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Aφωνη παρακολουθεί η 
κοινή γνώμη τις αποκα-
λύψεις για τη δομή της 

πολυπλόκαμης εγκληματικής ορ-
γάνωσης που εξαρθρώθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και που στα σπλά-
χνα της δραστηριοποιήθηκαν 
γνωστά ονόματα της πολιτικής, 
τραπεζικής, δημοσιογραφικής 
και... νυκτερινής ελίτ της πόλης.

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης 
ειδικών υποθέσεων Θεσσαλονί-
κης του ΣΔΟΕ Χρήστος Παπαχα-
τζής, ο γνωστός δημοσιογράφος 
της ΕΤ3 Γιώργος Φερέτης, εφορι-
ακός, εν ενεργεία και απόστρατοι 
αστυνομικοί, τραπεζικά στελέχη, 
δύο δικηγόροι και ένας υπάλ-
ληλος ΠΑΕ αποτελούσαν μέλη 
τεσσάρων εγκληματικών οργα-
νώσεων, που ενέχονται σε πο-
λυάριθμες υποθέσεις εκβιάσεων, 
τοκογλυφίας, απάτης και νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκλημα-
τικές δραστηριότητες! Συνολικά 
συνελήφθησαν 47 άτομα, ενώ 
είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνο-
μική επιχείρηση της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς 
εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα 
ασύλληπτα μέλη.  Ο κ. Παπαχα-
τζής έχει διατελέσει πρόεδρος της 
ΠΑΣΚ εφοριακών και εκτός από 
κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 
φέρεται άνθρωπος της επιρροής 
του υπουργού των Οικονομικών 
Ευάγγελου Βενιζέλου.  Στη δικο-
γραφία περιλαμβάνονται και δύο 
ακόμη αστυνομικοί, που κατηγο-
ρούνται για παθητική δωροδοκία 

και παράβαση καθήκοντος, ενώ 
υπολογίζεται ότι από την παρά-
νομη δραστηριότητα των εγκλη-
ματικών οργανώσεων το Δημό-
σιο έχει στερηθεί έσοδα δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ.

  
Προστασία, τοκογλυφία, 
αΠατεσ καί ξεΠλυμα

Η δικογραφία που σχηματίζε-
ται σε βάρος των συλληφθέντων 
αφορά τις, κατά περίπτωση, κατη-
γορίες της συμμετοχής σε εγκλη-
ματική οργάνωση, της τοκογλυ-
φίας και εκβίασης κατ’ επάγγελμα 
και κατ’ εξακολούθηση, της απά-
της και της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομη δραστηριό-
τητα κατ’ επάγγελμα. Επιπλέον, η 
δικογραφία περιλαμβάνει άλλους 
δύο αστυνομικούς, που κατηγο-
ρούνται για παθητική δωροδοκία 
και παράβαση καθήκοντος. Στο 
πλαίσιο των πολύμηνων ερευ-
νών της Ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης, μεταξύ άλλων: 
• Διαπιστώθηκε η σύνθεση των 
μελών, που αποτελούσαν τις 4 
εγκληματικές οργανώσεις,
• Διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η 
ιεραρχική τους σχέση.
• Εξακριβώθηκε ο τρόπος - μέ-
θοδος δράσης τους (modus 
operandi).
• Προσδιορίστηκε ο αριθμός των 
ατόμων που δανείστηκαν διάφο-
ρα χρηματικά ποσά με τοκογλυ-
φικούς όρους.
• Εξακριβώθηκαν ιδιώτες και κα-
ταστήματα - επιχειρήσεις, οι ιδι-

οκτήτες των οποίων εκβιάζονταν.
• Προσδιορίστηκε ο τρόπος νο-
μιμοποίησης των παράνομων 
εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος»).

Όπως προκύπτει από την 
έρευνα, μέλη της μίας εγκλημα-
τικής οργάνωσης απαιτούσαν 
εκβιαστικά χρήματα, για παροχή 
«προστασίας», από μεγάλο αριθ-
μό ιδιοκτητών καταστημάτων 
σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, 
αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά 
ποσά. Επιπλέον, και οι τέσσερις 
εγκληματικές οργανώσεις δρα-
στηριοποιούνταν σε υποθέσεις 
τοκογλυφίας, καθώς απαιτούσαν 
εκβιαστικά την καταβολή πα-
ράνομων τόκων, από ιδιώτες, 
στους οποίους παρείχαν διάφο-
ρα χρηματικά ποσά, ως δάνεια 
με υπέρμετρους τοκογλυφικούς 
όρους, ενώ ενέχονται και σε με-
γάλο αριθμό υποθέσεων απάτης. 
Τα χρηματικά ποσά που αποκό-
μιζαν από τις εγκληματικές τους 
δραστηριότητες, τα νομιμοποι-
ούσαν παράνομα, μέσω κερδι-
σμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που 
εξασφάλιζαν, έναντι χρηματικής 
αμοιβής. Η αστυνομική επιχεί-
ρηση συνεχίζεται με έρευνες σε 
σπίτια, διαμερίσματα και άλλους 
χώρους, σε περιοχές της Θεσσα-
λονίκης, της Χαλκιδικής και των 
Σερρών. Επίσης, συνεχίζονται 
και οι προσαγωγές ατόμων, προ-
κειμένου να διερευνηθεί η συμ-
μετοχή τους στις δραστηριότητες 
των εγκληματικών οργανώσεων.

Χτύπημα 
στην «καρδιά» 
του υποκόσμου 
της Θεσσαλονίκης!

The organising committee of the 30th Greek Festival of Sydney 
is calling for:

*Entertainment Groups * Live Acts * Dancing Groups
To be part of this year’s Greek Festival of Sydney which will be held 

at Darling Harbour on
Saturday & Sunday 25-26 February 2012.

For application forms please email:
 greekfestival2@goc.com.au

visit our website:
www.greekfestivalofsydney.com.au 

or call 9750 0440

Applications close Friday 3rd February 2012

30th Greek Festival 
of sydney 2012
25 & 26 February

08
72
3

* Condtions Apply.    Apply within for more information.

Five Dock NSW, 2046
118 Great North Road
Level 2, Suite 203 
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• Δανεια με προβληματα 
CRAA or • Re-finance

• Car & equipment leasing
• Commercial loans
• Lo-doc Loans
• Home Loans
• First Home Buyers
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Δανεια για ολες τις αναγκες και στα μετρα σας
ΔΑΝΕΙΑ LOANS

ΑΦΩΝΗ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ


