
Αλβανικό οργανωμένο έγκλημα εν Ελλάδι, του Ιωάννη Μιχαλέτου  
 
Το παρακάτω κείμενο παρουσιάζει με επιγραμματικό τρόπο την εξάπλωση τη σημερινή 
εποχή του Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και κυρίως τους κινδύνους που 
εγκυμονούνται εξ'αυτού σε ότι αφορά θέματα εσωτερικής ασφάλειας.  
  
Η δράση του Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος διαθέτει σε ότι αφορά την εσωτερική 
ασφάλεια της Ελλάδος, τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Ι) Πρώτον, διαπλέκεται με πολιτικούς κύκλους της γείτονας χώρας Αλβανίας αλλά και του 
Κοσσυφοπεδίου και της ΠΓΔΜ. 
ΙΙ) Αποτελεί εν δυνάμει αποσταθεροποιητικό παράγοντα λόγω των εθνικιστικών τάσεων (Βλ. 
Τσαμουριά, Μεγάλη Αλβανία) 
ΙΙΙ) Έχει σχέσεις με το Τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που με την σειρά τους 
διαπλέκονται με το Τουρκικό κράτος 
ΙV) Είναι δύσκολή η ριζική αντιμετώπισή του, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού Αλβανών 
υπηκόων στην Ελλάδα, γεγονός που διευκολύνει - προς το παρόν - τη δόμηση 
"παράλληλων κοινωνιών", όπως και το ικανό αριθμό ανθρώπινου δυνα-μικού για 
υποστηρικτικούς λόγους.  
  
Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία, είναι ότι πλέον το οργανωμένο έγκλημα Αλβανικής 
προέλευσης, έχει αποκτήσει στέρεες βάσεις στην Ελλάδα και σε περίπτωση σχε- δίων
αποσταθεροποίησης της χώρας θα αποτελέσει παράγοντα ‘μισθοφορικού τύπου’ με 
σκοπό να πλήξει τα Ελληνικά συμφέροντα. 
  
  

 
  
  
Στοιχεία (Βασιζόμενα σε εκτιμήσεις της Ελ. Αστυνομίας κατά βάση) 
  
-Η λεγόμενη Αλβανική μαφία ελέγχει περί το 80% της λιανικής διανομής ηρωίνης στην 
Ελλάδα. 
  
  
  
  
-Ελέγχει περί του 50% τόσο της χονδρικής όσο και της λιανικής διάθεσης χασίς 
-Ελέγχει το 90% της εισαγωγής παράνομου φορητού οπλισμού στη χώρα (Καλάσνικοφ, 
Μακάροφ, χειροβομβίδες) 
-Εκτιμάται ότι το 50% των κυκλωμάτων ‘τραφικινγκ’ γυναικών ελέγχεται από Αλβα νούς με 
σχεδόν απόλυτη κυριαρχία στις περιοχές Μεταξουργείου, Παραλιακής, Κέντρου Αθηνών και 
"γραφείων" συνοδών σε όλα τα μεγάλα αστική κέντρα. 
-Το 50% των ένοπλων ληστειών σε σπίτια-καταστήματα-επιχειρήσεις διαπράττεται από 



