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Ιλία Σουρκόβ: Πώς ο Ρώσος επιχειρηματίας «αγόρασε»
ελληνικές ρίζες

Ο Ρώσος επιχειρηματίας Ιλία
Σουρκόβ, αποδείχθηκε τελικά πως δεν είχε
ελληνική καταγωγή.
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Γυναίκα πήγε να δει τους
γονείς της και βρέθηκε
μπροστά σε μία απίστευτη…
έκπληξη - (Βίντεο & Εικόνες)
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τα τέλη του 2019, το τοπικό δικαστήριο Nikulinsky της Μόσχας,
εξέδωσε την ετυμηγορία εις βάρος του επιχειρηματία Ilya Surkov
(Ilias Sourkov, βάσει ελληνικού διαβατηρίου). Ο Surkov
κατηγορείται για την υπεξαίρεση και τη μεταφορά κλεμμένων
κεφαλαίων συνολικού ποσού πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ, σε
λογαριασμούς στο εξωτερικό και μεταξύ άλλων, σε λογαριασμούς μιας
offshore εταιρείας (της Boulder Associated S.A.) με έδρα τον Παναμά,
την οποία ελέγχει ο ίδιος. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 5 χρόνια
φυλάκισης με παραμονή στο σωφρονιστικό κατάστημα – τέτοια ποινή
προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 159 του Ποινικού
Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

0

ΜΕΝΟΥ

Σύνοδος Κορυφής: Να
επιταχυνθούν άμεσα οι
εμβολιασμοί στην Ε.Ε. - Να
υιοθετηθεί άμεσα το
πιστοποιητικό Covid
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Νέα Δημοκρατία: Το θράσος
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια!
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Γεωργιάδης: Πιθανή η άρση
του ορίου των 100 ατόμων
στις δεξιώσεις
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Εφορία: ''Βαριά'' πρόστιμα σε
όσους δεν δηλώνουν σπίτια

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Ilya Surkov διέφυγε τη δικαστική
έρευνα το Δεκέμβριο του 2013, χρησιμοποιώντας ελληνικά
δικαιολογητικά τα οποία είχε ετοιμάσει από πριν.
Ισραήλ - ''Μαζί με την Ελλάδα θα κυριαρχήσουμε …

Η Ελλάδα εδώ και καιρό υφίσταται «παράθυρο στην Ευρώπη» για
πολλούς - τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα έχουν κρατηθεί
εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούσαν, χρησιμοποιώντας
πλαστά έγγραφα, να αναχωρήσουν για χώρες της Δυτικής και της
Κεντρικής Ευρώπης, είτε με αεροπλάνο, είτε με φέρι μποτ. Αυτό τον
τρόπο τον χρησιμοποιούν συχνά οι πρόσφυγες για να μπουν στις χώρες
της ΕΕ. Εκτός από την έκδοση πλαστών διαβατηρίων, υπάρχει και ένας
άλλος τρόπος να αποκτήσει κανείς ένα διαβατήριο και να γίνει πολίτης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτός ο τρόπος είναι μέσω κάποιας
επένδυσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Knight Frank, οι μισοί
υπερπλούσιοι Ρώσοι με κεφάλαιο άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων
έχουν ένα δεύτερο διαβατήριο ή διπλή υπηκοότητα.

Ο Ilya Surkov επέλεξε για τον εαυτό του όχι την επένδυση, αλλά την
πλαστογραφία, για να βγάλει διαβατήριο. Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ,
ο Surkov είχε αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα πριν δραπετεύσει από τη
Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές κατά τη διάρκεια
της δημόσιας δικαστικής έρευνας, ο Surkov έβγαλε ελληνικό
διαβατήριο ως Έλληνας βάσει καταγωγής, αναφερόμενος σε μια
Ελληνίδα μητέρα. Όπως αποδείχθηκε τώρα, δεν υπήρξε ποτέ Έλληνας.
Ένα από τα διαβατήριά του λέει ότι γεννήθηκε στο Σιμκέντ (Τσιμκέντ,
πριν το 1993) του Καζακστάν, μια περιοχή η οποία ιστορικά ήταν
κατοικημένη από Έλληνες. Ωστόσο, στα εκδοτικά γραφεία υπάρχει η
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επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας του
Καζακστάν, στην οποία αναφέρεται ότι στα αρχεία της Δημοκρατίας του
Καζακστάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο γεννήσεως και τον
τόπο διαμονής του πολίτη Ilya Surkov (ούτε του Σουρκόβ Ηλία, ούτε του
Πριονίδη Ηλία) και της «Ελληνίδας μητέρας» του, της Πριονίδη
Κόσμος στο Σιμκέντ
Πολιτική
Πολιτισμός
Παναΐλας,
(ΔημοκρατίαΟικονομία
του Καζακστάν). Στα
εκδοτικά
γραφεία βρίσκεται το αυθεντικό του διαβατήριο με τόπο γεννήσεως τη
Μόσχα (Ρωσική Ομοσπονδία).

Έτσι, ο Surkov, το πιο πιθανόν, εσκεμμένα έδωσε στις ελληνικές αρχές
ψευδείς πληροφορίες για τον τόπο γέννησής του. Η φήμη του παππού
του, του Aleksey του Aleksandr Surkov, που ήταν διάσημος σοβιετικός
ποιητής, ο οποίος ζούσε στη Μόσχα, ούτε αυτή του δημιούργησε
κάποιες αμφιβολίες. Ο ίδιος ο Ilya του Aleksey Surkov, ο εγγονός του,
γεννήθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα στις 14 Ιουλίου του 1962.
Οι οικογενειακοί δεσμοί του επιβεβαιώνονται από έγγραφα, οι
πλησιέστεροι συγγενείς του είναι ο διάσημος σοβιετικός
ποιητής Aleksey Surkov και η μητέρα του η Natalia του Aleksey Surkova.

Πάνω στο σπίτι όπου διέμενε (και μάλιστα, επίσημα) ο
«πρωταγωνιστής» μας, υπάρχει και μια πινακίδα του διάσημου παππού
του.

Ιδού και η αυθεντική ταυτότητα του «πρωταγωνιστή» μας, όπου
φαίνεται η επίσημη διεύθυνση διαμονής του, στο σπίτι με αναμνηστική
πινακίδα του διάσημου παππού του, στην οδό Tverskaya.

Όπως γνωρίζουμε, μπορεί κανείς να αλλάξει αρκετά πράγματα στη ζωή
του, ακόμη και το φύλο του, αλλά βάσει κοινής λογικής, δεν υπάρχει
τρόπος να αλλάξει τον τόπο γέννησής του, ούτε να επιλέξει έναν
δεύτερο εφόσον το επιθυμεί. Και άλλωστε, πως μπόρεσε να απαρνηθεί
την οικογένειά του;
Προηγουμένως αναφέραμε πως δεν ήταν τυχαία η επιλογή του Σιμκέντ
από τον Surkov. Γι’αυτό ας ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία.
Το Σιμκέντ του Καζακστάν είναι ένας από τους τόπους όπου η ελληνική
διασπορά εγκαταστάθηκε τη δεκαετία του ‘40 του ΧΧ αιώνα. Συνολικά
το 1926 στο Καζακστάν διέμεναν 157 Έλληνες. Αλλά από τις 2 Ιουνίου
του 1944 ξεκίνησε η έξωση των Ελλήνων στο Καζακστάν από την
Κριμαία, τη Γεωργιανή ΣΣΔ, την Αρμενική ΣΣΔ και τον Βόρειο Καύκασο.
Στη συνέχεια, 5984 Έλληνες απελάθηκαν από την Κριμαία. Τον Ιούνιο
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του 1949, τον Φεβρουάριο του 1950, τον Ιούλιο του 1950, οι Έλληνες
απελάθηκαν από τη Γεωργιανή ΣΣΔ, την Αρμενική ΣΣΔ και από τον
Βόρειο Καύκασο. Ο συνολικός αριθμός των απελαθέντων ήταν περίπου
60.000 άτομα. Μεταφέρθηκαν σε φορτηγά βαγόνια 18 τόνων, τα οποία
ήταν εξοπλισμένα με διόροφες κουκέτες. Κατά την άφιξη, οι
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απελαθέντες
έπρεπε
να κατασκευάσουν
τις προσωρινές
τους κατοικίες
μόνοι τους. Δεν επιτρεπόταν στους απελαθέντες να απομακρύνονται
από την περιοχή σε απόσταση πάνω από 5 χλμ. Επιπλέον, όσοι ήταν άνω
των 16 ετών, έπρεπε να δηλώνουν παρόντες στο γραφείο του διοικητή.

Το ελληνικό του διαβατήριο (το οποίο το είχε αποκτήσει παράνομα)
ο Surkov χρησιμοποίησε για την αγορά ακίνητης περιουσίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τα ταξίδια του στο εξωτερικό, μεταξύ
άλλων για να διαφύγει τη δικαστική έρευνα, πέρα από τα σύνορα της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Αν αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να γίνουν βάση για
την έναρξη μιας δικαστικής έρευνας εις βάρος του Ilya Surkov, αυτή τη
φορά στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη ανταπόκρισης εκ μέρους
του ελληνικού κράτους – ενώ καλείται να ανακαλέσει το διαβατήριο
του Surkov και να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του – είναι
πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αρνητική δημοσιότητα.
Αυτή τη στιγμή, ο Surkov κρύβεται από τη ρωσική δικαιοσύνη στο
Ηνωμένο Βασίλειο, και έχει μπει στη λίστα διεθνούς αναζήτησης της
Ιντερπόλ. Είχε διαφύγει την έρευνα το 2013, μεταφέρθηκε σε μια
κλινική του προδικαστικού κέντρου κράτησης με πρόσχημα την
ασθένεια, και έχοντας αρνηθεί τη θεραπεία, δραπέτευσε στο
εξωτερικό, παραβιάζοντας έτσι το καθεστώς της κατ' οίκον κράτησης
που του είχε επιβληθεί. Στις 24 Δεκεμβρίου του 2013 ο Ilya
Surkov μπήκε στη διεθνή λίστα αναζήτησης. Το δικαστήριο έκανε
κατάσχεση της περιουσίας του Surkov – πρόκειται για κάποια οικόπεδα
στην περιοχή της Μόσχας, ένα διαμέρισμα με εμβαδόν άνω των 300 τ.μ.
στη Μόσχα, ένα σπίτι στο Barvikha και ένα σπίτι με οικόπεδο στη
Γαλλία.
Η σύζυγος του Surkov η Lilia Sennova προσπαθούσε να απελευθερώσει
ένα μέρος της περιουσίας, έχοντας βγάλει τυπικό διαζύγιο και
καταθέτοντας μήνυση εις βάρος του συζύγου της για μερικές
εκατοντάδες εκατομμύρια ρούβλια, αλλά το Δικαστήριο της Μόσχας
απέρριψε το αίτημά της, αφού οι σύζυγοι συνεχίζουν να είναι σε επαφή,
και κοινοποιούν μέχρι και φωτογραφίες που τους δείχνουν μαζί: σ’αυτή
τη φωτογραφία ο Ilya Surkov μαζί με την «πρώην σύζυγό» του, τη Lilia
Sennova, γιορτάζει την
Πρωτοχρονιά το 2019 στο Λονδίνο. Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία,
κανείς δεν θα πει ότι η «πρώην σύζυγος» του Surkov, που τον κρατάει
αγκαλιά, μόλις υπέβαλε την αίτηση είσπραξης «χρέους» συνολικού
ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια.
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