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Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Κυριακής,
στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, ο οποίος μετέφερε μέσα σε φιάλη
υγραερίου 369.545 δισκία της ναρκωτικής ουσίας «captagon» που είναι ευρέως γνωστό ως
το «χάπι των τζιχαντιστών».

Ο προορισμός του Βούλγαρου ήταν το λιμάνι της Ανκόνας ενώ πιθανολογείται ότι το φορτίο
των 70 κιλών ναρκωτικών χαπιών είχε παραλάβει από την Τουρκία.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη του λιμένα εξωτερικού από στελέχη της ομάδας
Κ9/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν) με τη συνδρομή στελεχών του
Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, στο Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο
αλλοδαπός, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της ναρκωτικής ουσίας εντός φιάλης υγραερίου, η
οποία βρισκόταν στο χώρο αποσκευών του οχήματος, με τη μορφή αμφεταμινούχων χαπιών
– δισκίων «CAPTAGON» υποκίτρινου χρώματος, η συνολική ποσότητα των οποίων
ανέρχεται σε 369.545 δισκία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν
τα ναρκωτικά χάπια, το Ι.Χ.Ε. όχημα καθώς και το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
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(2.000⋹), τα οποία κατείχε ο συλληφθείς.

Σε συνέχεια της υπόθεσης, συνελήφθησαν στον Προμαχώνα και μεταφέρθηκαν και
κρατούνται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσς, δύο επίσης υπήκοοι Βουλγαρίας, που
φέρονται ως συνεργοί του 31χρονου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του αρχικώς
συλληφθέντα προέκυψε, ότι η κράτηση του ακτοπλοϊκού εισητηρίου του αφορούσε σε δύο
οχήματα. Το δεύτερο όμως όχημα, μετά τη σύλληψη του 31χρονου, δεν εμφανίστηκε στην
πύλη του Λιμένα Ηγουμενίτσας. Έτσι ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα
οι δύο συλληφθέντες να εντοπιστούν την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την
Ελλάδα, στον Προμαχώνα και να συληφθούν.

Το Captagon, ονομάζεται "ναρκωτικό των τζιχαντιστών", καθώς δρα στον εγκέφαλο και
δίνει στον χρήστη την ψευδαίσθηση ότι είναι άτρωτος, δεν έχει καμία αίσθηση του φόβου
και του κινδύνου και επιπλέον αισθάνεται έντονη εφορία. Η δράση του ναρκωτικού βοηθά
τους τζιχαντιστές να πολεμούν «χαλαρά», χωρίς να νοιάζονται αν θα ζήσουν ή θα
πεθάνουν...

Η αξία των 369.545 χαπιών που κατασχέθηκαν, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 εκ. ευρώ.

2/2

