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τευτικός εργένης, είχε µεταφερθεί στο δικαστήριο για να ανα-
νεωθεί η διαταγή της κράτησής του, είδε να περνούν µπρο-

στά του δυο ανακριτές και τους είπε “σκότωσα και άλλες. 
Να πάτε να βρείτε πού είναι”». Πράγµατι, από εκείνο το 
βράδυ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατά συρροήν 
δολοφόνου, άρχισαν να ανασύρονται οι βαλίτσες του 
θανάτου από την Κόκκινη Λίµνη. 

«Να βρεθεί ζωντανό το µωρό µου» 
Η πρώτη σορός που ταυτοποιήθηκε ανήκει στη Μαίρη 
Ρόουζ Τιµπούρτσιο. Η σορός είχε εντοπιστεί σε φρεά-

τιο µεταλλείου στο Μιτσερό την Κυριακή 14 Απριλί-
ου. Ο «Ορέστης» οµολόγησε τότε και τη δολοφονία 
της εξάχρονης κόρης του θύµατος, Σιέρα, η οποία, 

ωστόσο, δεν έχει ανευρεθεί ακόµα, γεγονός που γεν-
νά ελπίδες στον πατέρα της. Ο Αντριάν Σεουκαλιούκ, 

πρώην σύντροφος της Μαίρη Ρόουζ και πατέρας της 
Σιέρα, εκφράζει στην «R» την οδύνη του και την αδυνα-

µία του να αποδεχθεί την πραγµατικότητα: «Εγώ θέλω να 
βρεθεί το µωρό µου ζωντανό. Μακάρι να βρεθεί το παιδί 
µου. Η τελευταία φορά που είδα το κοριτσάκι µου ήταν 

πριν από δύο χρόνια, όταν το είχε η µητέρα µου στην 
Ελλάδα. Η Μαίρη Ρόουζ δεν µε άφηνε να το βλέπω. 

Πήγα από το σπίτι της και πήρα το διαβατήριο του 
παιδιού µου γιατί φοβόµουν πως θα φύγουν. Η 

πρώην γυναίκα µου είχε αρχίσει να χρησιµο-

Μ
ε λόγια ανατριχιαστικά, προ-
κλητικά και απόκοσµα ο Νί-
κος Μεταξάς απευθύνεται 

στους αξιωµατικούς της Αστυνοµίας, οµο-
λογώντας µε το σταγονόµετρο και µονίµως 
σε ύφος που κινείται ανάµεσα στον κυνι-
σµό και τη νοσηρότητα τους φόνους που 
διέπραξε: «Εσείς να βρίσκετε πτώµατα και 
εγώ θα σας λέω ποιες είναι». Οι απεχθείς λέ-
ξεις εκφέρονται τη στιγµή που οι νεκροψίες 
-η µία µετά την άλλη- αποκαλύπτουν πως ο δι-
εστραµµένος ίλαρχος δολοφονούσε τα θύµα-
τά του ενίοτε και µε κεφαλοκλείδωµα. Οπως 
αναφέρουν έγκυρες πηγές στη Realnews, 
«τη Μ. Πέµπτη, και ενώ ο “Ορέστης”, 
που στη διαδικτυακή εφαρµογή των 
γνωριµιών εµφανιζόταν ως γοη-
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ποιεί το Facebook αφού χωρίσαµε, πριν από 
τρία χρόνια». 

Ο Χριστόφορος ∆ηµητρίου, δικηγόρος του 
Αντριάν, µιλώντας στην «R», εξηγεί τους λόγους 
για τους οποίους σκοπεύουν να κινηθούν νοµι-
κά εναντίον της κυπριακής ∆ικαιοσύνης. 

«Ανέλαβα τον Αντριάν όταν είχε συλληφθεί 
ως ύποπτος για τη δολοφονία της κόρης του και 

της πρώην συµβίας του. Ο Αντριάν είχε χωρί-
σει µε τη γυναίκα του Μαίρη Ρόουζ και είχαν 
προστριβές ως προς την επικοινωνία του παι-
διού. Η κοπέλα ενηµέρωσε τον Αντριάν πως 
θα µετακοµίσει στη Λευκωσία από τη Λάρνα-
κα. Ο Αντριάν πήρε τότε το διαβατήριο της κό-

«Εσείς να 
βρίσκετε 
πτώµατα και
εγώ θα σας λέω 
ποιες είναι»
Σοκάρει ο κυνικός τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει τους ανακριτικούς λειτουργούς 
ο 35χρονος ίλαρχος της Εθνικής Φρουράς 
Κύπρου, Νίκος Μεταξάς, ο οποίος µέχρι 
σήµερα έχει οµολογήσει τις δολοφονίες
πέντε γυναικών και δύο παιδιών 

«Σκότωσα και άλλες. Να 
πάτε να βρείτε πού είναι», 
είπε σε δύο ανακριτές ο κατά 
συρροήν δολοφόνος της 
Κύπρου, Ν. Μεταξάς 


