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νομίας», προσθέτει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.  
Υπενθυμίζεται ότι η Αρτεμις στις 16 Οκτωβρίου έφυγε από το 

σπίτι της, προκειμένου να πάει σε πολυκατάστημα παιχνιδιών 
στην Παιανία, όπου θα περνούσε από συνέντευξη για εργασία. 
Την ημέρα που εξαφανίστηκε στις 5:00 το απόγευμα, 50 λεπτά 
πριν κλείσει το κινητό της, μάρτυρες είδαν τη 19χρονη έξω από 
κατάστημα τηλεφωνίας στην Παιανία να διαπληκτίζεται με κά-
ποιον και στη συνέχεια να μπαίνουν σε ένα μαύρο αυτοκίνη-
το και να εξαφανίζονται. Παράλληλα με τα νέα στοιχεία στον 
Βόλο, η Αστυνομία εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή την πληρο-
φορία ότι το κορίτσι κρατείται παρά τη θέλησή του στο κέντρο 
της Αθήνας από δύο άνδρες. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει 
η «R», για να μην την αναγνωρίζουν, της έχουν κόψει τα μαλλιά 
και έχουν αλλάξει το χρώμα τους. «Με μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρακολουθούμε και τις έρευνες όσον αφορά τη μαρτυρία που 
είχαμε για τον συγκεκριμένο κλειστό χώρο στο κέντρο της Αθή-
νας», λέει ο κ. Ντούγκας. Με συγκρατημένη αισιοδοξία και αγω-
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Μ
ια πληροφορία, ανήμερα των Θεο-
φανείων, στο κινητό του αδελφού της 
19χρονης Αρτέμιδας, στάθηκε η αφορ-

μή για να ξεκινήσει νέα έρευνα στην υπόθεση 
εξαφάνισής της, που το τελευταίο διάστημα έχει 
λάβει διαστάσεις θρίλερ. Μάρτυρας φέρεται να 
έχει δει την άτυχη κοπέλα σε πόλη της κεντρικής 
Ελλάδος και συγκεκριμένα στον Βόλο, συνοδεία 
δύο γεροδεμένων ανδρών. Οι αστυνομικές Αρ-
χές, σε συνεργασία με τον δικηγόρο της οικογέ-
νειας, Αναστάσιο Ντούγκα, εξετάζουν με προ-
σοχή τα νέα δεδομένα που μπορεί να οδηγή-
σουν στον εντοπισμό της. «Την ήμερα των Θεο-
φανείων, ο αδελφός της Αρτέμιδος δέχτηκε στο 
κινητό του τηλέφωνο μια κλήση από έναν μάρ-
τυρα, ο οποίος υποστήριξε ότι είδε τη 19χρονη 
κοπέλα. Σύμφωνα με όσα του είπε, αναγνώρισε 
την Αρτέμιδα σε πόλη της κεντρικής Ελλάδας, τη 
στιγμή που ψώνιζε σε ένα κατάστημα ψιλικών. 
Συνοδευόταν από δύο άνδρες γεροδεμένους, 
ηλικίας περίπου τριάντα ετών. Αυτό που έκανε 
εντύπωση στον μάρτυρα ήταν ότι είδε την Αρ-
τέμιδα πολύ αδυνατισμένη, ανήσυχη και φοβι-
σμένη», δηλώνει  στη Realnews ο κ. Ντούγκας, 
σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη μυστηριώδη εξα-
φάνιση της νεαρής κοπέλας. 

Η οικογένεια της 19χρονης θεωρεί πολύ ση-
μαντική τη συγκεκριμένη μαρτυρία για την πό-
λη του Βόλου, καθώς πριν από περίπου έναν μή-
να είχαν την πληροφορία ότι κάποια γυναίκα εί-
χε αναγνωρίσει και πάλι την Αρτέμιδα στην πα-
ραλία του Βόλου. Οπως υποστηρίζουν από τον 
στενό οικογενειακό κύκλο της κοπέλας, δεν μπο-
ρεί να είναι σύμπτωση και με αγωνία παρακο-
λουθούν τα αποτελέσματα των ερευνών. «Δεν 
είναι η πρώτη φορά που υπάρχει παρόμοια 
μαρτυρία για την Αρτέμιδα. Και πριν από λίγο 
καιρό είχαμε την πληροφορία για την παραλία 
του Βόλου. Και τότε η νεαρή κοπέλα συνοδευ-
όταν από δύο άνδρες και μάλιστα της ίδιας ηλι-
κίας», αναφέρει ο κ. Ντούγκας. «Από την πρώτη 
στιγμή βρέθηκα και εγώ ο ίδιος στη συγκεκριμέ-
νη πόλη, προκειμένου να παρακολουθούμε και 
να συνδράμουμε στη μεγάλη έρευνα της Αστυ-
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νία παρακολουθούν την πορεία των ερευνών τα 
μέλη της οικογένειας της Αρτέμιδος. Ο πατέρας 
της νεαρής κοπέλας, Γιάννης Βασίλης, κάνει νέα 
έκκληση μέσω της «R» να ανοίξουν τα στόμα-
τα, ώστε να βρεθεί η Αρτεμις. «Θέλω να σφίξω 
την κόρη μου στην αγκαλιά μου. Να επιστρέ-
ψει στο σπίτι και να τελειώσει το βασανιστήριο 
που ζούμε από τις 16 Οκτωβρίου, όταν και εξα-
φανίστηκε η Αρτεμις. Είμαστε όλοι πολύ στενο-
χωρημένοι», δηλώνει στην «R» ο πατέρας της 
νεαρής κοπέλας και συμπληρώνει: «Οποιος ξέ-
ρει, να μιλήσει, έστω και ανώνυμα. Παρακαλώ 
όποιον την έχει δει ή γνωρίζει πράγματα για την 
κόρη μου να επικοινωνήσει είτε μαζί μας είτε με 
την Αστυνομία. Εστω και ανώνυμα. Θέλω να ξέ-
ρω ότι είναι ζωντανή και πως δεν διατρέχει κίν-
δυνο η ζωή της». 
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