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Την πρόθεσή της να παραστεί 
στην εκδίκαση της υπόθεσης 
για την επίθεση με βιτριόλι 
ανακοίνωσε στους οικείους της 
η Ιωάννα Παλιοσπύρου
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«Αναμένω τη 
μέγιστη ποινή»

«ψΑχνουν» τη ΜΙτ  
Ερευνα των Αρχών 
για εμπλοκή ξένων 
υπηρεσιών σε ένοπλη 
επίθεση εναντίον 
νεαρών Τούρκων  
στο Πασαλιμάνι

ΣΕΛ. 35

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

Την ίδια στιγμή, άλλο κλιμάκιο 
αστυνομικών της Δίωξης Ναρκω-
τικών εισέβαλε στο σπίτι που διέ-
μενε το ζευγάρι στην περιοχή του 
Παγκρατίου, όπου βρήκε το γνω-
στό μοντέλο. Οι αστυνομικοί, έπειτα 
από έρευνα που πραγματοποίησαν 
στο διαμέρισμα, εντόπισαν μικροπο-
σότητα κοκαΐνης, για την οποία το 
γνωστό μοντέλο κατέθεσε στη συ-
νέχεια στα γραφεία της Ασφάλειας 

πως ήταν για προσωπική χρήση. Επιπλέον, στην 
οικία του ζευγαριού βρέθηκε το χρηματικό πο-
σό των 5.050 ευρώ, καθώς και μια ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακριβείας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εν λόγω κατά-
θεση η γνωστή τηλεπερσόνα αρνείται πως γνώ-
ριζε οτιδήποτε για τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτι-
κών 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 μετέφε-
ρε τα ναρκωτικά και για λογαριασμό της συλλη-
φθείσας. Το απόγευμα της Παρασκευής, οι συλ-
ληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποί-
ος τους άσκησε ποινική δίωξη για κατοχή και δι-
ακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και μά-
λιστα κατ’ επάγγελμα. Πάντως, ο σύντροφος της 
29χρονης είπε στους αστυνομικούς πως η κοπέ-
λα δεν είχε καμία γνώση για τη μεγάλη ποσότη-
τα κοκαΐνης που μετέφερε ο ίδιος. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η συλληφθεί-
σα είχε αποκαλύψει πως σχεδίαζε να παντρευτεί 
σύντομα με τον σύντροφό της. Παράλληλα, αξί-
ζει να σημειωθεί πως η εκπομπή της προβαλλό-
ταν σε δύο κανάλια τοπικής εμβέλειας στην Ατ-
τική, σημειώνοντας αξιόλογα νούμερα τηλεθέ-
ασης, με την ίδια να τονίζει ότι εξετάζει προτά-
σεις συνεργασίας και με μεγαλύτερους τηλεοπτι-
κούς σταθμούς. 
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Α
πό τα τηλεοπτικά πλατό στα 
κρατητήρια της ΓΑΔΑ βρέ-
θηκε γνωστή παίκτρια τη-

λεοπτικού ριάλιτι μαζί με τον σύ-
ντροφό της, καθώς κατηγορούνται 
από κοινού πως κατείχαν -με σκο-
πό τη διακίνηση- ποσότητα κοκαΐ-
νης βάρους σχεδόν 8 κιλών, που, βάσει εκτιμή-
σεων των Αρχών, θα μπορούσε να αποφέρει πα-
ράνομα κέρδη άνω των 3,5 εκατ. ευρώ. Πρόκει-
ται για γνωστή τηλεπερσόνα, η οποία, εκτός από 
τη συμμετοχή της σε γνωστό ριάλιτι, διατηρού-
σε το τελευταίο διάστημα εκπομπή σε κανάλια 
τοπικής εμβέλειας. Τα προηγούμενα χρόνια είχε 
παρουσία σε πάνελ γνωστής εκπομπής σε τηλε-
οπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ στο 
βιογραφικό της περιλαμβάνεται και μια αξιοπρό-
σεκτη καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ. Μάλι-
στα, 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, κρυμ-
μένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, στο αυ-
τοκίνητο που οδηγούσε. Σύμφωνα με τη Δίωξη 
Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, οι έμπειροι 
αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας εί-
χαν 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 ζευγα-
ριού. Οι αστυνομικοί της Δίωξης, πραγματοποι-
ώντας παρακολουθήσεις, διασταύρωσαν τη βα-
σιμότητα της πληροφορίας, καθώς διαπίστωσαν 
πως γίνεται διακίνηση κοκαΐνης και μάλιστα με-
γάλων ποσοτήτων.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν 
στενά τον σύντροφο του γνωστού μοντέλου, δι-

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

Αντιστάθηκε
Οπως έγινε γνωστό από επίσημες πηγές της Ασφάλειας, ο σύντρο-
φος του γνωστού μοντέλου, κατά την προσπάθεια σύλληψής του 
από τους αστυνομικούς, αντιστάθηκε και μάλιστα χτύπησε δύο άν-
δρες 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. 

Ιλιγγιώδης είναι η αξία 
της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης 

για την οποία συνελήφθησαν 
πρώην παίκτρια ριάλιτι 

και ο σύντροφός της

Θα έβγαζαν 
3,5 εκατ. ευρώ!


