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κοινωνια Θα εκδοθεί στην Ιταλία

Realnews www.real.gr κυριακη 28 μαρτιου 2021

Η δολοφονία δημοσιογράφου, το ίδρυμα-βιτρίνα 
και το μεγάλο κόλπο με τα απορρίμματα στο Παλέρμο. Ο βίος 
και η πολιτεία του 64χρονου Ιταλού, που συνελήφθη στη Λάρισα
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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Ε
πί σειρά ετών θεωρείτο ένα από τα κο-
ρυφαία στελέχη της Κόζα Νόστρα. Την 
περασμένη εβδομάδα συνελήφθη στην 

Αγιά της Λάρισας και πλέον αναμένεται να εκ-
δοθεί στην Ιταλία. Ο Μάριο Τζούλιο Καλντε-
ρόνε, 64 ετών, ανήκει σε μια από τις πιο γνω-
στές οικογένειες τις σικελικής μαφίας και κα-
ταζητείται από τις ιταλικές Αρχές από το 2011, 
όταν και καταδικάστηκε ερήμην για συμμε-
τοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οπως απο-
δείχθηκε από τις έρευνες που πραγματοποίη-
σε η Ασφάλεια της Λάρισας, ο Καλντερόνε τα 
10 τελευταία χρόνια διέμενε σε πολυτελή πα-
ραθαλάσσια βίλα στο Μονοδένδρι της Αγιάς, 
μαζί με την σύζυγό του, η οποία έχει γεννηθεί 
το 1955 στο Κάιρο τις Αιγύπτου από Ελληνες 
γονείς. Οι κάτοικοι στην περιοχή, όλα αυτά τα 
χρόνια που έβλεπαν τον Ιταλό μεσήλικα, ήξε-
ραν πως πρόκειται για επιχειρηματία που πή-
ρε τη σύνταξή του και ήρθε στην Ελλάδα, με 
τη σύζυγό του, για να περάσει το υπόλοιπο 
της ζωής του.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης
Ολοι τον ήξεραν ως «Μάριο» και μιλούν για 
έναν ευγενικό άνδρα που έκανε συχνά τις βόλ-
τες του στην παραλία μαζί με τον σκύλο του, 
αποφεύγοντας όμως τις πολλές συναναστρο-
φές με τους γείτονές του, αλλά και την κοσμική 
ζωή, παρά το γεγονός πως φαινόταν να έχει με-
γάλη οικονομική άνεση. Ωστόσο, μόλις την πε-

ρασμένη Τετάρτη, κατάλαβαν πως ο ευγενικός 
Ιταλός θεωρείται ένας από τους πλέον επικίνδυ-
νους μαφιόζους στη χώρα του. Σε βάρος του 
Καλντερόνε είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλλη-
ψης το 2011 από τις Αρχές της Σικελίας, έπειτα 
από την αποκάλυψη της διείσδυσης της Κόζα 
Νόστρα σε ίδρυμα αρωγής απόρων, το οποίο 
όμως στην πραγματικότητα ήταν η «βιτρίνα» 
για τις παράνομες δραστηριότητες της μαφίας. 

Στο συγκεκριμένο ίδρυμα εμπλέκονταν και τα 
δύο αδέλφια του, Αλεσάντρο και Μάσιμο Καλ-
ντερόνε. Η συγκεκριμένη οικογένεια, που έλκει 
την καταγωγή της από την κοινότητα Μπαρ-

