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Οι 6 πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις γυναικών στην Κύπρο: Κανένας δεν 
έμαθε τι απέγιναν-Ακόμα περιμένουν απαντήσεις οι οικογένειες  

 
 

Κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο των ανθρώπων που έχουν δηλωθεί στην 
αστυνομία ως εξαφανισθέντες αφορούν γυναίκες. Συγκεκριμένα, στον κατάλογο 
των ελλειπόντων προσώπων του αρχείου της αστυνομίας, από το 1990 μέχρι 
σήμερα, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 85 ατόμων, εκ των οποίων οι 29 είναι 

γυναίκες. 

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφανισθέντων –είτε ανδρών, είτε γυναικών- 
οι εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς, υπάρχει και μία μικρή μερίδα περιπτώσεων στις 

οποίες, ο τρόπος της εξαφάνισης, οι συνθήκες, η ταυτότητα του ατόμου και κυρίως το 
γεγονός ότι μετά την εξαφάνισή τους, κανένας από την οικογένειά τους, δεν είχε 
επικοινωνία μαζί τους, εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά για το τι τελικά απέγιναν. 

Από τις 29 αγνοούμνες γυναίκες του αρχείου της αστυνομίας, σε έξι περιπτώσεις οι 
εξαφανίσεις είναι τέτοιες, που κανείς θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει και 
αινιγματικές. Πρόκειται για μία Κύπρια και πέντε αλλοδαπές, τα ίχνη των οποίων 

κάποια στιγμή χάθηκαν εντελώς ανεξήγητα. 

NAKITA YASMEEN 
Η 30χρονη NAKITA YASMEEN, από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξαφανίστηκε τον Μάρτιο 
του 2020.  Η εξαφάνισή της καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 23 Οκτωβρίου, από 
δικηγόρο, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε σχετικά από την οικογένειά της, που διαμένει 
στο εξωτερικό. Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία, από τον περασμένο Μάρτιο, η 
30χρονη ξανά επικοινώνησε με κανένα συγγενικό της πρόσωπο, αλλά ούτε και 
ανταποκρίνεται στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. 

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. 
περίπου, με μαύρα μακριά μαλλιά και γαλάζιους φακούς επαφής στα μάτια. 
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RAHEL ALEMAYEHU MADEBO 
Η 26χρονη Rahel από την Αιθιοπία, εξαφανίστηκε γύρω στις 6.45 το πρωί της 25ης 
Αυγούστου του 2019, ενώ αυτή βρισκόταν στην παραλιακή περιοχή Αγίας Τριάδας, 
στο Παραλίμνι, όπου είχε πάει για βόλτα με οικείο της πρόσωπο. 

Η ελλείπουσα που είναι μόνιμος κάτοικος Λιβάνου, είχε αφιχθεί στην Κύπρο στις 22 
Αυγούστου, 2019, ως επισκέπτρια. 

Περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.80μ., με μακριά μαύρα 
μαλλιά, μελαχρινή με μαύρα μάτια. Κατά την έξοδο της για βόλτα το πρωί της 
Κυριακής, φορούσε μαύρη κοντομάνικη φανέλα, μαύρο μακρύ παντελόνι και μαύρο 

καπέλο. Κρατούσε μία μικρή τσάντα, με το διαβατήριο και τηλέφωνο της. 

 
 
LE THI HOA 

Η LE THI HOA, από το Βιετνάμ με ημερομηνία γέννησης 15/06/1979, εργαζόταν σε 
οικία όπου διέμενε σε χωριό την επαρχία Λευκωσίας από τις 30/03/2014. Μία ημέρα 
αναχώρησε για το Κυριακάτικο ρεπό της αλλά δεν επέστρεψε ποτέ πίσω. 
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Περιγράφεται ως ύψους 1.55, λεπτής σωματικής διάπλασης, με ίσια μακριά μαύρα 
μαλλιά. Κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι και 
πράσινη μπλούζα. 

 
 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
Η 39χρονη Μαρία Κακογιάννη από τη Λεμεσό, εξαφανίστηκε από την οικία της στις 
11 Απριλίου του 2012, χωρίς έκτοτε να δώσει ξανά κανένα σημείο ζωής. 

Η 39χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.72 εκ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, 
με κοντά καστανόξανθα σγουρά μαλλιά και κατά την ώρα της αναχώρησής του, 

φορούσε τζιν παντελόνι και ζακέτα χρώματος γκρι. 

 
 
KRASOVSKA KATERYNA 
Η 19χρονη Krasovska Kateryna, από την Ουκρανία, χάθηκε από το κρουαζερόπλοιο 
στο εργαζόταν στις 31/10/2008. Έκτοτε δεν έδωσε ξανά κανένα σημείο ζωής. 
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ΜΥRNA FAYARDO 
H ΜΥRNA FAYARDO 54 ετών από τις Φιλιππίνες, εξαφανίστηκε από την κατοικία 
της εργοδότριας της στη Λεμεσό, στις 6/11/2005 κατά τη διάρκεια του Κυριακάτικού 
της ρεπό, από το οποίο δεν επέστρεψε ποτέ. Από τότε κανένας από την οικογένειά 
της στις Φιλιππίνες δεν είχε νέα της, ενώ όσες προσπάθειες κι αν έκαναν να 
επικοινωνήσουν στο κινητό της, αυτό ήταν απενεργοποιημένο. 

Η Μύρνα είναι ύψους 1.60μ.λεπτής σωματικής διάπλασης, μελαχρινή με μαύρα 
κοντά μαλλιά. Κατά την άναχώρηση της φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μακρομάνικη 
πόλο ριγέ φανέλα χρώματος βυσσινι και κίτρινο. Φορούσε τζιν καπέλο και κρατούσε 
ομπρέλα. 

 
 
Για όλα τα πιο πάνω πρόσωπα παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει 
οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει 
άμεσα τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον 
τηλεφωνικό αριθμό 1460. 
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