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Α
επαφές
Οι αστυνομικοί
άρχισαν να
παρακολουθούν
στενά τον
σύντροφο
του γνωστού
μοντέλου,
διαπιστώνοντας
πως συχνάπυκνά φεύγει
από το
κατάστημα που
διατηρεί σε
περιοχή της
Αθήνας μαζί με
την 29χρονη και
πραγματοποιεί
«περίεργες»
συναντήσεις με
διάφορα άτομα

Ερευνα των Αρχών
για εμπλοκή ξένων
υπηρεσιών σε ένοπλη
επίθεση εναντίον
νεαρών Τούρκων
στο Πασαλιμάνι

κοινωνία

Θα έβγαζαν

πό τα τηλεοπτικά πλατό στα
κρατητήρια της ΓΑΔΑ βρέθηκε γνωστή παίκτρια τηλεοπτικού ριάλιτι μαζί με τον σύντροφό της, καθώς κατηγορούνται
από κοινού πως κατείχαν -με σκοπό τη διακίνηση- ποσότητα κοκαΐνης βάρους σχεδόν 8 κιλών, που, βάσει εκτιμήσεων των Αρχών, θα μπορούσε να αποφέρει παράνομα κέρδη άνω των 3,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για γνωστή τηλεπερσόνα, η οποία, εκτός από
τη συμμετοχή της σε γνωστό ριάλιτι, διατηρούσε το τελευταίο διάστημα εκπομπή σε κανάλια
τοπικής εμβέλειας. Τα προηγούμενα χρόνια είχε
παρουσία σε πάνελ γνωστής εκπομπής σε τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ στο
βιογραφικό της περιλαμβάνεται και μια αξιοπρόσεκτη καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ. Μάλιστα, η σύλληψη της 29χρονης έρχεται έπειτα από
τη σύλληψη, πριν από περίπου δύο εβδομάδες,
επίσης γνωστού μοντέλου, που βρέθηκε να έχει
στην κατοχή του 30 γραμμάρια κοκαΐνης, κρυμμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Σύμφωνα με τη Δίωξη
Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, οι έμπειροι
αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας είχαν εδώ και καιρό πληροφορίες για ένα ζευγάρι
που διακινεί κοκαΐνη στο κέντρο της Αθήνας και
στα νότια προάστια. Οι έρευνες της Αστυνομίας
είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό του ζευγαριού. Οι αστυνομικοί της Δίωξης, πραγματοποιώντας παρακολουθήσεις, διασταύρωσαν τη βασιμότητα της πληροφορίας, καθώς διαπίστωσαν
πως γίνεται διακίνηση κοκαΐνης και μάλιστα μεγάλων ποσοτήτων.
Οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν
στενά τον σύντροφο του γνωστού μοντέλου, δι-

Την ίδια στιγμή, άλλο κλιμάκιο
αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών εισέβαλε στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι στην περιοχή του
Παγκρατίου, όπου βρήκε το γνωστό μοντέλο. Οι αστυνομικοί, έπειτα
από έρευνα που πραγματοποίησαν
στο διαμέρισμα, εντόπισαν μικροποσότητα κοκαΐνης, για την οποία το
γνωστό μοντέλο κατέθεσε στη συνέχεια στα γραφεία της Ασφάλειας
πως ήταν για προσωπική χρήση. Επιπλέον, στην
οικία του ζευγαριού βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.050 ευρώ, καθώς και μια ηλεκτρονική
ζυγαριά ακριβείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εν λόγω κατάθεση η γνωστή τηλεπερσόνα αρνείται πως γνώριζε οτιδήποτε για τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που μετέφερε ο σύντροφός της, πλην όμως
δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει την ύπαρξη
ζυγαριάς ακριβείας στο εσωτερικό του σπιτιού.
Μάλιστα, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής
θεωρούν πως ο σύντροφος του μοντέλου μετέφερε τα ναρκωτικά και για λογαριασμό της συλληφθείσας. Το απόγευμα της Παρασκευής, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και μάλιστα κατ’ επάγγελμα. Πάντως, ο σύντροφος της
29χρονης είπε στους αστυνομικούς πως η κοπέλα δεν είχε καμία γνώση για τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης που μετέφερε ο ίδιος.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η συλληφθείσα είχε αποκαλύψει πως σχεδίαζε να παντρευτεί
σύντομα με τον σύντροφό της. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή της προβαλλόταν σε δύο κανάλια τοπικής εμβέλειας στην Αττική, σημειώνοντας αξιόλογα νούμερα τηλεθέασης, με την ίδια να τονίζει ότι εξετάζει προτάσεις συνεργασίας και με μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς.

3,5 εκατ. ευρώ!
Ιλιγγιώδης είναι η αξία
της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης
για την οποία συνελήφθησαν
πρώην παίκτρια ριάλιτι
και ο σύντροφός της

απιστώνοντας πως συχνά-πυκνά φεύγει από το κατάστημα που διατηρεί σε περιοχή της Αθήνας μαζί με την 29χρονη και πραγματοποιεί «περίεργες» συναντήσεις με διάφορα άτομα. Το βράδυ της
προηγούμενης Πέμπτης, κατά την παρακολούθησή του, οι αστυνομικοί είδαν τον σύντροφο του μοντέλου να κινείται με το αυτοκίνητό του σε περιοχή της Νέας Σμύρνης, έχοντας μάλιστα μαζί
του μια βαλίτσα. Οταν στάθμευσε το αυτοκίνητο και άρχισε να κινείται πεζός με τη βαλίτσα στο χέρι, οι αστυνομικοί επενέβησαν
και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Αντιστάθηκε
Οπως έγινε γνωστό από επίσημες πηγές της Ασφάλειας, ο σύντροφος του γνωστού μοντέλου, κατά την προσπάθεια σύλληψής του
από τους αστυνομικούς, αντιστάθηκε και μάλιστα χτύπησε δύο άνδρες της Δίωξης. Εν συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, κρατώντας
πάντα τη βαλίτσα στα χέρια του. Βέβαια, δεν τα κατάφερε, καθώς
οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
Οταν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής
άνοιξαν τη βαλίτσα, διαπίστωσαν πως περιείχε επτά ξεχωριστές
συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 7.827,1 γραμμαρίων.

