόγους ασφαλείας.

Πώς διείσδυσαν στο κύκλωμα
Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο έφτασαν διαβαθμισμένες πληροφορίες στο γραφείο της
Αμερικανικής DEA στην Ελλάδα, για μεγάλο κύκλωμα Μαροκινών με έδρα την Ολλανδία,
που έψαχναν οργανωμένη ομάδα κακοποιών, προκειμένου να πραγματοποιήσει την
μεταφορά μερικών τόνων κοκαΐνης στην Ελλάδα και μάλιστα πλήρωναν “χοντρά” για αυτή
την δουλειά.

Ο άνθρωπος που θα έφερνε σε πέρας την δουλειά βρέθηκε στην Ισπανία και δεν ήταν άλλος
από έναν Αλβανό μαφιόζο με το προσωνύμιο “γιατρός” ή “Άκουα βέρντε”. Κανείς από τους
ανθρώπους που ενεπλάκησαν στο κύκλωμα δεν έμαθε ποτέ το πραγματικό του όνομα και
για το λόγο αυτό ο “Ντόκτορ” παραμένει ακόμα και σήμερα ασύλληπτος και
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καταζητούμενος.

Έλληνας Αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών, με “άκρες” στην Αλβανική Μαφία που βέβαια
δεν γνώριζε την ιδιότητα του, δέχτηκε να παίξει την ζωή του “κορώνα γράμματα” και να
διεισδύσει στο κύκλωμα, με δεδομένο το γεγονός πως γνώριζε να κουμαντάρει ιστιοπλοϊκά.
Άλλωστε το κύκλωμα, όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια, έψαχνε για εξειδικευμένο
“skipper”, που θα ήταν σε θέση με το σκαρί του να πλεύσει τον Ατλαντικό, φορτωμένο με
ενάμιση τόνο κοκαΐνη.

Η ευκαιρία είχε δοθεί. Ο Έλληνας αστυνομικός ήδη έκανε “παιχνίδι” από μέσα με τους
μαφιόζους, των οποίων είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη.

Όταν παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία, μπήκε στο κύκλωμα και ο δεύτερος
συνάδελφος του “Σταύρου Τράντη”, όπως ήταν το πλαστό όνομα του μυστικού Αστυνομικού.

Ο άνθρωπος, δηλαδή, που επίσης θα… διαβόλιζε εκ των έσω το κύκλωμα, εμφανίστηκε με
τα στοιχεία “Κυριάκος Στρατιάς” και θα αναλάμβανε να κάνει τις συνεννοήσεις με τους
Αλβανούς κακοποιούς που είχε μισθώσει το κύκλωμα από την Ισπανία, ώστε να παραλάβουν
και να κρύψουν την κοκαΐνη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.
Αντιμέτωπος με το περίστροφο του Πεμάι
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Σ.Π., ήταν ένας από τους πιο σκληρούς Αλβανούς
κακοποιούς του κυκλώματος. Το 2010 εκτόξευε χειροβομβίδες εναντίον αστυνομικών στον
Βύρωνα, μαζί με το “δεξί του χέρι” τον Πέτραγκ Κόλλα, που αναστάτωσε το πανελλήνιο το
Καλοκαίρι του 2013, όταν απέδρασε από τις φυλακές Τρικάλων και επί τρεις μήνες
καταδιωκόταν από αστυνομικά αποσπάσματα, μέχρι που έπεσε νεκρός κοντά στα
ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο Αλβανός κακοποιός είχε αποφυλακιστεί νόμιμα τον περασμένο Ιούνιο και αμέσως
έμπλεξε με το αλβανό-μαροκινό κύκλωμα, με αμοιβή 50 κιλά καθαρής κοκαΐνης, που θα του
απέφερε κάτι παραπάνω από 1.000.000 ευρώ, όταν θα την έριχνε “σπασμένη” στην πιάτσα.

Αρχές Δεκεμβρίου, σε μια καφετέρια κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, ο Αλβανός
συναντιέται με τον έναν από τους τέσσερις “insiders” και συγκεκριμένα τον “Κατσαρό”, ο
οποίος θα κανόνιζε την αποθήκευση της κοκαΐνης και θα έπρεπε να συνεννοηθεί με τον
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επικίνδυνο Αλβανό κακοποιό.

“Πρέπει πρώτα να σε εμπιστευτώ ειδάλλως θα σου “φυτέψω” μια σφαίρα στο κεφάλι…”,
φέρεται να είπε ο Αλβανός, όταν είδε μπροστά του τον “Κατσαρό”. Ο Έλληνας μυστικός
Αστυνομικός εκείνη την ώρα έσωσε την παρτίδα, καθώς δεν “μάσησε” τα λόγια του: “…αφού
θέλεις να βγάλουμε τα όπλα, να τα βγάλουμε, να δούμε ποιος θα φύγει από εδώ μέσα
ζωντανός”, απάντησε στον Αλβανό ο “Κατσαρός”.

Τα επόμενα λόγια του μυστικού Αστυνομικού ήταν καταλυτικά: “…έχεις δυο επιλογές, ή να
αλληλοσκοτωθούμε, ή να πάρεις τα πράγματα και να τσιμπήσεις το παραδάκι. Διαλέγεις
και παίρνεις”.

Τελικά, ο Αλβανός κακοποιός διάλεξε το δεύτερο, με τους δικούς του, όμως, όρους. Ο
“Κατσαρός” σε κάθε κίνηση που θα έκανε, θα είχε πάντα μαζί του έναν ένοπλο συνεργάτη
του επικίνδυνου Αλβανού κακοποιού, ώστε να ελέγχει τις κινήσεις του. Παράλληλα, το
κινητό τηλέφωνο του “Insider”, θα έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό και σε συγκεκριμένη
διαδικτυακή εφαρμογή, ώστε να απαντά άμεσα στις βιντεοκλήσεις του Αλβανού, που ήθελε
να τον “τσεκάρει” ανά πάσα στιγμή.

Τελικά, με μεγάλο κίνδυνο αλλά και υπομονή, ο Έλληνας μυστικός Αστυνομικός κατάφερε
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλβανού κακοποιού και να τον “στήσει” σε καφετέρια στο
Αγρίνιο, προκειμένου να παραλάβει την κοκαΐνη που είχε συμφωνηθεί ως αμοιβή.

Βέβαια, η τελική αμοιβή του Αλβανού ήταν ένα ζευγάρι χειροπέδες, που είδε να
φιγουράρουν στα χέρια του.
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