
Τί έλεγαν οι δικηγόροι της μαφίας και πόσο κόστιζε 

το πιστοποιητικό "τοξικομανίας"  

  

 

"Λαλίστατοι" έως φλύαροι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στις μεταξύ τους 

τηλεφωνικές συνομιλίες βασικοί εμπλεκόμενοι στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι 

οποίοι αγνοώντας ότι εδώ και μήνες όλες οι κινήσεις τους καταγράφονταν από τον 

"κοριό" της Αντιτρομοκρατικής, είχαν ανακατέψει στους διαλόγους τους την "άμμο 

με την θάλασσα". 

 

Μέρος των συνομιλιών τριών 

βασικών κατηγορουμένων-ο ένας μάλιστα θεωρείται "εμβληματική μορφή" της μίας 

εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να προκαλεί "τριγμούς", ανοίγοντας το δρόμο για 

την διεξαγωγή μεγάλης προκαταρκτικής έρευνας με αντικείμενο το καθεστώς 

χορήγησης πιστοποιητικών τοξικομανίας. Η διενέργεια της προκαταρκτικής έρευνας 

από την Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου 

να διερευνηθούν τα όσα ακούγονται και να μην δημιουργούνται σκιές ή να αφήνονται 

υπόνοιες σε βάρος ανθρώπων που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση 

και τον επαγγελματισμό τους. 

 

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λασιθίου, Φανούρη Μανιαδάκη, στην 

ογκώδη ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται τα 

ονόματα ενός Πανεπιστημιακού γιατρού και δύο δικηγόρων από το Ηράκλειο. Ο 

αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ μάλιστα στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου που 

παρέθεσε, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το ρόλο των τριών, γεγονός που 

προκάλεσε αίσθηση. 

 

Η αναφορά των τριών ονομάτων αλλά και άλλων δημόσιων λειτουργών προκύπτει 

από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν αναπτύξει δύο προφυλακισμένα μέλη της 

εγκληματικής οργάνωσης με τον φερόμενο ως "εγκέφαλο", ο οποίος περιγράφεται 

περίπου ως "ειδήμονας" των ευνοικών διατάξεων του κώδικα νόμων για τα 

Ναρκωτικά. 
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Τα όσα επικαλούνται οι τρεις εμπλεκόμενοι στις μεταξύ τους συνομιλίες, τις οποίες 

έχει καταγράψει ο "κοριός" της Αντιτρομοκρατικής, είναι ασύλληπτα και προκαλούν 

προβληματισμό. 

 

Οι δύο προφυλακισμένοι για μεγάλη χασισοφυτεία συζητούν με τον "αρχηγό" για το 

πώς ο ένας εκ των δύο υπόδικων, ο οποίος θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την 

χασισοφυτεία, θα μπορέσει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό τοξικομανίας για να πέσει 

στα "μαλακά" στο δικαστήριο. 

 

Ο "γκουρού" της εγκληματικής οργάνωσης συστήνει στους εγκλείστους αλλαγή 

δικηγόρου και υποδεικνύει συγκεκριμένο νομικό, ο οποίος φέρεται με βάση πάντα τα 

λεγόμενα του γνωρίζει την σχετική διαδικασία. 

 

Ο "αρχηγός" αναλαμβάνει να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο και στην συνέχεια 

μεταφέρει στους δύο κρατούμενους τις εξελίξεις, αναφέροντας τους ότι για το 

πιστοποιητικό τοξικομανίας θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 5500 ευρώ, χωρίς 

ο δικηγόρος να πάρει ευρώ. 

 

Η αναφορά του ονόματος του ενός δικηγόρου γίνεται για τωρινή υπόθεση, ενώ του 

δεύτερου για παλαιότερη, στην οποία ο τότε κατηγορούμενος φέρεται με βαση τους 

συνομιλούντες να πήρε πιστοποιητικό τοξικομανίας. 

 

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι στις συζητήσεις που κάνουν ο "αρχηγός" και οι δύο 

προφυλακισμένοι γίνεται αναφορά και σε μία εσωτερική έρευνα που είχε διατάξει 

προ μηνών ο προιστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Ανατολικής Κρήτης σε βάρος 

συγκεκριμένου ψυχιάτρου. 

 

Για την "ταμπακιέρα",  στην δικογραφία αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι 

για τον υπόδικο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στις επίμαχες συνομιλίες και να 

αγωνιά για το πιστοποιητικό τοξικομανίας, εκδίδεται τον Οκτώβριο του 2012  

τοξικολογική έκθεση που τον εμφανίζει θετικό στην χρήση κοκαίνης. 

 

Στην περίπτωση αυτή οφείλεται και η υπηρεσιακή επίσκεψη του αντιεισαγγελέα 

Εφετών, Νίκου Μαρκάκη, προχθές το πρωί στο εργαστήριο Τοξικολογίας του 

ΠΑΓΝΗ κατά την οποία κατασχέθηκαν δύο δείγματα βιολογικού υλικού του 

υποδίκου για "επανεξέταση". 

 


