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Ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, με δήλωσή 
του στην «R», εύχεται να τελειώσει ο Γολγο-
θάς που βιώνει και κάνει έκκληση σε όποιον 
γνωρίζει κάτι να μιλήσει. «Το μόνο δώρο που 
επιθυμώ για το 2021 είναι να επιστρέψει το 
παιδί μου στο σπίτι. Το νέο έτος ας μου φέ-
ρει πίσω την κόρη μου. Να τη σφίξω στην 
αγκαλιά μου και να τελειώσει αυτός ο εφι-
άλτης που ζούμε όλοι μας από τις 16 Οκτω-
βρίου, όταν και εξαφανίστηκε. Ολες αυτές 
τις ημέρες είμαστε άυπνοι. Δεν έχει υπάρξει 
ημέρα που να μην την έχουμε ψάξει. Οποια 
πληροφορία μαθαίνουμε, τρέχουμε για να 
την εξακριβώσουμε. Είμαστε πραγματικά πο-
λύ στενοχωρημένοι και απογοητευμένοι», λέ-
ει ο κ. Γιάννης Βασίλης και προσθέτει: «Κά-
νω έκκληση να ανοίξουν τα στόματα. Ζητώ 
από όποιον μπορεί να μας βοηθήσει να το 
κάνει. Παρακαλώ όποιον την έχει δει ή γνω-
ρίζει πράγματα για την κόρη μου να επικοι-
νωνήσει είτε μαζί μας είτε με την Αστυνομία. 
Εστω και ανώνυμα, να καταγγείλει όσα γνω-
ρίζει και από εκεί και πέρα θα τα ερευνήσει 
η Αστυνομία. Ας μάθουμε ότι είναι ζωντανή 
και πως δεν κινδυνεύει. Θέλουμε να ξέρου-
με τι απέγινε η κόρη μας. Την περιμένουμε 
να επιστρέψει στο σπίτι…». 

μα των μαλλιών της και την έχουν κουρέψει, 
ώστε να μην αναγνωρίζεται εύκολα», αναφέ-
ρει ο κ. Ντούγκας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», τις επό-
μενες ώρες αναμένεται να υπάρξει οργανωμέ-
νη αστυνομική επιχείρηση σε κομβικά σημεία 
στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να διασταυρω-
θούν οι νέες πληροφορίες από τους μάρτυρες 
που υποστηρίζουν ότι έχουν δει την Αρτέμι-
δα. Οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι θα καταφέ-
ρουν να συλλέξουν τα στοιχεία που θα οδη-
γήσουν στην επίλυση του γρίφου και τελικά 
να εντοπίσουν τη 19χρονη κοπέλα. 

Ημέρες αγωνίας
Οι τελευταίες ημέρες του 2020 πέρασαν βα-
σανιστικά για την οικογένεια της Αρτέμιδος. 
Στο άκουσμα της είδησης ότι εντοπίστηκε νε-
κρή μια γυναίκα σε βαλίτσα στα Βίλια, πά-
γωσαν… Φοβήθηκαν για το χειρότερο, αλλά 
δεν έχασαν στιγμή την πίστη τους. Με ανυ-
πομονησία περίμεναν το πόρισμα του ιατρο-
δικαστή για τη σορό στα Βίλια. Τελικά, με συ-
γκρατημένα χαμόγελα, υποδέχθηκαν την εί-
δηση ότι το πτώμα δεν ανήκε στη 19χρονη 
και ελπίζουν ξανά ότι σύντομα θα επιστρέ-
ψει κοντά τους. 

Π
ιο κοντά στον εντοπισμό της πορεί-
ας που ακολούθησε η 19χρονη Αρ-
τεμις, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυ-

στηριωδώς στις 16 Οκτωβρίου στο Κορωπί, 
εκτιμούν ότι βρίσκονται τα μέλη της οικογέ-
νειάς της, μετά τις νέες πληροφορίες που βρί-
σκονται πλέον στην κατοχή τους. Επιπροσθέ-
τως, οι νέες μαρτυρίες για τη νεαρή κοπέλα, 
σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οδηγούν τις 
έρευνες σε ένα συγκεκριμένο κλειστό χώρο, 
στο κέντρο της Αθήνας. «Μετά από όλο αυ-
τό το διάστημα που έχει περάσει, τις έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί από την Αστυ-

νομία και τις νέες μαρτυρίες που έχουν φτά-
σει σε εμάς, είμαστε σίγουροι ότι η Αρτεμις 
κρατείται σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο κέ-
ντρο της Αθήνας και την εκμεταλλεύονται. Δεν 
μπορούμε αυτή την ώρα να δώσουμε περισ-
σότερες πληροφορίες, αλλά είμαστε πεπει-
σμένοι ότι κρατείται παρά τη θέλησή της», 
λέει στη Realnews ο δικηγόρος της οικογέ-
νειας, Αναστάσιος Ντούγκας, ο οποίος από 
την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι η Αρτεμις 
δεν είχε πρόθεση να εγκαταλείψει τους δι-
κούς της ανθρώπους. 

Η νεαρή κοπέλα έφυγε από το σπίτι της για 
να πάει σε πολυκατάστημα παιχνιδιών στην 
Παιανία, όπου θα περνούσε από συνέντευξη 
για εργασία. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της και 
το κινητό της τηλέφωνο είναι κλειστό. Οπως 
αποδείχθηκε από τις έρευνες της Αστυνομί-
ας, η 19χρονη δεν πήγε ποτέ στη συνέντευ-
ξη. Κάμερα ασφαλείας την έδειξε να περπα-
τά την ημέρα της εξαφάνισής της σε δρόμο 
στο Κορωπί, με κατεύθυνση τη στάση λεω-
φορείου με το οποίο θα πήγαινε στον προ-
ορισμό της, ωστόσο φαίνεται ότι τελικά κα-
τέληξε σε στάση άλλου αστικού λεωφορεί-
ου, κάτι που μέχρι και σήμερα οι δικοί της 
άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν. Την 
ημέρα που εξαφανίστηκε, στις 5 μ.μ., 50 λε-
πτά πριν κλείσει το κινητό της, μάρτυρες εί-
δαν τη 19χρονη έξω από κατάστημα τηλε-
φωνίας στην Παιανία να διαπληκτίζεται με 
κάποιον και στη συνέχεια να μπαίνουν σε 
ένα μαύρο αυτοκίνητο και να εξαφανίζονται.

Αλλαγή στο χρώμα
Φόβους ότι έχουν γίνει αλλαγές στην εξωτε-
ρική εμφάνιση της 19χρονης, προκειμένου 
να μη γίνεται αντιληπτή, εκφράζει ο δικηγό-
ρος της οικογένειας, Αν. Ντούγκας, επισημαί-
νοντας ότι, λόγω της διάστασης που έχει πά-
ρει η υπόθεση, κυκλοφορούν πολλές φωτο-
γραφίες της νεαρής κοπέλας και εύκολα μπο-
ρεί κάποιος να την αναγνωρίσει. «Εικάζουμε 
ότι αυτοί που έχουν αρπάξει την Αρτέμιδα 
χωρίς τη θέλησή της έχουν αλλάξει το χρώ-
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