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Η περίπτωση του Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος και η διεθνής 
επέκταση του 
 
Το RIMSE κατά περιόδους παρουσιάζει θεματικές και αναλύσεις σε ευρύτερα 
θέματα ασφάλειας πέρα από αυτών του «Εξτρεμιστικού Ισλάμ στην Ν.Α 
Ευρώπη». Το παρόν κείμενο καταγράφει την πρόσφατη ιστορική διαδρομή, 
ενδυνάμωση και εν τέλει παγκόσμια εξάπλωση του λεγόμενου "Αλβανικού 
οργανωμένου εγκλήματος". 
 
Η Interpol σε εκτιμήσεις της κατά καιρούς υποστηρίζει ότι περίπου το 90% της 
ηρωίνης που κατασχέθηκε στην Ευρώπη προέρχεται από τον άξονα Τουρκίας-
Βουλγαρία-Σκοπίων. Στην εν λόγω νοητή γραμμή, έχει εν τω μεταξύ, γιγαντώσει 
η Αλβανική μαφία η οποία πολλαπλασίασε τη δυναμική της από τις αρχές της 
δεκαετίας του '90 έως και τη σημερινή εποχή. 
 
Πρόκειται για ένα οργανωμένο και συμπαγές δίκτυο ατόμων με κοινό γνώρισμα 
την εθνική τους καταγωγή που έχει απασχολήσει μυριάδες φορές τις 
περισσότερες αρχές ασφαλείας σε ολόκληρο τον πλανήτη και στην παρούσα 
έρευνα θα καταδειχθεί ένα μέρος της δράσης της που όπως δείχνουν όλα τα 
στοιχεία, θα συνεχιστεί και στο μέλλον βάση της δυναμικής που έχει αποκτήσει, 
αλλά και της «υψηλής προστασίας» που δέχεται από κρατικούς οργανισμούς 
μεγάλων κρατών και πανίσχυρα πολυεθνικά συμφέροντα που εδράζονται κυρίως 
στο τομέα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. 
 
 
Οι απαρχές 
 
Στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η αλβανική μαφία επιδοτούσε με τουλάχιστον 50 εκ. 
δολάρια ετησίως το αυτονομιστικό κίνημα του Ου Τσε Κα τη δεκαετία του ‘90, 



κεφάλαια που αντλούνταν από τη πώληση κυρίως ηρωίνης σε Ευρωπαϊκές 
χώρες με τη σύμπραξη του Τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος. 
Οι Αλβανοί καταρχάς αποτελούσαν μεταφορείς ναρκωτικών ουσιών και δρούσαν 
υπό τις εντολές Τουρκικών οργανώσεων, ήδη από τη δεκαετία του '70. 
Παράλληλα τόσο οι μυστικές υπηρεσίες της τότε Γιουγκοσλαβίας όσο και της 
Αλβανίας του Χότζα εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών προκειμένου να 
αντλήσουν χρήματα για μαύρες επιχειρήσεις και εν συνέχεια για προσπορισμό 
κεφαλαίων για κατανάλωση από τις νομενκλατούρες αυτών των πρώην 
"Σοσιαλιστικών" κρατών". 
 
Βαθμιαία όμως οι Αλβανοί αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ικανοί στο να υποσκελίσουν 
τους πρώην συνεργάτες τους και να στήσουν αυτοδύναμα χονδρεμπορικά 
κανάλια διάθεσης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 
Ο Γάλλος εμπειρογνωμόνων για τα ναρκωτικά, Alen Labrus έχει εκτιμήσει τη 
κατάσταση και τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Αλβανοί λαθρέμποροι για να 
ανέλθουν στο πανευρωπαϊκό σύστημα του οργανωμένου εγκλήματος. 
"Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου έχουν γίνει τόσο ισχυροί ώστε διατηρούν υπό 
τον έλεγχό τους το 70% της αγοράς ναρκωτικών στην Ελβετία. Οι ευκίνητοι 
Αλβανοί έχουν ανοίξει νέα διανεμητικά κέντρα τα τελευταία 10 έτη και νέες 
διόδους προς τη Δύση. Η αλβανική σύνδεση αποτελεί ένα δρομολόγιο της 
ηρωίνης που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις ευρωπαϊκές αστυνομικούς και 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκική μαφία διαπίστωσε ότι οι Αλβανοί την 
εκτόπισαν από πολλές Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις όπως η Ζυρίχη, Βρυξέλλες, 
Βιέννη". 
 
Αυτό επιτεύχθηκε με ένα συνδυασμό βίας, διαπραγματεύσεων αλλά και ευνοϊκού 
ρεύματος της κοινής γνώμης των Ευρωπαϊκών κρατών, τουλάχιστον στα τέλη της 
δεκαετίας του '90 λόγω του πολέμου του Κοσόβου. Τότε τα κράτη-μέλη του 
ΝΑΤΟ υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από το Κόσοβο και την 
Αλβανία στις πόλεις τους και πολλοί εκ των οποίων αποδείχθηκαν εν τέλει 
σκληροί κακοποιοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να στρατολογούν ευάριθμες 
ομάδες περιθωριοποιημένων Αλβανών και να αντιπαλεύουν τις άλλες μαφίες τις 
οποίες στη συνέχεια ανάγκαζαν σε εκτοπισμό η αναγκαστική συνεργασία. 
Η ιστορία του "Karafaka" Μεχμέτ Αλι είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που 
δείχνει τις απαρχές της διανομής μαζικά ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη από 
της Αλβανική μαφία. 
 
Ο Μεχμέτ Αλι, που γεννήθηκε στην Veliki Trnovac κοντά Bujanovac στο 
Κοσσυφοπέδιο, έχει οργανώσει μια από τις μεγαλύτερες παράνομες επιχειρήσεις 
λαθρεμπορίου ηρωίνης από τη Τουρκία μέσω Βαλκανίων προς την Ιταλία σε 
συνεργασία με μια ομάδα που την αποτελούσαν οι αδερφοί Οσμάνι  (Adnan και 
Φατμίρ), ο Latif Memeti και ο Ισμέτ Arifi, όλοι από το χωριό Veliki Trnovac, καθώς 
και η Milka Domazet και ο Ισμέτ Lenani από τη Μπάνια Λούκα της Βοσνίας, 
Μουσουλμάνοι όλοι το θρήσκευμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η 
Ιταλική Αστυνομία κατά τις πολύχρονες έρευνες της. 



 
Ο Μεχμέτ Αλί καταδικάστηκε την δεκαετία του 1960 σε 4 έτη και 6 μήνες στην 
φυλακή στο Νις για λαθρεμπόριο χρυσού  και το 1972 καταδικάστηκε σε 6 χρόνια 
φυλάκιση για λαθρεμπόριο πυρομαχικών, γιατί είχε οργανώσει τη μεταφορά 
100.000 σφαιρών από τη Γερμανία. 
  
Στις 10 Μαρτίου 1981, η ομάδα του προαναφερθέντος συνελήφθη στη πόλη Νις 
όταν προσπάθησαν να περάσουν τη Γιουγκοσλαβία μεταφέροντας 17 κιλά 
ηρωίνης που είχαν αγοράσει τη προηγούμενη ημέρα από τη Κωνσταντινούπολη. 
Εξαιτίας αυτής υπόθεσης καταγράφηκαν στα Αστυνομικά χρονικά ορισμένες 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που χρήζουν προσοχής για το πως εξελίχθηκε 
έκτοτε το Αλβανικό οργανωμένο έγκλημα και κυρίως για το γεγονός ότι 
αποτελούσε και τότε σημαντική απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανευρεθέντα οι αδερφοί Οσμάνοι είχαν αναλάβει τη 
διανομή της ηρωίνης που κατέφθανε, στο Μιλάνο της Ιταλίας μετά την οδική της 
διαδρομή μέσω των Βαλκανίων. Εκεί θα διαμοιράζονταν σε Άραβες 
λαθρεμπόρους και Ιταλούς. Ο Μεχμέτ Αλί θα λάμβανε 50.000 Γερμανικά Μάρκα 
και το 2% επί του ποσού των πωλήσεων που ανερχόταν με τις τότε τιμές του 
λιανεμπορίου σε άλλα 50.000 Γερμανικά Μάρκα 
 
Το δικαστήριο του Βελιγραδίου καταδίκασε Karakafa σε φυλάκιση 10 ετών, τον 
Αντνάν Οσμάνι σε 4 χρόνια, το Φατμίρ σε τρία χρόνια, το Salih Lenani σε 
τέσσερα χρόνια, το Latif Memedi σε τρία χρόνια και τη Milka Domazet σε 18 
μήνες. Ο Karakafa αποφυλακίστηκε  την άνοιξη του 1990 και είχε γίνει ήδη 
γνωστός στον Αλβανικό υπόκοσμο και ως ένας από τους πρωτεργάτες της 
μεταφοράς ηρωίνης στην Ευρώπη. όπως είναι ευνόητο οι ποινές φυλάκισης ήταν 
ελαστικές για όλους τους συλληφθέντες γεγονός που σύμφωνα με 
Γιουγκοσλαβικές πηγές έδειχνε υψηλή κάλυψη και προστασία προς όλους 
αυτούς, παρόλες τις πιέσεις της Ιταλικής πλευράς για βαριές ποινές λόγω του ότι 
ήταν υπόλογοι για συστηματική και χρόνια εισαγωγή ηρωίνης στην Ιταλία επί μια 
δεκαετία. 
 
Οι περιπτώσεις της Ισπανίας και της Σλοβακίας 
 
Στις 18 Ιουλίου του 1999 η εφημερίδα της Μαδρίτης "El Mundo" ανέφερε ότι η 
εθνική αλβανική μαφία στην Ισπανική τουριστική περιοχή "Costa del Sol" 
χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες του UCK. Ο τότε Ισπανικός 
υπουργός Άμυνας, Ricardo Martin Fluja, παρατήρησε ότι υπήρχαν 16 αλβανικής 
καταγωγής ομάδες  μαφίας στην Ισπανία με κύκλο εργασιών δεκάδες εκ. 
Δολάρια ανά έτος. 
 
Χαρακτηριστικά δήλωσε τότε «Υπάρχουν περίπου 600 μέλη της μαφίας των 
Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου που ενεργούν στον τομέα αυτό, οι περισσότεροι 
από αυτούς προέρχονταν από τη Γερμανία απ 'όπου εκδιώχθηκαν ως επικίνδυνα 
στοιχεία. Η μαφία των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου είναι εξαιρετικά βίαιη και 
επιθετική ..Αυτή η νέα μαφία συμπεριφέρονται όπως τα μέλη του UCK, φέρουν 



όπλα και τα χρησιμοποιούν συχνά τη χρήση τους, ενώ συγκεντρώνουν κεφάλαια 
και τα αποστέλλουν συστηματικά στα Βαλκάνια για εξοπλισμό της αντάρτικής 
ομάδας» "Όλες οι ομάδες Αλβανών προσφύγων από το Κοσσυφοπέδιο, καθώς 
και από άλλα μέρη της Ευρώπης, υποχρεούνται να καταβάλλουν μηνιαία φόρο 
τιμής", έγραψε η El Mundo και πρόσθεσε ότι μία ομάδα μαφίας συγκεντρώθηκαν 
180 εκατομμύρια Πεσέτες σε ένα μήνα, περίπου 1,1 εκατομμύρια δολάρια, για τις 
ανάγκες του Ου Τσε Κα. 
 
Σύμφωνα με την El Mundo, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ισπανική αστυνομία 
ήταν το γεγονός ότι υπάρχει σχεδόν πάντα ένας "αντιπρόσωπος" της μαφίας που 
είχε έννομο διαβατήριο,  ενώ οι λοιποί έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα για 
ανθρωπιστικούς λόγους κάνοντας πολύ δύσκολη τη διαδικασία απέλασης τους. 
Αυτή η ισπανική σιωπηρή αναγνώριση ότι η κυβέρνηση δεν είναι ικανή για την 
εξάλειψη της αλβανικής μαφίας ναρκωτικά στη χώρα, είχε ως αποτέλεσμα μια 
δεκαετία και πλέον αργότερα, όλα τα αστικά κέντρα της χώρας να φιλοξενούν 
πολυάριθμες και λίαν ισχυρές Αλβανικές εγκληματικές ομάδες που πλέον πέρα 
των ναρκωτικών επιδίδονται σε ληστείες, εκβιασμούς και παράνομη πορνεία. 
Η Σλοβακική Δημοκρατία είχε ένα παρόμοιο πρόβλημα, ιδίως μετά το τέλος του 
Ιουλίου του 1999, όταν ο UCK και αλβανική αρμόδια αρχή νομιμοποιήθηκαν στο 
Κοσσυφοπέδιο από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ άμα τη λήξη του πολέμου. Η 
Σλοβακική πρωτεύουσα Μπρατισλάβα έγινε ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της 
αλβανικής μαφίας στην Ευρώπη και έκτοτε η παρουσία βαίνει ολοένα και 
ισχυρότερη με έμφαση στο τράφικινγκ γυναικών, λαθρεμπόριο όπλων και 
ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 
 
Ο Nedmedin Zeka, ήταν ο πρωτεργάτης Αλβανός μαφιόζος στη Μπρατισλάβα 
που οργάνωσε την είσοδο συμπατριωτών του εκεί και την εγκατάσταση βάσεων 
της μαφίας. Ως προκάλυμμα των επιχειρήσεων του είχε ένα κατάστημα 
υποδημάτων με την επωνυμία  "Italo". 
 
Παρόλο που λόγω εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του, οι Σλοβακικές 
αρχές έκαναν έφοδο στο κατάστημα του και κατάσχεσαν όπλα και εκρηκτικά, ο 
ίδιος δεν συνελήφθη και διέφυγε στην Ουγγαρία. 
 
Κατά τα τέλη του 1999 η Ουγγρική αστυνομία συνέλαβε τον Nedmedin Zeka και 
τον παρέδωσε στις Ιταλικές αρχές, οι οποίες εν τω μεταξύ είχαν και αυτές 
εκδώσει ένταλμα για αυτόν.  Την ίδια περίοδο συνελήφθη στην Ολλανδία ο 
Remzi Canaj και τυχαία ύστερα από μήνες αποκαλύφθηκε ότι και οι δύο ήταν 
στενοί συνεργάτες ενός συστήματος διανομής αρκετών τόνων ηρωίνης ανά έτος 
από την Ασία στην Ευρώπη έχοντας χιλιάδες συνεργάτες σε κάθε αστικό κέντρο 
στην ΕΕ. Παρόλα αυτά και οι δύο αποτελούσαν απλά τους εμφανείς διακινητές 
και στην ουσία οι συλλήψεις τους που απαίτησαν πολύ μεγάλες Αστυνομικές 
επιχειρήσεις δεν επέφεραν καμία αρνητική επίδραση στη διεθνή εξάπλωση των 
Αλβανών οργανωμένων εγκληματικών συνδικάτων.  



 
Τα ναρκωτικά στο πυρήνα της παγκόσμιας διαφθοράς και ο ρόλος της 
Αλβανικής Μαφίας 
 
Το Γαλλικό περιοδικό "Poen" στις 15 Ιουλίου 1999, εξήγησε τον τρόπο με τον 
οποίο χρηματοδοτήθηκε το Αλβανικό αντάρτικο κάτω από τη μύτη των 
Ευρωπαϊκών αρχών ασφαλείας. 
 
"Κάθε μισθωτός καταγωγής από το Κοσσυφοπεδίου που εργαζόταν στην Ελβετία 
έπρεπε να συμβάλει 4000 Ελβετικά Φράγκα το χρόνο για τον ΟυΤσεΚα." 
Δύο από τις μεγαλύτερες  κοινότητες των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου  στην 
Ευρώπη, είναι οι 300.000 της Ελβετίας και οι 250.000 μετανάστες στη  Γερμανία. 
Την ίδια περίοδο που γινόταν άντληση κεφαλαίων για το Κόσοβο από πωλήσεις 
ηρωίνης σε Ευρωπαϊκές χώρες,  ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που είχαν 
στα χέρια τους τις εκθέσεις της Ιντερπόλ και της DEA για αυτά τα θέματα, 
συναντούσαν τους επικεφαλης του ΟυΤσεΚα και τους εξασφάλιζαν ασυλία για τη 
συνέχιση των δραστηριοτήτων τους΄. 
 
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Nathan Adams που έχει κάνει μακροχρόνιες 
έρευνες στο παγκόσμιο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, υποστηρίζει ότι ο τύπος αυτός 
λαθρεμπορίου είναι συνυφασμένος με πολλές πτυχές των σύγχρονων διεθνών 
σχέσεων και αποκάλυψε συγκλονιστικές λεπτομέρειες που αφορούν τα 
Βαλκάνια. 
Σύμφωνα με ένα έγγραφο που υποβλήθηκε  από τον Βούλγαρο Συνταγματάρχη 
Στέφαν Σβερντλόφ που αποστάτησε στη Δύση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου, ένα μυστικό πρωτόκολλο που συντάχθηκε το 1967 με κωδικό ως 
M120/00-0050: 120/00-0050: είχε για τίτλο "Η αποσταθεροποίηση της Δυτικής 
κοινωνίας από τη διακίνηση ναρκωτικών". 
 
Ο Adams αποδεικνύει ότι η απόφαση λήφθηκε στη Μόσχα το 1967 και, αφού 
εγκρίθηκε από το σύνολο του Συμφώνου της Βαρσοβίας, η επιχείρηση ανατέθηκε 
κατά κύριο λόγο στο Βουλγαρικό κράτος με νεώτερη άκρως απόρρητη διαταγή 
στις 16 Ιουλίου 1970, με οδηγίες για το πως τα  ναρκωτικά θα διακινούνται από 
τα Βαλκάνια προς τη Δύση. Η βουλγαρική κρατική επιχείρηση που ονομαζόταν 
Kintex με προκάλυμμα εμπορικές δραστηριότητες θα χρησιμοποιούσε το στόλο 
των φορτηγών της για τις πρωταρχικές μαζικές διανομές. 
 
Ο Adams υποστήριξε ότι μετά τη απόπειρα δολοφονίας, του Πάπα το 1981, 
λόγω της τότε διαφαινόμενης εμπλοκής της Βουλγαρίας και της πίεσης των ΗΠΑ, 
η Σοβιετική Ένωση ανέθεσε στην Ουγγαρία να αναλάβει το ρόλο διανομέα 
ναρκωτικών ουσιών στη Δύση. 
 
Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα πολυπλόκαμο δίκτυο ατόμων που 
συνήθισαν στη διανομή ναρκωτικών υπό κρατική κάλυψη και απλούστατα εν 
καιρό μεγέθυναν τις επιχειρήσεις τους και το πρόβλημα των ναρκωτικών. Οι 
Αλβανοί τη σημερινή εποχή αναδείχθηκαν ως οι πλέον αξιόπιστοι διανομείς σε 



ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όπου ο έλεγχος των ναρκωτικών δεν γίνεται 
από ένα κεντρικό σύστημα αλλά από ισχυρούς πόλους πολιτικό-οικονομικής 
εξουσίας που έχουν εκτεταμένη πλέον διεθνή επιρροή και δεν μπορούν να 
ελεγχθούν από ένα μόνο κράτος.  Ο πρώην επικεφαλής της ειδικής αντί-
ναρκωτικής υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Βιέννη, δήλωσε το 2009, ότι πολλές 
παγκόσμιες τράπεζες απέφυγαν την χρεωκοπία λόγω της ρευστότητας που είχαν 
χάρη τις δοσοληψίες με τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Τα 
τελευταία έτη τραπεζικοί κολοσσοί όπως η HSBC, UBS, Wachovia έχουν 
επισήμως κατηγορηθεί για μαζικό ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών. 
 
Σιδερένια οργάνωση 
 
Στην Αλβανική μαφία, κάθε ομάδα οργανωμένη έχει ένα μόνο "Κεφάλι" που 
λαμβάνει όλες τις αποφάσεις και φροντίζει να γίνεται το όνομα του γνωστό σε 
ορισμένα μόνο έμπιστα του μέλη. Τα απλά μέλη, που διακινούν μικρές 
ποσότητες ναρκωτικών, επονομάζονται "Μυρμήγκια" γιατί εργάζονται ως πιστοί 
και αφοσιωμένοι για την ομάδα και σε αρκετές περιπτώσεις είναι πρόθυμοι να 
φυλακιστούν προκειμένου να μην αποκαλύψουν τα μυστικά της ομάδας τους, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις στέλνονται 2-3 "Μυρμήγκια" μαζί σε μια εισαγωγή 
ναρκωτικών σε μια χώρα, ώστε να συλληφθούν αυτοί και να διαφύγουν της 
προσοχής των αρχών μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που έρχονται με 
άλλους τρόπους. 
 
Η κάθε ομάδα, συγκροτείται κατά βάση από συγγενείς εξ'αίματος και τον 
ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο που στη Βόρεια Αλβανία ονομάζεται "Φις" ή 
"Φάρα" στα Νότια της χώρας. Υπάρχουν αυστηρά καθορισμένα πλαίσια 
κοινωνικής συμπεριφοράς και ποινές θανάτου για τους πληροφοριοδότες. 
Επιπλέον επειδή οι συνεννοήσεις των μελών γίνονται σε Αλβανικές διαλέκτους 
με κωδικούς,  που είναι παντελώς άγνωστες στην Ευρώπη, οι Αστυνομικές αρχές 
έχουν μεγάλη δυσκολία να ερευνήσουν ακόμα και εάν έχουν προχωρήσει σε 
παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών. 
 
Η επέκταση στις ΗΠΑ 
 
Η Αμερική αποτελεί τη μεγαλύτερη "αγορά" ναρκωτικών ουσιών παγκοσμίως με 
περίπου 60 εκ. τακτικούς η περιστασιακούς χρήστες και πλήθος ευκαιριών για το 
παγκόσμιο οργανωμένο έγκλημα. 
 
Στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο το Μπρονξ η Αλβανική μαφία ελέγχει σχεδόν 
πλήρως το λαθρεμπόριο ηρωίνης ενώ στο Σικάγο είναι οι κύριοι διανομείς της 
Κολομβιανής κοκαΐνης. Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης θεωρεί τους Αλβανούς ως 
τους "Νέους Σικελούς" λόγω της εθνοτικής συμπαγής μορφής τους και των πολύ 
παραδοσιακών κανόνων συμπεριφοράς που έχουν, ενώ ελάχιστοι δέχονται να 
γίνουν πληροφοριοδότες των αρχών. 



 
Μέσω του Σικάγο η Αλβανική μαφία ίδρυσε ομάδες στο Τορόντο του Καναδά 
όπου επιδίδονται σε εκτεταμένο λαθρεμπόριο μαριχουάνας και φημίζονται για τη 
βιαιότητα τους έναντι των αντιπάλων τους. 
 
Ένας από τους μεγαλύτερους λαθρεμπόρους ναρκωτικών στις ΗΠΑ είναι ο Daut 
Kadriovski, γεννηθείς το 1949 στα Σκόπια, Αλβανικής καταγωγής που 
διαχειρίζεται παράνομο κύκλο εργασιών πολλών εκατοντάδων εκ. Δολαρίων. Στις 
ΗΠΑ εισήλθε το 1992, αφού είχε εγκατασταθεί πρώτα επί μερικά χρόνια στην 
Ισπανία. Θεωρείτε από τους επικεφαλής της οργάνωσης των εγκληματικών 
δικτύων στην επικράτεια των ΗΠΑ και είναι χαρακτηριστικό ότι το 1994 είχε 
αποκαλυφθεί ότι η Αλβανική μαφία είχε επικηρύξει  κορυφαίους δικαστικούς και 
αστυνομικούς αξιωματούχους της Νέας Υόρκης με "συμβόλαια θανάτου", όταν 
άρχισαν οι πρώτες επιχειρήσεις καταστολής της δράσης εναντίον της. Μεταξύ 
αυτών ήταν και ο τότε εισαγγελέας και μετέπειτα Δήμαρχος της Νέας Υόρκης 
Τζιουλιάνι. 
Κέντρα δράσης της Αλβανικής μαφίας είναι το Ντιτρόιτ ιδιαίτερα στο προάστιο 
Hamtramck  καθώς και οι πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ιλινόις.  
Ένας Αμερικανός Γερουσιαστής ο Τραφικάντε έχει ήδη τιμωρηθεί για τις σχέσεις 
του με την Αλβανική μαφία και ο ίδιος υπήρξε ένας από τους κύριους 
υποστηρικτές των επεμβάσεων κατά τη δεκαετία του ’90. Ο γνωστός και πλέον 
αποθανών, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ το 2005 είχε ανέλαβε «Σύμβουλος» της 
κυβέρνησης του Κοσόβου με μισθό 250.000 Δολαρίων για υπηρεσίες παροχής 
«Προβολής και ενημέρωσης». Ο ίδιος ήταν ένα από τα σημαντικά στηρίγματα της 
Πρίστινα σε επαφές της με γνωστά χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα στις 
Ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεσολαβητές από Αλβανό-
Κοσοβαρικής πλευράς έχουν σε αρκετές περιπτώσεις βεβαρημένο ποινικό 
μητρώο ή αποτελούν στόχους παρακολούθησης αρκετών Ευρωπαϊκών 
κρατών… 
Στις ΗΠΑ στο τέλος του 2009 μια μεγάλη Αστυνομική επιχείρηση εξάρθρωσε ένα 
κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης. 
 
Από ότι αποκαλύφθηκε το κύκλωμα αυτό έδρευε κατά βάση στις Αλβανόφωνες 
περιοχές των Σκοπίων και είχε παραρτήματα στην Ολλανδία, Κόσσοβο, Καναδά, 
Αλβανία και τις Ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. 
 
Συνολικά 17 άτομα συνελήφθησαν σε επιχείρηση του FBI με τη κωδική ονομασία 
"Δικέφαλος Μαύρος Αετός", που παραπέμπει στη σημαία της Αλβανίας. Ακόμα 9 
μαφιόζοι αναζητούνται ενώ στα χέρια των αρχών έπεσαν ορισμένα από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος παγκοσμίως και 
συγκεκριμένα οι , "Gazmir Goka", Mifit Dika", Kuitim Lika". 
 
Οι ανωτέρω ήταν οι συντονιστές μιας πολύχρονης και λίαν επικερδούς 
μεταφοράς Αφγανικής ηρωίνης στις ΗΠΑ μέσω Τουρκίας-Βουλγαρίας-Σκοπίων-
Κοσόβου-Βοσνίας-Κροατίας και εν συνεχεία σε λιμένες της Βόρειας Ευρώπης 
από όπου το ναρκωτικό εξαγόταν στις ΗΠΑ και κατέφθανε κυρίως στη Νέα 



Υόρκη. 
Το συνδικάτο του εγκλήματος διακινούσε επίσης έκσταση από την Ολλανδία 
προς τις ΗΠΑ, όπλα και εμπλεκόταν σε μαζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος για 
άλλες εγκληματικές οργανώσεις, όπως την Ιταλό-Αμερικανική Μαφία. Σύμφωνα 
με τα μέχρι τώρα στοιχεία των Αμερικανικών αρχών, το συγκεκριμένο κύκλωμα 
διέθετε πολύ ισχυρή επιρροή στον Αλβανικό πληθυσμό των Σκοπίων και είχε 
κατορθώσει να εξαγοράσει μέσω δωροδοκιών την πρόσβαση σε τοπικές 
αστυνομικές αρχές. 
 
Η εξαγωγή των ναρκωτικών γινόταν μέσω εταιρειών-βιτρινών με έδρα τα Σκόπια 
που υποτίθεται ότι εμπορεύονταν ξυλουργικά εργαλεία. Η υπόθεση αυτή 
θεωρείτε ως η πρώτη μεγάλη επιχείρηση των Αμερικανικών αρχών εναντίον του 
Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος το οποίο τη τελευταία 20ετία έχει ενισχυθεί 
σε σημαντικό βαθμό και αποτελεί στην ιεραρχία του υποκόσμου των ΗΠΑ την 
νούμερο δυο δύναμη μετά τους Ιταλό-Σικελούς με τους οποίους σε γενικές 
γραμμές υφίσταται στενή συνεργασία. 
 
Οι σημαντικότεροι αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων στις ΗΠΑ είναι οι: 
Dukagjin Nikollaj, Plaurent Dervishaj , Kujtim Lika, Gjavit Thaqi, Myfit Dika, 
Xhevdet Lika, Zef Mustafa, Alex Rudaj, Daut Kadriovski 
 
Η Αλβανική μαφία στο Λονδίνο 
 
Το Λονδίνο και ιδιαίτερα οι Βόρειες συνοικίες του έχουν γίνει κέντρο διαμονής 
πληρωμένων Αλβανών εκτελεστών συμβολαίων θανάτου με αντίτιμο που συχνά 
δεν ξεπερνά τις 5.000 Λίρες Αγγλίας, περίπου 6.000 Ευρώ. 
 
Πρώην στελέχη του Ου Τσε Κα οι οποίοι τα τελευταία έτη εισήλθαν στην 
Βρετανία αιτούμενοι πολιτικό άσυλο, στην πραγματικότητα ήταν σκληροί 
κακοποιοί οι οποίοι συνέστησαν εγκληματικές ομάδες, ορισμένες εκ των οποίων 
προσφέρουν υπηρεσίες εκτελέσεων σε οποιονδήποτε πληρώνει για αυτές. 
Επιπλέον η ιστορική συνοικία του Σόχο όπου εδρεύουν οι περισσότεροι οίκοι 
ανοχής στο Λονδίνο ελέγχεται πλέον από Κοσοβάρους μαφιόζους οι οποίοι 
"εξουδετέρωσαν" τον ανταγωνισμό των Μαλτέζων και Ιρλανδών, ενώ έντονη είναι 
η παρουσία των Αλβανικών ομάδων τόσο στο λαθρεμπόριο ηρωίνης όσο και στη 
διακίνηση παράνομου οπλισμού. 
 
Οι Αλβανοί εκτελεστές θεωρούνται ως οι "επαγγελματίες" του είδους στη 
Βρετανία και ευθύνονται και για την άνοδο των ανθρωποκτονιών που 
παρατηρείτε τα τελευταία έτη. 
 
Ο αριθμός των Αλβανικής καταγωγής κατοίκων ξεπερνά τους 100.000, ενώ σε 
περίπου 250.000 υπολογίζεται σε όλη την Μεγάλη Βρετανία. Αρκετοί μάλιστα 
εισήλθαν μέσω Ελλάδος στη Βρετανία έχοντας νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα που 
τους έχει παραχωρήσει η Ελληνική Πολιτεία τα τελευταία 15  έτη.  
Η Σκότλαντ Γιάρντ έχει πολλές φορές προειδοποιήσει ότι ένα μέρος των 



Αλβανών μεταναστών προσποιείται την αίτηση ασύλου και έχουν επιπλέον 
καταθέσει πλαστά στοιχεία ώστε να αποκρύψουν την πραγματική ιδιότητα των 
αιτούντων που είναι καταζητούμενοι ή πρώην οπλαρχηγοί από το Κοσσυφοπέδιο 
την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. 
 