τσελόνα ντι Γκότο της Σικελίας, φέρεται να έχει αναλάβει ηγετικό 
ρόλο στην Κόζα Νόστρα εδώ και δεκαετίες. Τα αδέλφια Καλντε-
ρόνε ακολούθησαν την «παράδοση» της οικογένειας. Μάλιστα, ο 
αδελφός του Μάριο, Μάσιμο, κατά το παρελθόν είχε καταδικα-
στεί για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Μπαρτσελόνα 
ντι Γκότο στη Σικελία, ενώ είχε συλληφθεί από την αντιτρομοκρα-
τική υπηρεσία τις Ιταλίας, καθώς είχε ενταχθεί παράλληλα σε φα-
σιστική οργάνωση και φερόταν ως «ακροδεξιός μαχητής», όπως 
τον χαρακτήριζαν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Eγκληματική δράση
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές από τα ΜΜΕ 
της Ιταλίας έπειτα από τη σύλληψη του Μ. Τζούλιο Καλντερόνε, η 
οργάνωση της Κόζα Νόστρα, στην οποία ήταν ενταγμένος, ευθύ-
νεται για τη δολοφονία του Σικελού δημοσιογράφου Πέπε Αλφά-
ρο και πλέον ερευνάται η συμμετοχή του 64χρονου και σε αυτήν. 
Μια άλλη υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται αφορά τα 
απορρίμματα της περιοχής του Παλέρμο. Μάλιστα, το μεγάλο αφε-
ντικό της Κόζα Νόστρα, Ντομένικο Τραμοντάνα, δολοφονήθηκε 

από «κομάντο» αντίπαλης ομάδας, με κίνητρο 
την αποκομιδή των απορριμμάτων από συ-
γκεκριμένες περιοχές της Σικελίας. Η εγκλημα-
τική δράση του Μ. Τζούλιο Καλντερόνε ξεκίνη-
σε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν εί-
χε ξεσπάσει η διαμάχη για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων στη Σικελία. Τότε, η Κόζα Νό-
στρα είχε δημιουργήσει επίσης μια εταιρεία-βι-
τρίνα, προκειμένου να αναλάβει την αποκομι-
δή απορριμμάτων και τοξικών αποβλήτων σε 
συγκεκριμένες περιοχές του νησιού.

Αποκομιδή απορριμμάτων
Με τις γνωστές μεθόδους που χρησιμοποιεί η 
μαφία, είχαν καταφέρει σιωπηρά και χωρίς ανά-
θεση έργου να αναλάβουν την αποκομιδή απορ-
ριμμάτων, με υπόγειες ενέργειες που είχε ενορ-
χηστρώσει το μεγάλο αφεντικό Ντ. Τραμοντά-
να. Μάλιστα, ανέλαβαν κυρίως την αποκομιδή 
των τοξικών αποβλήτων με δικά τους οχήματα 
και σκάφη, αλλά και την απόρριψή τους σε μυ-
στικές τοποθεσίες που κανείς δεν γνώριζε εκεί-
νη την εποχή. Εκείνη την περίοδο, ιταλικές εφη-
μερίδες έγραφαν ότι, πιθανώς, απορρίψεις το-
ξικών αποβλήτων από τη μαφία έχουν γίνει και 
στο Ιόνιο Πέλαγος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε 
όταν ολόκληρη η περιοχή από τη Μεσίνα μέ-
χρι και το Καλντερόνε είχε γεμίσει με τοξικό νέ-
φος εξαιτίας της παράνομης καύσης των τοξι-
κών αποβλήτων που διαχειριζόταν η Κόζα Νό-
στρα. Οταν πια όλες αυτές οι υποθέσεις έφτα-
σαν στην Δικαιοσύνη το 2011 και έπειτα από 
μακροχρόνιες έρευνες και απανωτές δολοφονί-
ες, ο Μ. Τζούλιο Καλντερόνε καταδικάστηκε σε 7 
χρόνια κάθειρξη, με την κατηγορία της ένταξης 
σε εγκληματική οργάνωση. Τα ίχνη του, βέβαια, 
ήδη είχαν χαθεί από το 2009, μέχρι που βρέθη-
κε μετά από 12 χρόνια στην Αγιά της Λάρισας 
από τους αστυνομικούς τις τοπικής Ασφάλειας, 
οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες.

Ο «πρίγκιπας»
της Κόζα Νόστρα
στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.
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Η οργάνωση στην οποία ήταν μέλος ο Μάριο Τζούλιο Καλντερόνε 
ευθύνεται και για τη δολοφονία του Σικελού δημοσιογράφου Πέπε Αλφάρο


