Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

«Checkpoint Alpha»
με τη Γιάννα Παπαδάκου
Σάββατο 15 Ιουνίου 2019, στη 01:00
Τα ματωμένα αποτυπώματα του κατά συρροή δολοφόνου της Κύπρου, ακολουθεί
αυτό το Σάββατο 15 Ιουνίου στη 01:00, η κάμερα της εκπομπής «Checkpoint
Alpha».
Η Γιάννα Παπαδάκου πήγε στην Κόκκινη Λίμνη, στο Μιτσερό της Κύπρου, την ημέρα που
εντοπίστηκε το τελευταίο - προς το παρόν - μακάβριο εύρημα. Ο 35χρονος Ίλαρχος της
Εθνικής Φρουράς, Νίκος Μ., γνωστός και ως «Ορέστης», ο οποίος υποστηρίζει ότι πρόκειται
για τη σωρό της άτυχης 29χρονης Φιλιππινέζας Μαρικάρ Βαλντέζ.
Η δημοσιογράφος μίλησε με φίλες των άτυχων θυμάτων αλλά και με εκπροσώπους τους, οι
οποίοι εξέφρασαν τον φόβο ότι πιθανότατα ο «Ορέστης» είχε και συνεργό στα εγκλήματα
που διέπραττε. Επίσης, καταδικάζουν την ολιγωρία της Αστυνομίας, δηλώνοντας πως αν είχε
κινηθεί αμέσως μετά τις πρώτες καταγγελίες που έγιναν πριν από δυο χρόνια, ίσως να μην
υπήρχαν τόσα θύματα.
Συγκλονιστική είναι η συνέντευξη της φίλης τής Μαρικάρ Βαλντέζ, Μάρτζι, η οποία διηγείται
τις τελευταίες στιγμές και λέξεις της άτυχης γυναίκας, λίγο πριν την δολοφονήσει ο
«Ορέστης», ενώ περιγράφει πώς σώθηκε η ίδια από τη θανάσιμη πολιορκία του.
Στην κάμερα της εκπομπής μιλά, ακόμη, ο παραιτηθείς υπουργός Δικαιοσύνης της Κύπρου,
Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση, ενώ
ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, προσπαθεί να εξηγήσει την καθυστέρηση
της Αστυνομίας στην έρευνα των καταγγελιών για τις εξαφανίσεις.
Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής, Μάρκος Τράγκολας, ο οποίος διενεργεί τις επιτόπιες
έρευνες στην Κόκκινη λίμνη, περιγράφει αφενός τη διαδικασία που ακολουθείται, αφετέρου
τη φρίκη από την επαφή με τα ευρήματα αλλά και τον ύποπτο εγκληματία.
Τέλος, ο Κοινοτάρχης του Μιτσερού μιλά για την επίδραση αυτού του τραγικού γεγονότος
στην τοπική κοινωνία και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι κάτοικοι έβλεπαν τις βαλίτσες που
μεταφέρονταν, αλλά δεν φαντάζονταν το μακάβριο περιεχόμενό τους.
«Checkpoint Alpha», με τη Γιάννα Παπαδάκου, το Σάββατο 15 Ιουνίου, στη 01:00

