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Διενεργήθηκαν οι νεκροτομές επί των σορών των δύο θυμάτων, του 56χρονου Χριστάκη Χριστοδούλου και της
44χρονης Νίκης Σιεφταλή, που το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμα επί της οδού Ρήγα Φεραίου
στην περιοχή Λακατάμιας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των νεκροτομών, ο θάνατος των δύο προσώπων προήλθε από αιμορραγία και
αιμορραγικό σοκ, προκληθείσα από πυροβόλο όπλο. Στα άψυχα σώματα τους φέρουν από ένα τραύμα από σφαίρα ο
καθένας.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό και ο 56χρονος άντρας τραύμα στο στήθος.

Όπως πληροφορούμαστε, η νεκροτομή φαίνεται να έδωσε στους ανακριτές απαντήσεις ως προς το ποιος τράβηξε
πρώτος την σκανδάλη. Συγκεκριμένα όπως πληροφορείται η Cyprus Times, φαίνεται να προκύπτει εκ πρώτης
όψεως ότι τη σκανδάλη τράβηξε πρώτος ο 56χρονος. Βεβαίως τελικές απαντήσεις θα δώσουν οι εργαστηριακές
εξετάσεις και η βαλλιστική εξέταση.

Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές επί των σορών της τραγωδίας στη Λακατάμια – Φαίνεται
να έδωσαν κάποιες απαντήσεις στους ανακριτές
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Τις νεκροτομές διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα, Νικόλας Χαραλάμπους και Σοφοκλής
Σοφοκλέους.

Και δεύτερο κυνηγετικό όπλο στο σπίτι της τραγωδίας στη Λακατάμια. Αναμένουν απαντήσεις από τις
νεκροτομές (pics)
«Συγνώμη… έπρεπε να γίνει». Το σημείωμα και το ενδεχόμενο που διερευνούν οι ανακριτές για την
τραγωδία Λακατάμιας

Στο μεταξύ, οι έρευνες και εξετάσεις επί την τεκμηρίων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα επί της οδού Ρήγα Φεραίου
στη Λευκωσία συνεχίζονται.

Ένα ιδιόχειρο σημείωμα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως γράφτηκε από τον 56χρονο Χριστοδούλου είναι αυτό
που βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο των ανακριτών. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο δημοσίευμα
της Cyprus Times, στο σημείωμα τα λόγια που αναγράφονται είναι μια συγνώμη… και ότι έπρεπε να γίνει, δηλαδή
ότι ο 56χρονος είχε σκοπό να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Η σκηνή του φονικό λέει άλλα…

Όπως μας ανέφερε έγκυρη αστυνομική πηγή, από την σκηνή ωστόσο μπορεί κάνεις να συμπεράνει ότι η 44χρονη
είναι αυτή που πυροβόλησε τον 56χρονο. Αυτό όπως μας επισημάνθηκε, φαίνεται να προκύπτει και από τα
τραύματα που φέρει καθώς όπως μας επεξηγήθηκε είναι πολύ δύσκολο κάποιος να θέσει τέρμα στη ζωή του και να
φέρει τραύμα στο στήθος. Επίσης και το γεγονός ότι το κυνηγετικό εντοπίστηκε δίπλα της 44χρονης και μερικώς
επάνω της, ωστόσο επί το παρόντος και εν αναμονή ολοκλήρωσης των εξετάσεων.
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Όσον αφορά το κίνητρο πίσω από την τραγική υπόθεση, αν και ακόμα δεν υπάρχει κατάληξη από πλευράς των
ανακριτών, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν ενώπιον τους προκύπτει ότι μεταξύ του πρώην ζευγαριού υπήρχαν
περιστατικά ζηλοτυπίας, καθώς η απόφαση για χωρισμό τους δεν φαίνεται να ήταν κοινή.

Τα δύο πρόσωπα ήταν γονείς, ο 56χρονος πατέρας 3 παιδιών και η 44χρονη Νίκη μητέρα δύο παιδιών, εντοπίστηκαν
νεκροί το βράδυ της Δευτέρας λίγο πριν από τις 10 και αφού τους αναζητούσαν συγγενικά τους πρόσωπα για ώρες.


