
Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή της A&K Risk Μanagement Consulting κου 
Άγγελου Αγραφιώτη, στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ  στις 5.10.2011 για τα παράνομα όπλα 

που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 
 
Όταν ο λοχίας Μιχαήλ Καλάσνικοφ δήλωνε το 1947 ότι είναι περήφανος για την 
εφεύρεσή του όπλου με το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις πολέμησαν το φασισμό, 
σίγουρα δεν φανταζόταν ότι λίγες δεκαετίες αργότερα το δημιούργημά του θα 
καταλήξει στα χέρια σκληρών κακοποιών που τα στρέφουν κατά του απλού κόσμου. 
Σήμερα στην Αθήνα τα καλάσνικοφ ή ΑΚ-47 είναι περισσότερα από ποτέ, ενώ η τιμή 
τους στη «μαύρη» αγορά έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό. Το γεγονός αυτό έχει 
σημάνει συναγερμό στις διωκτικές Αρχές που βλέπουν τις τελευταίους μήνες να 
γίνεται χρήση τους ακόμα και σε ληστείες με λεία λίγα ευρώ.  
Έμπειρα στελέχη της Αστυνομίας που ασχολούνται για χρόνια με την ένοπλη βία 
εκτιμούν, κατά προσέγγιση, ότι τα φονικά αυτά εργαλεία ξεπερνούν στην Αττική τα 
8.000. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η τιμή τους για το πιο φθηνό από αυτά δεν 
ξεπερνά τα 400 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 250 ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με 
πριν από δύο χρόνια.  
«Η τιμή του είναι κατά 70% μειωμένη σε σχέση με την πραγματική του αξία. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην υπερπροσφορά του», εξηγεί αξιωματικός της Ασφάλειας 
Αττική.  
 
Ανησυχητικό στοιχείο είναι η ευκολία με την οποία μπορούν οι κακοποιοί να τα 
αγοράσουν, συνήθως από αλλοδαπούς (Αλβανούς και Ρώσους) αλλά και ο 
επαγγελματικός χειρισμός τους. Ο προβληματισμός εντείνεται από το γεγονός ότι 
στη μαύρη αγορά κυκλοφορούν σφαίρες (διαμετρήματος 7,62Χ39) από παρτίδα με 
προέλευση την Κίνα, οι οποίες είναι εξαιρετικά διατρητικές. Σύμφωνα με καλά 
πληροφορημένες πηγές, έχει κυκλοφορήσει μέρος αυτών στα χέρια συμμοριών, 
χωρίς απαραίτητα να το γνωρίζουν οι ίδιοι.   
 
«Οι αστυνομικοί που περιπολούν στην Αθήνα αισθάνονται ανασφάλεια 
γνωρίζοντας ότι μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με κακοποιούς που κρατούν 
καλάσνικοφ. Ο δικός τους εξοπλισμός δεν είναι ανάλογος και έτσι έχουν 
συντριπτικό μειονέκτημα απέναντί τους», επισημαίνει στον «ΕΤ» ανώτερο στέλεχος 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  
 
Μία από τις βασικές πύλες εισόδου δεκάδων κιβωτίων με ΑΚ-47 αποτελούν, 
σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, τα βορειοδυτικά χερσαία σύνορα της 
Ελλάδας από όπου εισέρχονται τα παράνομα όπλα από τα Σκόπια. Αυτό 
αποτυπώνεται με απόλυτη ευκρίνεια και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 
αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για το πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς οι συλλήψεις για 
οπλοκατοχή στη Δυτική Μακεδονία αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά 18%.  
Μία άλλη διαχρονική «κερκόπορτα» είναι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, 
όπου για χρόνια τα φορτία περνούν στη χώρα από τους ίδιους «δρόμους» που 
ακολουθούν οι λαθρομετανάστες, ενώ «παράδεισος» του λαθρεμπορίου 
καλάσνικοφ είναι και η Κρήτη.  
 



«Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το πρόσφατο κύμα 
επιθέσεων με δράστες ληστές που χρησιμοποιούν τα φονικά εργαλεία. Τα 
καλάσνικοφ μπορούν να διαπεράσουν ακόμα και αλεξίσφαιρα γιλέκα και από 
κοντινή απόσταση αλεξίσφαιρα τζάμια», λέει στον «ΕΤ» ο σύμβουλος διαχείρισης 
κινδύνου, Άγγελος Αγραφιώτης. Και συνεχίζει: «Εδώ και καιρό έχει σημάνει 
συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που προσπαθούν να κάνουν ότι 
μπορούν για να βρουν τη ρίζα του προβλήματος και να περιορίσουν το φαινόμενο. 
Σίγουρα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να 
μπει ένα φρένο». 
Για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων η Αστυνομία έχει επιστρατεύσει 
ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της που συνεργάζονται με ξένες διωκτικές Αρχές, 
όπως οι βουλγαρικές, για την καταπολέμηση των εμπόρων πολεμικού οπλισμού. 
 
 
Με καλάσνικοφ σε σπίτια και καφενεία 
 
Τα πιο ακραία περιστατικά με καλάσνικοφ συνέβησαν τις δύο προηγούμενες 
εβδομάδες. Το πρώτο σε διαμέρισμα  στην Άνω Γλυφάδα όπου τρεις αδίστακτοι 
κακοποιοί εισέβαλλαν από ανασφάλιστοι πόρτα και απείλησαν  με τα αυτόματα 
όπλα ζευγάρι μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Έψαξαν όλο το σπίτι, πήραν 
μερικές χιλιάδες ευρώ και έφυγαν με το αυτοκίνητο της οικογένειας.  
Έκπληκτοι έμειναν και οι θαμώνες καφενείου στην οδό Ηρακλέους στην Καλλιθέα. 
Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου δύο ληστές έφτασαν στο σημείο να 
απειλήσουν τη ζωή τους με σκοπό να αφαιρέσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και 
μερικές δεκάδες ευρώ. Τα αυτόματα όπλα τρομοκράτησαν σε τέτοιο βαθμό τους 
πελάτες και τον ιδιοκτήτη του καφενείου που υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το 
μαγαζί να κλείσει. 
 «Ποτέ ξανά δεν έχουμε συναντήσει τόσα πολλά περιστατικά ληστειών με 
καλάσνικοφ στα οποία η  λεία να είναι τόσο μικρή. Ενδεικτικό είναι ότι σε πολλά 
από τα χτυπήματα οι δράστες δεν πήραν παραπάνω από 4.000 ευρώ, ενώ σε άλλα 
ακόμα λιγότερα. Οι επιθέσεις αυτές είναι καινούργιο φαινόμενο και άκρως 
επικίνδυνο», αναφέρει υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.  
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