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Πώς έζησε η 15χρονη τη δολοφονία 
της μητέρας της από τον πατέρα της 
στον Πύργο ∆ιρού Μάνης. «∆εν θα 
ξεχάσω ποτέ τα τελευταία της λόγια. 
Ολα έγιναν μπροστά μου…» 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΗΣ
∆ύο αυτόπτες μάρτυρες 
περιγράφουν τον μοιραίο καβγά 
που κατέληξε στη δολοφονία 
του 26χρονου στις Σπέτσες. 
Τι απαντά στην απολογία του 
ο 22χρονος κατηγορούμενος 
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Μπροστά 
στα μάτια 
της κόρης
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Αθήνα
Η τελευταία 
µαρτυρία που 
έφτασε στα χέρια 
της Αστυνοµίας 
προέρχεται από 
µια κυρία, η 
οποία υποστηρίζει 
ότι την είδε 
στο κέντρο της 
Αθήνας µαζί 
µε δύο άνδρες 
περίπου 30 ετών  

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ των γονέων και η 
έρευνα του δικηγόρου Αναστάσιου 
Ντούγκα οδηγούν προς την κατεύ-
θυνση της αρπαγής. Ωστόσο, στις δι-
ωκτικές Αρχές υπάρχει προβληματι-
σμός σχετικά με κάποιες λεπτομέρει-
ες της υπόθεσης. Η Αρτεμις παρου-
σιάζεται από μάρτυρα να κατεβάζει 
τη μάσκα της και να επιχειρεί να επι-
κοινωνήσει. Εξ αποστάσεως οι «δύο 
άνδρες» την παρακολουθούν και 
την καλούν να επιστρέψει στο αυτο-

κίνητο. Νωρίτερα κάποιος ή κάποια 
έστειλε μήνυμα στον αδελφό της με 
το οποίο ζητούσε 5.000 ευρώ και κά-
ποιος άλλος 2.500 ευρώ. Αν όλα αυ-
τά ισχύουν, οι απαγωγείς είναι ενδε-
χομένως ερασιτέχνες και σύντομα 
θα διαλευκανθεί η υπόθεση. Αν, από 
την άλλη, δεν πρόκειται για απαγωγή 
και η Αρτεμις είναι ελεύθερη να επι-
κοινωνήσει, θα πρέπει να λυτρώσει 
από την αγωνία τους γονείς της με 
δύο λέξεις: «είμαι καλά». 
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Οι λεπτοµέρειες

Σ
υνεχίζεται το θρίλερ µε τη µυστηριώδη 
εξαφάνιση της 19χρονης Αρτέµιδος, τα 
ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 16 Οκτω-

βρίου, στο Κορωπί. Οι ηµέρες περνούν βασα-
νιστικά για τους γονείς της νεαρής κοπέλας, οι 
οποίοι δηλώνουν βέβαιοι ότι η κόρη τους έχει 
πέσει θύµα αρπαγής και δεν έχει φύγει µε τη 
θέλησή της. Η αγωνία τους έχει χτυπήσει «κόκ-
κινο» και παρακολουθούν τις έρευνες της Αστυ-
νοµίας, οι οποίες έχουν µεταφερθεί στον Βόλο, 
µετά τις τρεις νέες µαρτυρίες ανθρώπων που 
υποστήριζαν ότι είχαν δει την Αρτέµιδα σε κε-
ντρικό σηµείο της πόλης. 

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, 
Αναστάσιος Ντούγκας, ο οποίος τις προηγού-
µενες ηµέρες βρισκόταν στο σηµείο των ερευ-
νών, δηλώνει στη Realnews: «Μετά από πλη-
ροφορίες, οι οποίες κρίθηκαν αξιόπιστες, οι 
αστυνοµικοί “χτενίζουν” την περιοχή του Βό-
λου. Είµαι σίγουρος ότι η νεαρή κοπέλα κρα-
τείται χωρίς τη θέλησή της. Μια κυρία µάς ενη-
µέρωσε ότι είδε την Αρτέµιδα σε ένα πολυκα-
τάστηµα, να συνοδεύεται από δύο άνδρες ηλι-
κίας περίπου 30 ετών. Το κορίτσι κατέβασε τη 
µάσκα για να της µιλήσει και τότε οι δύο άν-
δρες την κοίταξαν και της είπαν “Αρτεµις, τι κά-
νεις; Γύρνα πίσω”». 

Την ίδια στιγµή, στο µικροσκόπιο της Αστυ-
νοµίας βρίσκεται ακόµα µία νέα µαρτυρία, δί-
νοντας και πάλι ελπίδα στους γονείς της νεα-
ρής κοπέλας. Κάθε νέο σηµάδι τούς δίνει δύ-
ναµη για να µην το βάλουν κάτω. Πιστεύουν 
ότι η Αρτεµις θα είναι σύντοµα κοντά τους και 
µε αγωνία αναµένουν να δουν τι θα δείξουν οι 
έρευνες της Αστυνοµίας σχετικά µε τις νέες µαρ-
τυρίες. Η τελευταία µαρτυρία που έφτασε στα 
χέρια της ΕΛ.ΑΣ. προέρχεται από µια κυρία, η 
οποία υποστηρίζει ότι την είδε στο κέντρο της 
Αθήνας µαζί µε δύο άνδρες περίπου 30 ετών.

Νέες µαρτυρίες ανθρώπων 
που είδαν την εξαφανισµένη 
19χρονη κοπέλα έχει στη 
διάθεσή του ο δικηγόρος 
Αναστάσιος Ντούγκας

Υπενθυµίζεται ότι η Αρτεµις έφυγε από το σπίτι της 
προκειµένου να πάει σε πολυκατάστηµα παιχνιδιών 
στην Παιανία, όπου θα περνούσε από συνέντευξη για 
εργασία. Από εκείνη τη στιγµή, εξαφανίστηκε και το 
κινητό της είναι κλειστό. Μάλιστα, 50 λεπτά πριν κλεί-
σει το κινητό της, µάρτυρες είδαν τη 19χρονη έξω από 
κατάστηµα τηλεφωνίας στην Παιανία να διαπληκτίζε-
ται µε κάποιον και στη συνέχεια να µπαίνουν σε ένα 
µαύρο αυτοκίνητο και να εξαφανίζονται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Η Αρτεµις κατέβασε 
τη µάσκα…»