Σε γενικές γραμμές είναι πλέον εδραιωμένοι οι "Νονοί" και υπαρχηγοί της 
Αλβανικής Μαφίας στο Λονδίνο, ενώ οι Άγγλοι θεωρούν ότι οι Αλβανοί 
εγκληματίες στα Βαλκάνια συγκροτούν τις ισχυρότερες οργανωμένες ομάδες και 
επιπλέον συντονίζουν τη δράση μικρότερων ομάδων Βουλγάρων, Βοσνίων, 
Μαυροβούνιων και Σκοπιανών. 
 
 
Το Κοσσυφοπέδιο ως το επίκεντρο 
 
Υπολογίζονται σε 30 οι "οικογένειες" που ελέγχουν τη δράση χιλιάδων 
κακοποιών, οι 15 ισχυρότερες εκ των οποίων βρίσκονται στο Κόσοβο, ενώ 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της εξάπλωσης του Αλβανικού οργανωμένου 
εγκλήματος στο Βερολίνο και την Πράγα το τελευταίο διάστημα. 
Ως πιο ισχυρές φαμίλιες του εγκλήματος θεωρούνται οι: Drenica group, 
Keljmendi, Luka, Selimi.  Ως είθισται όλες οι ανωτέρω διαθέτουν συγγενείς σε 
όλους τους κρατικούς οργανισμούς του Κοσόβου και μέλη αυτών των 
οικογενειών βρίσκονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη, συγκροτώντας ένα 
δίκτυο ασυναγώνιστης οργανωμένης εγκληματικής δράσης. 
 
Ο πρώην Διοικητής της KFOR,  ο Ιταλός Fabio  Mini,  δήλωσε στα τέλη 
Φεβρουαρίου 2008 στην εφημερίδα Corriere dela Serra, ότι « Το Κόσοβο θα γίνει 
η νέα τοποθεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερχόμενου από την Ανατολή 
και νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα δημιουργηθούν που θα αναλάβουν αυτό 
το ρόλο». Με αδρές γραμμές περιγράφεται στην ουσία η δημιουργία ενός 
κράτους που θα αποτελέσει σοβαρό πονοκέφαλο για τις αρχές ασφαλείας της 
Ευρώπης, ασχέτως εάν οι κύριες Πρωτεύουσες στην ΕΕ, έχουν ήδη αναγνωρίσει 
το Κοσσυφοπέδιο. Παρόμοιες αναφορές έχουν γίνει και από το Καναδό Στρατηγό 
Mackenzie, ο οποίος υπηρέτησε στη Βοσνία ως επικεφαλής των Κυανόκρανων 
και ασχολείται επισταμένως με τα Βαλκανικά ζητήματα την τελευταία δεκαετία. 
Αξιόπιστες και λίαν τεκμηριωμένες πηγές όπως το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική που εδρεύει στην Γερμανία, σε διαβαθμισμένη  έκθεση του το 2007 
χαρακτηρίζουν το Κόσοβο «Κράτος μαφίας» και τους τρεις κορυφαίους 
Κοσοβάρους πολιτικούς, Ramush Haradinaj, Hashim Thaci και Xhavit Haliti « 
Άτομα που προστατεύονται από τη διεθνή κοινότητα εάν και βαθιά 
εμπλεκόμενοι». Είναι σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι ο πρώην 
διοικητής της UNMIK Soeren Jessen Petersen, διατηρούσε στενές επαφές με 
τους προαναφερθέντες και η Γερμανική έκθεση κατονομάζει τις αρχές του ΟΗΕ 
«Ως μέρος του προβλήματος». 
 
Παρόμοιες έρευνες από οργανισμούς και υπηρεσίες όπως το ΝΑΤΟ, BND, 
Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, ΟΑΣΑ, κ.α. που διέρρευσαν μεταξύ 2005-



2011 κατέδειξαν την ανάμειξη σχεδόν του συνόλου της ηγεσίας της Πρίστινας σε 
διεθνείς εγκληματικές δραστηριότητες. 
 
http://www.rimse.gr/2013/07/blog-post.html 
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