Ο «βασιλιάς της κοκαΐνης» της Ιταλίας απέδρασε από τη φυλακή της Ουρουγουάης
Συντάχθηκε απο τον/την Maya
Τρίτη, 25 Ιούνιος 2019 07:36 -

Ένας Ιταλός μαφιόζος, που παρέμεινε έγκλειστος
σε φυλακές της Ουρουγουάης από το
2017, απέδρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν αναμονή της έκδοσής του πίσω στην
Ιταλία, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Ο Ρόκο Μοραμπίτο υπήρξε ο πλέον καταζητούμενος φυγάς της καλαβρέζικης Ντραγκέτα,
της πανίσχυρης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος της Ιταλίας, μίας εκ των μεγαλύτερων
εισαγωγέων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική.

Γνωστός με το προσωνύμιο «ο βασιλιάς της κοκαΐνης του Μιλάνου», ο 52χρονος
Μοραμπίτο είχε συλληφθεί έπειτα από ανθρωποκυνηγητό δύο δεκαετιών, αφού κατάφερνε
να διαφεύγει από την τσιμπίδα του νόμου, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του
καταδικαστικές αποφάσεις για συμμετοχή σε μαφιόζικη οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών
και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουρουγουάης ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι ο Μοραμπίτο
και άλλοι τρεις κρατούμενοι απέδρασαν αργά χθες τη νύχτα, αφού άνοιξαν μια τρύπα στη
στέγη των φυλακών Carcel Central προς ένα διπλανό κτίριο.

Οι άλλοι δύο δραπέτες είναι δύο καταζητούμενοι από τη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη κι ένας
τρίτος από την Αργεντινή.

Οι δραπέτες εισέβαλαν στη συνέχεια σε μια «γειτονική κατοικία», απ’ όπου έκλεψαν τα
χρήματα του ιδιοκτήτη, προτού γίνουν καπνός.

«Προκαλεί αναστάτωση κι είναι σοβαρό το γεγονός ότι ένας εγκληματίας όπως ο Ρόκο
Μοραμπίτο, το αφεντικό της Ντραγκέτα, κατάφερε να αποδράσει από φυλακή της
Ουρουγουάης, εν αναμονή της έκδοσής του στην Ιταλία», επιβεβαίωσε ο υπουργός
Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι.
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«Δεσμεύομαι σε δύο πράγματα. Πρώτον, να ριχθεί φως στις διαδικασίες απόδρασης,
ζητώντας άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση του Μοντεβιδέο. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε
να κυνηγάμε τον Μοραμπίτο, όπου κι αν είναι, για να τον ρίξουμε στη φυλακή, όπως του
αξίζει».

https://www.real.gr/kosmos/arthro/aeroskafos_tis_rosikis_polemikis_aeroporias_prosgeiothike
_sto_kentriko_aerodromio_tis_benezouelas-553387/
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