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Ακούστε την CyprusTimes
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Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Λεμεσό, σε σχέση με τη δολοφονία 36χρονης γυναίκας
από τη Λευκορωσία, η οποία βρέθηκε νεκρή σε λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιο της οικίας της.

Αξιολογώντας στοιχεία και μαρτυρίες, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος
σύλληψης σε βάρος ενός προσώπου.

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός πρόσωπου για τη δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στη
Λεμεσό – Πρόκειται για 29χρονο από τη Λιθουανία – Όλες οι πληροφορίες
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Πρόκειται για 29χρονο από τη Λιθουανία, τον Aistis Mikalauskas.

Στο μικροσκόπιο των αρχών και οι σχέσεις που είχε μαζί του η άτυχη γυναίκα.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο δημοσίευμα, ο 15χρονος γιος της άτυχης γυναίκας είπε στους ανακριτές ότι
είχε να δει τη μητέρα του από την Παρασκευή, οπότε αναχώρησαν από το σπίτι και τα δύο αδέλφια του, 3 και 6
ετών για να περάσουν το Σαββατοκύριακο με τον πατέρα τους. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπως αναφέρθηκε
και σε προηγούμενο δημοσίευμα της Cyprus Times, ο 15χρονος γιος της άκουσε θόρυβο αλλά θεώρησε ότι δεν
προερχόταν από την οικία. Ο 15χρονος το Σάββατο μετέβη στην εργασία του και ως εκ τούτου δεν αναζήτησε τη
μητέρα του.
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Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της στη Λεμεσό. Όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά
Βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο της η 36χρονη στη Λεμεσό. Με τραύματα στο κεφάλι (pics-video)
Άκουσε θόρυβο πριν εντοπίσει νεκρή τη μητέρα του ο 15χρονος στη Λεμεσό. Τα στοιχεία που δείχνουν
δολοφονία (pics-video)
Ερωτηματικό ο χρόνος δολοφονίας της Iryna… Την αναζητούσε φίλη της. Εν αναμονή έκδοσης
εντάλματος σύλληψης (video)

Την έψαχνε φίλη της…

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, την άτυχη 36χρονη αναζητούσε φίλη της, η οποία συχνά της προσέχει και τα
μικρότερα παιδιά. Προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της αλλά δεν τα κατάφερε και γι’ αυτό σήμερα πριν από το
μεσημέρι μετέβη στην οικία τους στον Άγιο Τύχωνα. Όταν της άνοιξε ο 15χρονος ζήτησε τη μητέρα του και της είπε
ότι δεν την είχε δει. Μαζί μετέβησαν στο υπνοδωμάτιο της 36χρονης όπου την εντόπισαν νεκρή σε λίμνη αίματος.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΔΩ

Τραύματα στο κεφάλι… σε λίμνη αίματος

Αυτοψία στη σκηνή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Νικόλας Χαραλάμπους. Όπως
αναφέρθηκε και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, η 36χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο λαιμό, ωστόσο το
γεγονός ότι εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος δυσχεράνει την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για κατάθεση βρέθηκαν ο γιος της γυναίκας, η φίλη της και εργαζόμενοι στην οικία
της.
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