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Σημαντικά στοιχεία
Νέα μαρτυρία
αλλάζει τα δεδομένα
στην υπόθεση
εξαφάνισης
της 19χρονης.
«Ισως να είναι η λύση
του μυστηρίου»,
λέει ο δικηγόρος
της οικογένειας

το σήμα του κινητού
της 19χρονης συμπίπτει με
το σημείο που ο μάρτυρας
αναφέρει ότι είδε το τζιπ
από κάμερα ασφαλείας να περπατά σε δρόμο στο Κορωπί. Η κάμερα την κατέγραψε να
περνά μπροστά από κατάστημα λίγο μετά τις
2:00 το μεσημέρι κατευθυνόμενη προς τη στάση από όπου θα έπαιρνε το λεωφορείο για να
πάει στον προορισμό της. Ωστόσο, η 19χρονη
φέρεται να πήγε σε μια στάση λεωφορείου λί-

κοινωνια

οικογένεια μια μάρτυρας, η οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής, ισχυρίστηκε πως είδε τη νεαρή κοπέλα λίγο πριν
φυγαδευτεί, μετά από έρευνα σε συγκεκριμένο χώρο παρουσία εισαγγελέα.

«Τους ειδοποίησαν»
«Η Αστυνομία της Ομόνοιας ξέρει πολύ καλά
πού βρίσκεται η Αρτεμις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αστυνομικοί που ειδοποιούν όταν είναι να
γίνει “ντου”. Την ημέρα που πήγε εισαγγελέας,
έφυγαν από την πίσω πόρτα. Την εξαφάνισαν.
Βρισκόταν στην οδό Ιάσονος στο Μεταξουργείο. Την έχουν πάρει τώρα από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας. Ωστόσο, από
την πλευρά της οικογένειας, υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία της μάρτυρος και φοβούνται μήπως κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τα
λεγόμενά της, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα
δεν έχει πάει να καταθέσει επίσημα στην Αστυνομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί,
όλο αυτό το διάστημα, έχουν πραγματοποιήσει πολλές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της
Ομόνοιας, με σκοπό τον εντοπισμό της 19χρονης κοπέλας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
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Το σημείο όπου χάθηκε
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«Εβαλαν την Αρτέμιδα
σε ένα μαύρο τζιπ»

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
k.nikolopoulos@realnews.gr
ε σενάριο ταινίας για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της 19χρονης Αρτέμιδος, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν
από περίπου τρεισήμισι μήνες στο Κορωπί. Οι
ημέρες περνούν βασανιστικά για τα μέλη της
οικογένειας της νεαρής κοπέλας, όμως όλοι
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτή η περιπέτεια θα έχει αίσιο τέλος. Κάθε νέο σημάδι
στην υπόθεση τους γεμίζει ελπίδα ότι ο Γολγοθάς τους θα λήξει σύντομα και ότι η Αρτεμις θα γυρίσει και πάλι χαμογελαστή στο σπίτι της. Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια νέα μαρτυρία
που έφτασε στα χέρια και αφορά την εμπλοκή στην υπόθεση δύο ανδρών που επέβαιναν
σε ένα μαύρο τζιπ.
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένας νέος μάρτυρας
που υποστηρίζει ότι δύο γεροδεμένοι άνδρες
βγήκαν από το μαύρο τζιπ και υποχρέωσαν
την Αρτέμιδα, χωρίς τη θέλησή της, να μπει
στο αυτοκίνητο. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει
το γεγονός ότι το σημείο όπου χάθηκε το σήμα του κινητού της 19χρονης συμπίπτει με το
σημείο που ο μάρτυρας αναφέρει ότι είδε το
μαύρο τζιπ. «Εχουμε στα χέρια μας σημαντικά στοιχεία για το μαύρο τζιπ και την εμπλοκή του με την υπόθεση εξαφάνισης της νεαρής κοπέλας. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί το συγκεκριμένο τζιπ, ώστε να διασταυρώσουμε τις
πληροφορίες. Θεωρούμε ότι ο εντοπισμός του
μαύρου τζιπ ενδεχομένως να δώσει λύση στο
μυστήριο», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος Αναστάσιος Ντούγκας.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρτεμις έφυγε από το
σπίτι της, το μεσημέρι της 16ης Οκτωβρίου,
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. Σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας, η Αρτεμις
δεν πήγε ποτέ για τη συνέντευξη. Την ημέρα
της εξαφάνισής της, η 19χρονη καταγράφηκε
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γα μέτρα πιο μακριά από εκείνη που θα έπρεπε να έχει πάει, ενώ κανείς δεν ξέρει αν τελικά
επιβιβάστηκε σε λεωφορείο ή όχι.

Μαρτύριο
Εκκληση να ανοίξουν τα στόματα και να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν πού βρίσκεται η Αρτεμις, κάνει, μέσω της «R», ο αδελφός της άτυχης κοπέλας, Αρης Βασίλης, επισημαίνοντας
ότι δεν θα σταματήσει να την αναζητεί μέχρι
να τη βρει. «Παρακαλώ όποιον γνωρίζει κάτι
για την υπόθεση να μας ενημερώσει, έστω και
ανώνυμα. Θέλω να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που ζούμε και να αγκαλιάσω σφιχτά την
αδελφή μου. Ελπίζω ότι σύντομα θα επιστρέψει σπίτι και στην οικογένειά μας. Μέχρι, όμως,
να επιστρέψει, δεν θα σταματήσω να την ψάχνω, όπως κάνω όλους αυτούς τους μήνες»,
λέει ο αδελφός της Αρτέμιδος και προσθέτει:
«Πιστεύω πως κάπου την κρατάνε. Αποκλείω
το σενάριο να έφυγε με τη θέλησή της. Θέλω
να ξέρει πως δεν θα σταματήσω μέχρι να τη
βρω. Εχει λείψει σε όλους μας πάρα πολύ και
την αγαπάμε. Αν μας βλέπει, ας γυρίσει για να
τελειώσει εδώ όλο αυτό. Από την ημέρα που
εξαφανίστηκε, προσπαθώ λύσω το κουβάρι
του μυστηρίου». Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλεί στην Αστυνομία αλλά και στην

