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κοινωνια Εκανε προμήθειες…
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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Η 
κοκαΐνη ήταν προς ιδία χρήση, οι ζυγα-
ριές για την ακριβή μέτρηση της δόσης 
λόγω καρδιακών προβλημάτων, ενώ η 

μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών που βρέθη-
κε στην κατοχή του αποδίδεται σε αυξημένη 
προμήθεια λόγω lockdown…

Αυτοί ήταν, εν ολίγοις, οι ισχυρισμοί του γνω-
στού σχεδιαστή Κ.Μ., ο οποίος συνελήφθη για 
διακίνηση κοκαΐνης. Ωστόσο, την περασμένη 
Τετάρτη κρίθηκε προφυλακιστέος με βούλευ-
μα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο 
έλυσε τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά την απολογία του, επιχείρησε να πείσει 
πως δεν είναι, όπως του αποδίδεται, «dealer» 
κοκαΐνης σε άτομα της «υψηλής κοινωνίας», κυ-
ρίως τραγουδιστές, καλλιτέχνες αλλά και δημο-
σιογράφους. Παραθέτοντας ένα πλούσιο βιο-
γραφικό, το οποίο περιλαμβάνει από διακρίσεις 
στον χώρο της μόδας έως συμμετοχή σε τηλε-
οπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις (κα-
θώς δηλώνει και ηθοποιός, μέλος του ΣΕΗ), αλ-
λά και γνώσεις μαγειρικής, υποστήριξε ότι η οι-
κονομική του κατάσταση είναι τέτοια, που δεν 
είχε κανένα λόγο να «συμπληρώνει» τα εισοδή-
ματά του με διακίνηση ναρκωτικών. 

Σοβαρό τροχαίο
«Λόγω έντονων ψυχολογικών προβλημάτων, 
που μου προκλήθηκαν εξαιτίας σοβαρού τρο-
χαίου ατυχήματος αρχικά το έτος 2004, όταν 
παρά λίγο να χάσω τη ζωή μου, και εν συνεχεία 
το καλοκαίρι του έτους 2013, που είχε ως συνέ-
πεια την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού με 
αποτέλεσμα να μην είμαι σε θέση καν να περ-
πατήσω, ξεκίνησα ήδη από το έτος 2014 την 
περιστασιακή, αρχικά, χρήση κοκαΐνης… Εξαι-
τίας, δε, σοβαρών καρδιολογικών προβλημά-
των, ήμουν πολύ προσεκτικός με τη δοσολο-
γία που ελάμβανα και, καθώς είχα προμηθευ-
τεί δύο ζυγαριές ακριβείας, λόγω της ενασχό-
λησής μου με τη μαγειρική, καθώς έχω απο-
φοιτήσει από τη σχολή ΟΜΗΡΟΣ, είχα τη δυ-
νατότητα να υπολογίζω και τη δοσολογία που 
λαμβάνω και να είμαι βέβαιος ότι δεν παίρνω 
υπερβολικές δόσεις κοκαΐνης. 

«Είχα δύο ζυγαριές
ακριβείας για
να… μαγειρεύω»
Τι υποστήριξε στην απολογία του ο γνωστός 
σχεδιαστής μόδας που συνελήφθη με μεγάλη 
ποσότητα ναρκωτικών

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Μ.

«Δεν ήταν σε κύκλωμα»

Αρχές Νοεμβρίου του έτους 2020 και ενώ εί-
χα πληροφορηθεί ότι επίκειται για δεύτερη φο-
ρά πλήρης αναστολή λειτουργίας όλων των επι-
χειρήσεων, αλλά και πλήρης απαγόρευση κυ-
κλοφορίας σε όλη την επικράτεια, λόγω των μέ-
τρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, πα-
νικοβλήθηκα, αναλογιζόμενος, ότι δεν θα είμαι 

σε θέση να προμηθευθώ τις απαραίτητες, για 
την προσωπική μου χρήση, ναρκωτικές ουσίες 
και εκ του λόγου αυτού προμηθεύτηκα μεγάλη 
ποσότητα κοκαΐνης… Πέραν αυτών και για να 
είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας, σκό-
πευα να προβώ σε διάθεση ποσότητας κοκα-
ΐνης, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος ή δόλο 

προσπορισμού τέτοιου οφέλους ή άλλου είδους 
αντάλλαγμα, σε επίσης χρήστη και δη εξαρτη-
μένο, με τον οποίο και κάναμε αρκετές φορές 
μαζί χρήση και είχε τύχει να μου δώσει και αυ-
τός δωρεάν κατά τη διάρκεια της πρώτης γενι-
κευμένης καραντίνας, οπότε και είχα απελπιστεί. 

Παρ’ όλα αυτά και εξαιτίας της απερίσκε-
πτης ενέργειάς μου να προμηθευθώ ποσότη-
τα ναρκωτικών ουσιών για μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα 
του έτους 2020, με έπιασαν και πάλι συμπτώ-
ματα αρρυθμίας… Οι θεράποντες ιατροί μού 
συνέστησαν πλήρη αποχή από οποιαδήποτε 
δραστηριότητα και πλήρη αποχή από οτιδήπο-
τε θα μπορούσε να επιδεινώσει την υγεία μου. 
Εκ του λόγου αυτού, απείχα για ένα διάστημα 
από τη χρήση κοκαΐνης, φοβούμενος για την 

υγεία μου… Αυτός είναι και ο λόγος που κατε-
λήφθην με αυτή την ποσότητα κοκαΐνης, κα-
θώς επί της ουσίας δεν είχα προλάβει να κατα-
ναλώσω αρκετή ποσότητα…», ανέφερε στην 
απολογία του ο σχεδιαστής.

«Ο εντΟλεας μας κατείχε τις ναρκωτικές ουσίες για ιδία αποκλειστική χρήση, 
ισχυρισμό τον οποίο έθεσε και με το απολογητικό του υπόμνημα», δηλώνει στη 
Realnews ο δικηγόρος του Κ.Μ, Αντώνης Σοφιανός. «Τα δημοσιεύματα, τα οποία 
τον παρουσιάζουν να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, δεν 
έχουν απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς δεν υφίστανται καν 
συγκατηγορούμενοι στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων που του αποδίδονται, 
προκειμένου να υφίσταται κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο εντολέας μας 
έχει λαμπρό και απολύτως σύννομο προγενέστερο βίο, χωρίς να έχει κατηγορηθεί 
στο παρελθόν για οιοδήποτε αδίκημα, η δε μοναδική του ενασχόληση αφορούσε 
την επαγγελματική του δραστηριοποίηση στον χώρο της μόδας εντός και εκτός των 
συνόρων της χώρας. Υπό το πρίσμα αυτό, θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά 
του, ενώ αναμένουμε την οριστική δικαίωσή του από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές, 
έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτές», καταλήγει ο κ. Σοφιανός.

Ο σχεδιαστής έχει πλούσιο 
βιογραφικό, το οποίο 
περιλαμβάνει από διακρίσεις 
στον χώρο της μόδας έως 
συμμετοχή σε παραστάσεις