Αλβανούς. 
-Κατά μέσο όρο τα τελευταία 5 έτη ανακαλύπτονται περι τις 15 κρύπτες όπλων ετησίως που 
ανήκουν σε Αλβανούς, τα περισσότερα εκ των οποίων στα περίχωρα της Αττικής, στην 
Ήπειρο και στην Βόρειο-Δυτική Μακεδονία.  
- Σε περιοχές όπως την Ομόνοια, Πειραιώς, Πλατεία Βάθης, Αχαρνών, Βάρκιζα, περιοχές 
Παγκρατίου, Ταύρου, περιοχές Περιστερίου Αλβανικά κυκλώματα πωλούν "προστασία" και 
διαχειρίζονται το παρεμπόριο "νοικιάζοντας" τον χώρο σε Αφρικανούς και Ασιάτες 
παρεμπόρους.  
- Στην Αττική δρουν 2 Αλβανικά από τα 5 συνολικά οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης 
κοκαίνης. Ένα δραστηριοποιείτε στο κέντρο και ένα στα Βόρεια προάστια. Τα υπόλοιπα 
κυκλώματα είναι Ελληνικά. 
- Επίσης περί το 30% των παράνομων χαρτοπαιχτικών λεσχών στην Αττική 
"προστατεύονται" από Αλβανικά κυκλώματα. 
- Μία ανερχόμενη τάση των τελευταίων ετών είναι η ολοένα και αυξανόμενη εμπλοκή 
Αλβανών σε πλαστογραφίες, διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα Ασιατών λαθρομεταναστών 
και ψεύτικων γάμων για την απόκτηση νόμιμων εγγράφων από αυτούς. 
 - Τα Αλβανικά κυκλώματα λειτουργούν ως πραγματικοί παρακρατικοί μηχανισμοί. Εκτελούν 
επιχειρήσεις αλίευσης πληροφοριών, αντί-κατασκοπείας, έχουν λογιστική υποστήριξη 
(διαδρομές διαφυγής, οχήματα, ασφαλή σπίτια) χρησιμοποιώντας συνήθως γυναίκες και όχι 
μόνο της ίδιας εθνικότητας και δρουν συντονισμένα ως προς την εγκληματική τους δράση 
και όχι παρορμητικά. Προτού αποφασίσουν μια δράση, εκπονούν πλάνο που συζητείται 
μεταξύ των μελών και εγκρίνεται από τις "κεφαλές". Δίνουν μεγάλη έμφαση στη συλλογή 
πληροφοριών και στη δικτύωση με Έλληνες που είναι ευεπίφοροι σε χρηματισμούς ή 
πιθανοί συνεργάτες, κτλ.  
  
Ο όγκος όλων αυτών των "μαύρων " κεφαλαίων (αρκετά δις ανά έτος) που 
παράγονται από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες "ξεπλένονται" με τη βοήθεια 
Ελλήνων είτε τραπεζιτών, χρηματιστών, κτηματομεσιτών, καταστηματαρχών, κτλ. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια σημαντική και διεσπαρμένη τάξη ανθρώπων στην 
Ελλάδα που έχουν άμεσο συμφέρον με το Αλβανικό οργανωμένο έγκλημα και 
παράλληλα αποτελούν τους "αγωγούς" αυτού για να συλλέγουν πληροφορίες ή να 
διασυνδέονται με πολυποίκιλα πολιτικά-κοινωνικά δίκτυα στη χώρα. Βεβαίως το ίδιο 
και περισσότερο όφελος έχει και το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα που συνεργάζεται 
εν πολλοίς με το αντίστοιχο Αλβανικό.  
  
  
  
  

 
  
Σημείο προσοχής 
  
Οι "κεφαλές" των Αλβανικών κυκλωμάτων δεν εδρεύουν κατά βάση στην Ελλάδα. Εδώ 
δραστηριοποιούνται πυρήνες με "εντολοδόχους" και "στρατιώτες". 
  
Ορισμένες "κεφαλές" που ελέγχουν εγκληματικά κυκλώματα (και) στην Ελλάδα 
- Γκέργκ Λάτσι 
- Οικογένεια Κελμέντι 
- Οικογενεια Λιμάνι 



- Οικογένεια Αλλούσι 
- Οικογένεια Λούκα 
- Οικογένεια Σελίμι 
- Οικογένεια Κελμέντι 
- Οικογένεια Οσμάνι 
- Οικογένεια Χάκα 
  
Όλοι οι παραπάνω έχουν διεθνείς δραστηριότητες σε χώρες όπως Ελλάδα, Βαλκάνια, 
Σκανδιναβία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο κ.α. Γνωρίζουν και έχουν εξυπηρετήσει σχεδιασμούς 
ξένων μυστικών υπηρεσιών. Έχουν την ικανότητα κινητοποίησης εκατοντάδων 
σκληροτράχηλων Αλβανών στην Ελλάδα για οποιονδήποτε λόγο θα τους αποφέρει κέρδος ή 
εάν "υποχρεωθούν" λόγω διεθνών πιέσεων.  
  
