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Κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ο "εγκέφαλος"

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ιερείς σε ολόκληρη την
επικράτεια τα μέλη πενταμελούς σπείρας που εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη
επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα
έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες πόλεις μεταξύ αυτών και στην
Πρέβεζα.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν, σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγία Βαρβάρα Αττικής, από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα
Ασφαλείας Αμαλιάδας και τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας των
Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Ηλείας, τέσσερις ημεδαποί άνδρες, Ρομά, ηλικίας 37,
34, 29 και 27 ετών, και μια ημεδαπή Ρομά, ηλικίας 29 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εγκέφαλος της σπείρας είναι έγκλειστος των φυλάκων Αγίου
Στεφάνου της Πάτρας και καθοδηγούσε τα μέλη της σπείρας, η οποία εξαπατούσε ιερείς.
Οι κατηγορούμενοι πλησίαζαν ιερείς και τους υπόσχονταν ότι μπορούν να μεσολαβήσουν
ώστε να πάρουν τη σύνταξή τους νωρίτερα από ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Σημειώνεται ότι οι
δράστες είχαν αποκομίσει από την παράνομη δράση τους το χρηματικό ποσό των (235.600)
ευρώ.
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Όπως διακριβώθηκε οι συλληφθέντες είχαν συστήσει οργανωμένη εγκληματική ομάδα, με
διακριτούς, προκαθορισμένους ρόλους και εξαπατούσαν ιερείς σε όλη την επικράτεια,
εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, σε όλα τα στάδια της παράνομης δράσης τους
(εντοπισμός θυμάτων – εξαπάτηση - αποκόμιση χρημάτων)

Πιο αναλυτικά ο 37χρονος εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει να
προσεγγίζει τηλεφωνικά ιερείς, προφασιζόμενος ότι ήταν ο Πρωτοσύγκελος της εκάστοτε
Μητρόπολης. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες παρέθετε ψευδή γεγονότα ως αληθινά και
έπειθε τους παθόντες - ιερείς να του διαθέτουν διάφορα χρηματικά ποσά, για τη
διευθέτηση υποτιθέμενων οικονομικών και ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων τους στα
ασφαλιστικά ταμεία, τη διεκδίκηση μεγάλων χρηματικών ποσών από δικαστικές διαμάχες
ακόμη και την καταβολή μεγάλων ποσών από ΕΣΠΑ για την ανέγερση ναών. Στη συνέχεια, ο
34χρονος συνεργός του, συναντούσε τους ιερείς, στους οποίους παρουσιάζονταν ως
γραμματέας ή απεσταλμένος της Μητρόπολης και λάμβανε τα χρηματικά ποσά, που είχαν
συμφωνήσει οι παθόντες με τον 37χρονο.

Ο 29χρονος και ο 27χρονος μετέβαιναν εναλλάξ, με τον 34χρονο στα ραντεβού με τους
ιερείς, ως οδηγοί του, ενώ επιπλέον επιτηρούσαν τον χώρο. Η 29χρονη, παραλάμβανε τα
χρήματα για λογαριασμό του 37χρονου από τα άλλα μέλη της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών, ενώ ερευνάται η
συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

2/2

