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Η εκτέλεση των δύο Μαυροβούνιων στα Βλάχικα οδηγεί στο καρτέλ και στα 27 κιλά
κοκαΐνης που κατασχέθηκαν στην Ήπειρο, αλλά και στους πυρήνες χούλιγκαν στα Βαλκάνια

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018, Τούρκοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν ένα πολυτελές
αυτοκίνητο στο τουριστικό θέρετρο Λάρα στην Αττάλεια. Ο οδηγός τούς έδειξε διαβατήριο
της Βόρειας Μακεδονίας με στοιχεία «Georgije Andonov», το οποίο όμως αποδείχθηκε
πλαστό. Λίγες ώρες αργότερα, ο ηλιοκαμένος «τουρίστας» με τα έντονα ζυγωματικά
ταυτοποιήθηκε ως ο Jovan Vukotic, Μαυροβούνιος τον οποίο καταζητούσαν οι ελληνικές
Αρχές με διεθνές ένταλμα. Σύμφωνα με αυτό, ο Vukotic βρίσκεται πίσω από την υπόθεση
κατάσχεσης 136 κιλών κοκαΐνης, τον Δεκέμβριο του 2017, στη Βάρκιζα.
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Ο φάκελος της υπόθεσης άνοιξε ξανά τα τελευταία 24ωρα, διότι το ίδιο πρόσωπο
θεωρείται αρχηγός της συμμορίας στην οποία φέρεται να ανήκουν οι δύο Μαυροβούνιοι που
εκτελέστηκαν την περασμένη Κυριακή σε ταβέρνα στη Βάρη μπροστά στις συζύγους και
στα ανήλικα παιδιά τους. Ο Vukotic, μετά τη σύλληψή του στην Τουρκία, αντί να εκδοθεί
στην Αθήνα, παραδόξως εκδόθηκε στη Σερβία. Δικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση για τη
χρήση του πλαστού διαβατηρίου. Πηγή από το Βελιγράδι είπε στο «Εθνος της Κυριακής» ότι
τους πέντε μήνες πριν από τη σύλληψή του στην Αττάλεια είχε προλάβει να ταξιδέψει σε
Βαρκελώνη, Βαρσοβία και Κίεβο. «Είχα το διαβατήριο για ειδικό λόγο, κάτι που δεν θα
εξηγήσω τώρα» είπε ο ίδιος στο δικαστήριο.

Το «κεφάλι του ταύρου»

Οι τελευταίες εξελίξεις αναγκάζουν τις ελληνικές Αρχές να ανασύρουν φακέλους
υποθέσεων κοκαΐνης με σκοπό να χαρτογραφήσουν τα πρόσωπα και τη διαδρομή των
φορτίων και των χρημάτων. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τα ναρκωτικά της Βάρκιζας ήταν
μέρος μεγαλύτερης παρτίδας, περίπου 400 κιλών, που είχε εισαγάγει στην Ελλάδα το
κύκλωμα, με άκρες στο Περού και στον Ισημερινό. Η κοκαΐνη εκτιμάται ότι πωλούνταν προς
40.000 ευρώ το κιλό και όπως υπολογίστηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών το κύκλωμα είχε
κέρδη άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Παρότι δεν προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, το «Εθνος της Κυριακής» πληροφορείται
ότι η έρευνα οδηγεί από τη Βάρκιζα στην Πρέβεζα. Εκεί, τον Μάρτιο του 2018, δηλαδή λίγο
καιρό μετά τον εντοπισμό του φορτίου στο νότιο προάστιο της Αθήνας, αστυνομικοί
κατάσχεσαν 27 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβαν δύο Σέρβους και δύο Ιταλούς. Πάνω στα
«τούβλα» των ναρκωτικών υπήρχε ένα ανάγλυφο ίχνος με κεφάλι ταύρου, το οποίο
σχηματίστηκε από τη μήτρα της πρέσας που χρησιμοποίησε το λατινοαμερικανικό καρτέλ
για τη συσκευασία τους. Το ίδιο σημάδι είχαν πολλά από τα ναρκο-πακέτα των 136 κιλών,
τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της Βάρκιζας και χρεώνονται στον Vukotic.

Προανακριτικά, οι συλληφθέντες της Πρέβεζας αναφέρθηκαν στα 136 κιλά. «Εμπλεκόμενοι
στη μεγάλη υπόθεση της Βάρκιζας μάς παγίδευσαν, ώστε να ελαφρύνουν τη θέση τους»
ήταν ένας από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους. Στο δικαστήριο που έγινε
πρόσφατα, οι βασικοί κατηγορούμενοι της Πρέβεζας καταδικάστηκαν σε 15 χρόνια
κάθειρξη, καθώς τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι οι
δύο Σέρβοι μπήκαν στην Ελλάδα με ένα ασημί τζιπ, μέσω του συνοριακού σταθμού των
Ευζώνων. Κατευθύνθηκαν προς τα Γιάννενα και κατέλυσαν στην Πρέβεζα, όπου το ίδιο
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βράδυ φέρεται να συναντήθηκαν με έναν Ιταλό σε ραντεβού έξω στον δρόμο. Ο τελευταίος
φέρεται να διηύθυνε εργοστάσιο πλαστικών ειδών και ανακύκλωσης, ιταλικών
συμφερόντων, στην περιοχή, όπου βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Ο Ιταλός, στον οποίο
αποδίδεται κεντρικός ρόλος, ισχυρίστηκε ότι κάποιος Σέρβος με το όνομα «Μίλαν» τού
πρότεινε να κρατήσει στην Πρέβεζα τα ναρκωτικά, τα οποία θα παραλάμβαναν συνεργάτες
του, και ότι γι' αυτό θα πληρωνόταν με 20.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει περισσότερες
λεπτομέρειες.

Ατζέντης παικτών

Ενας εκ των δύο Σέρβων που είχαν συλληφθεί στην Πρέβεζα φέρεται να διατηρούσε
επαφές με το δίκτυο κοκαΐνης στη χώρα του. Δύο από τα μέλη του δικτύου στο Βελιγράδι
έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο πρώτος είχε συλληφθεί το 2011 στη Βραζιλία και εκδόθηκε
στη Σερβία, ενώ ο δεύτερος φέρεται ως ατζέντης ποδοσφαιριστών και επίσης εκτιμάται ότι
ελέγχει χούλιγκαν στο Βελιγράδι. Τα σερβικά Μέσα τον περιέγραψαν μάλιστα ως υποκινητή
των επεισοδίων, που είχαν σημειωθεί στη Γένοβα το 2010, σε αγώνα των εθνικών ομάδων
Ιταλίας – Σερβίας. Οι παραπάνω εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ακριβών ακινήτων και
ξενοδοχείων. Ο συγκεκριμένος πυρήνας στο Βελιγράδι αποκαλείται στις αναφορές των
ξένων διωκτικών Αρχών ως το λεγόμενο «American Group» στα Δυτικά Βαλκάνια.
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