Η γενικότερη επιρροή που υφίσταται η χώρα από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος 
συνίσταται και στο προσπορίσμο κάποιου οφέλους από αυτό, προκειμένου να λειτουργήσει 
ως 5η φάλαγγα στη χώρα, με αφορμή κάποιο ζήτημα τρίτης χώρας ή εξωτερικού 
παράγοντα.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Περιστατικά πιθανής ανάμειξης εθνικιστικής και οργανωμένης εγκληματικής δράσης 
  
-"Δεκεμβριανά 2008" 
Εκείνες τις ημέρες είχε σημειωθεί συστηματική λεηλασία καταστημάτων από Αλβανικές 
συμμορίες, όπως και διαδηλώσεις με Αλβανικές σημαίες και εθνικιστικά συνθήματα. Είχαν 
έρθει συντονισμένα στην Ελλάδα και Αλβανοί μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν σε 
διαδηλώσεις.έναντι πληρωμής. 
-"Οκτώβριος 2012" Διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα εκδήλωση της λεγόμενης 
Συμμαχίας-πολιτικού κόμματος "Κόκκινου-Μαύρου" (Εάν και υποβαθμισμένη σε σχέση με 
τις αρχικές επιδιώξεις). Η συγκεκριμένη "Συμμαχία" έχει διαπλοκές τόσο με οργανωμένες 
εγκληματικές οργανώσεις στην Αλβανία όσο και με Τουρκικό στοιχείο.  
-Μεταξύ 2008-2012 παρατηρείτε μια συνεχή δραστηριότητα δημιουργίας άτυπων δικτύων 
εθνικιστών Αλβανών με μετανάστες εδώ στην Ελλάδα, αλλά μέχρις στιγμής δεν έχουν 
εμφανίσει κάποιον "ηγέτη" η ομάδα και λειτουργούν με τη λογική μιας "προπαγάνδας του 
δρόμου" προκειμένου να φτιάξουν το υπόστρωμα που χρειάζεται και να μετρήσουν τις 
αντιδράσεις. Οι συναντήσεις μεταξύ των μελών λαμβάνουν χώρα ακόμα και σε πλατείες το 
βράδυ υπό την μορφή "παρεών" που συζητούν και αποφεύγουν συνεστιάσεις και 
συμπεριφορές που μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα. Η διασύνδεση με εγκληματικές 
οργανώσεις είναι ένα ξεχωριστό και λίαν ενδιαφέρον κεφάλαιο το οποίο μπορεί να αναλυθεί 
σε επόμενη έκδοση. 
  
Αντί επιλόγου 
  
Σε αντίθεση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη όπως το Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία και Δανία, το 
οργανωμένο έγκλημα εξ’Αλβανίας ουδέποτε μέχρι στιγμής κατάφερε να εδραιωθεί στέρεα 
επί Ελληνικού εδάφους , παρόλη την ευμεγέθη δραστηριότητα του.  
  
Η κύρια αιτία είναι η μακρόχρονη και πολυαίωνη εμπειρία των Ελληνικών 
κοινοτήτων από τη δράση των οργανωμένων συμμοριών εκ Βορρά, που είχε ως 



αποτέλεσμα την εγρήγορση των Αρχών καθ'όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 
Επιπλέον σε μεγάλο βαθμό το εισαγόμενο Αλβανικό οργανωμένο έγκλημα, 
υποθάλπεται από το αντίστοιχο εγχώριο, ελλατώ- νοντας κατά πολύ την αυτόνομη 
πορεία του και την συνεπακόλουθη ανάπτυξη ανεξάρτητων και εθνικιστικών 
χαρακτηριστικών. 
  
Παρόλα αυτά δεδομένης και της δριμείας οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, είναι 
πλέον του βέβαιου ότι υφίσταται μεγάλος κίνδυνος διείσδυσης εγκληματικών δικτύων όπως 
αυτών που περιγράφηκαν, στον κρατικό μηχανισμό της χώρας και της διάβρωσης του εκ 
των έσω.   
  
Τέλος, οι τυχόν ενέργειες των εγκληματικών δικτύων δύναται να πλήξουν και 
την μελλοντική πορεία απεξάρτησης από διεθνείς ελέγχους που ενδεχομένως μια Ελληνική 
κυβέρνηση δύναται να έχει, κατ' απαίτηση της κοινωνίας και των συμφερόντων του Έθνους.  
  


