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Και νέα μάρτυρας κατέθεσε την 
Παρασκευή στην Εισαγγελία 
εναντίον του σκηνοθέτη-
ηθοποιού. Τρεις συνολικά 
οι μηνύσεις μέχρι τώρα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ
Ενας ακόμα παλαιστής καταγγέλλει 
ότι μεγαλοπαράγοντας 
της ομοσπονδίας τον σύστησε σε 
δήθεν χορηγούς, που προσπάθησαν 
να τον εκμεταλλευτούν, όταν ήταν 
ακόμη ανήλικος 
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Σ
τα ίχνη μεγάλου κυκλώματος που εισά-
γει και πουλά όπλα σε ποινικούς, ακόμα 
και σε πρόσωπα που κινούνται στις πα-

ρυφές της τρομοκρατίας, βρίσκονται οι ειδι-
κές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της Realnews, τόσο η Αντιτρομοκρατι-
κή όσο και η ΕΥΠ το τελευταίο διάστημα έχουν 
συγκεντρώσει στοιχεία για τη δραστηριότητα 
του συγκεκριμένου κυκλώματος, το οποίο φέ-
ρεται να έχει την έδρα του σε πόλη των Βαλκα-
νίων. Οπως προκύπτει από τις έρευνες, οι λα-
θρέμποροι φαίνεται πως προωθούν τα όπλα 
τους όχι μόνο σε ποινικούς, αλλά ακόμα και σε 
τρομοκράτες. 

Μάλιστα, μια αστυνομική επιχείρηση, παρό-
τι δεν σχετιζόταν με τις εν λόγω έρευνες, φαίνε-
ται πως κίνησε το ενδιαφέρον της Αντιτρομο-
κρατικής, καθώς ορισμένα από τα αντικείμενα 
που βρέθηκαν στην κατοχή των τριών συλλη-
φθέντων, εν προκειμένω οι χειροβομβίδες, ίσως 
έχουν σχέση με το κύκλωμα που ερευνά το τε-
λευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Δίωξη Ναρκω-
τικών προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων 
στη Δραπετσώνα που διακινούσαν ποσότητες 
κοκαΐνης και χασίς σε χρήστες της περιοχής. 
Ωστόσο, όταν επενέβη η Δίωξη προκειμένου 
να συλλάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα, βρέ-
θηκε μπροστά σε ένα μικρό οπλοστάσιο, όπως 
πιστόλια, μια κοντόκαννη καραμπίνα, ξίφος, 
σφαίρες και μάσκες που πιθανόν έχουν χρησι-
μοποιηθεί σε ληστείες. Ομως, το εύρημα που 
προκάλεσε έκπληξη στους έμπειρους αστυνο-
μικούς της Δίωξης δεν ήταν άλλο από τρεις χει-
ροβομβίδες και μάλιστα «του κουτιού», καθώς 
ήταν τοποθετημένες στο πλαστικό προστατευ-
τικό τους πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R», το εν-
διαφέρον που έδειξε η Αντιτρομοκρατική για 
τις χειροβομβίδες έγκειται στο γεγονός πως άτο-
μα που κινούνται στον ποινικό χώρο, αλλά και 
πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
έχουν σχέση με το λεγόμενο ελληνικό «αντάρτι-

Ανοίγουν 
στόματα για 
τον Λιγνάδη

έρευνες
Η Αντιτρομοκρατική 
και η ΕΥΠ 
διεξάγουν 
έρευνες για ένα 
συγκεκριμένο 
κύκλωμα που 
αποτελείται από 
Βαλκάνιους, οι 
οποίοι φαίνεται πως 
έχουν πρόσβαση 
σε «πηγές» 
τροφοδοσίας 
οπλισμού και 
πραγματοποιούν 
αγοραπωλησίες με 
κάθε ενδιαφερόμενο

Οπλοστάσιο 
με «άρωμα» 
τρομοκρατίας
Χειροβομβίδες που 
βρέθηκαν στην 
κατοχή ποινικών 
έχουν τον ίδιο τύπο 
με αυτήν που είχε 
χρησιμοποιηθεί 
στην επίθεση στη 
γαλλική πρεσβεία 

κο πόλης», έχουν βρεθεί κατά καιρούς να έχουν στα χέρια τους πα-
ρόμοια αντικείμενα και, μάλιστα, με αύξοντα σειριακό αριθμό κατα-
σκευής, που παραπέμπει ευθέως στις συγκεκριμένες χειροβομβίδες.

Πρόκειται για χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, ανατολικής προ-
έλευσης. Παρόμοια χειροβομβίδα είχε χρησιμοποιηθεί στην επί-
θεση που είχε δεχθεί η γαλλική πρεσβεία, τον Νοέμβριο του 2016, 
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού που φρουρού-
σε το κτίριο. Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση είχε αναλά-
βει η Οργάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυνας. Κατά το παρελθόν, 
στο οπλοστάσιο ενόπλων οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν από την 
Αντιτρομοκρατική έχουν επίσης βρεθεί παρόμοιες χειροβομβίδες. 
Εδώ και καιρό, με άκρα μυστικότητα, η Αντιτρομοκρατική και η ΕΥΠ 
διεξάγουν έρευνες για ένα συγκεκριμένο κύκλωμα που αποτελείται 
από Βαλκάνιους, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν πρόσβαση σε «πη-
γές» τροφοδοσίας οπλισμού και πραγματοποιούν αγοραπωλησί-
ες με κάθε ενδιαφερόμενο. Μάλιστα, φαίνεται πως η έδρα του συ-
γκεκριμένου κυκλώματος βρίσκεται σε πόλη βαλκανικής χώρας, κο-
ντά στα σύνορα με την Ελλάδα, προφανώς για ευνόητους λόγους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον λόγο αυτό έχουν ενερ-
γοποιηθεί τα «κανάλια» και οι «επαφές» της ΕΥΠ, ώστε να συγκε-
ντρωθούν επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, 
το οποίο φαίνεται να έχει «βαθιές ρίζες» στη χώρα μας: «Στην πε-
ρίπτωση που βρεθεί μια άκρη για το συγκεκριμένο κύκλωμα, τότε 
θα έχει υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα το οργανωμένο εμπόριο πα-
ράνομου οπλισμού στην Ελλάδα», λέει με νόημα στην «R» αστυνο-
μικός που έχει γνώση των ερευνών.
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