Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

«Checkpoint Alpha»
με τη Γιάννα Παπαδάκου
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, στη 01:00
Μια καταιγιστική συνέντευξη της Όλγας Γεροβασίλη, φιλοξενεί
«Checkpoint Alpha», αυτό το Σάββατο, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

η

εκπομπή

Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανοίγει τα χαρτιά της στη Γιάννα Παπαδάκου και μιλά για
όλους και για όλα. Από τη χρήση των χημικών στις διαδηλώσεις και τη συγκέντρωση για τη
Μακεδονία, μέχρι τη στάση που κράτησε ο Πάνος Καμμένος, από την ώρα που έφυγε από την
Κυβέρνηση. Όπως λέει, χαρακτηριστικά, η Όλγα Γεροβασίλη, για τον πρώην υπουργό
Άμυνας, «τα στερνά τιμούν τα πρώτα».
Η υπουργός αναφέρεται, επίσης, στην αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να
επιτελεί το έργο της, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους αλλά και να γίνει ισότιμη άλλων
Ευρωπαϊκών Σωμάτων Ασφαλείας.
Η Όλγα Γεροβασίλη θεωρεί επωφελή για τη χώρα μας τη Συμφωνία των Πρεσπών ενώ
προβλέπει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Τέλος, ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη με
τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα και νυν κατηγορούμενο στην υπόθεση NOVARTIS,
Νίκο Μανιαδάκη, σχετικά με τη σύσταση που του έγινε από τον υπεύθυνο του προγράμματος
να αποποιηθεί την αστυνομική προστασία, λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα για μόνιμη
εγκατάσταση στο εξωτερικό. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι διενεργείται σχετική έρευνα από τα
αρμόδια όργανα. Ακόμη, αναφέρει ότι το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας για τον θάνατο
του Ζακ Κωστόπουλου, βρίσκεται στο τμήμα αστυνομικής αυθαιρεσίας του Συνηγόρου του
Πολίτη.
Επίσης, η εκπομπή φέρνει στο προσκήνιο άλλη μία πολύκροτη υπόθεση των
τελευταίων μηνών, αυτή της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, στη Ρόδο. Το
«Checkpoint Alpha» ρίχνει φως και στο κύκλωμα των βιαστών και εκβιαστών που φαίνεται
ότι υπάρχει στο νησί, μετά και την αποκάλυψη της 19χρονης κοπέλας με νοητική στέρηση.
Στη Γιάννα Παπαδάκου μιλά ο πατέρας της Ελένης, Γιάννης Τοπαλούδης, καθώς και ο
συνήγορος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος σε μια σπάνια εξομολόγηση, ανοίγει
την καρδιά του και μιλά για την υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής φοιτήτριας.
Τέλος η εκπομπή, με αποστολή στη Ρόδο, προσεγγίζει τη νέα υπόθεση βιασμού της 19χρονης
κοπέλας με προβλήματα νοητικής στέρησης και μιλά με τους συνηγόρους των
κατηγορουμένων και στις δύο υποθέσεις.
«Checkpoint Alpha», με τη Γιάννα Παπαδάκου, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, στη
01:00

