
  

   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Αθήνα, 10/04/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  

Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ Σ., 13 ΕΤΩΝ,  
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ  

  
Ο Θανάσης Σ., 13 ετών, δεν έχει ακόμα εντοπιστεί παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες 
αναζήτησής του συνεχίζονται. Αναμένουμε από τις Αστυνομικές Αρχές να εντατικοποιήσουν 
τις έρευνες τους, προκειμένου ο Θανάσης να βρεθεί και να επιστρέψει στο Σπίτι του 
«Χαμόγελου του Παιδιού» όπου μεγαλώνει τα τελευταία 4 χρόνια.   
 
Ο Θανάσης, εξαφανίστηκε στις 23/03/2018 από το Περιστέρι  και «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», την ίδια ημέρα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού έγκυρης και 
έγκαιρης ενημέρωσης πολιτών για περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, Amber Alert.  
 
Οι άνθρωποι του «Χαμόγελου του Παιδιού» αγωνιούν καθημερινά και καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουν στην αναζήτηση του Θανάση και ελπίζουν ότι σύντομα θα 
βρεθεί και θα επιστρέψει κοντά τους.  
 
Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με 
τις Εισαγγελικές αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, την Interpol, την πρεσβεία της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα 
Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - MCE), 
καθώς και με τους συνεργαζόμενους φορείς του οργανισμού σε περιστατικά 
εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων.  
 
Παράλληλα, με την ενεργοποίηση του Amber Alert διανεμήθηκαν οι αφίσες της εξαφάνισης 
του 13χρονου Θανάση σε αερολιμένες, διασυνοριακούς σταθμούς, λιμενικούς σταθμούς 
καθώς και στα περιπολικά οχήματα της Άμεσης Δράσης σε όλη την Ελλάδα.  
  
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που οι έρευνες για ένα παιδί που έχει 
εξαφανιστεί τόσες μέρες, δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα ενώ κάποιες από τις 
πληροφορίες που προέρχονται από το συγγενικό του περιβάλλον είναι συγκεχυμένες 
αποπροσανατολίζοντας τις προσπάθειες εντοπισμού του.  
 
Δυστυχώς, η απουσία σημαντικών πληροφοριών και ταυτόχρονα οι προσπάθειες 
αποπροσανατολισμού των ερευνών, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό ο 
Θανάσης να βρίσκεται στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, εγείρει 
ερωτηματικά για το πόσο εύκολα ένα παιδί μετακινείται μεταξύ κρατών, ενώ έχει δηλωθεί η 
εξαφάνιση του και γίνονται ενέργειες για την εύρεσή του.  



 
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η εξαφάνιση του μικρού Θανάση παραπέμπει σε μια 
οργανωμένη επιχείρηση αρπαγής του 13χρονου, ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια είχε βρει 
στην οικογένεια του «Χαμόγελου» την ουσιαστική ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη που 
χρειάζεται κάθε παιδί.  
 
Όλοι όσοι αγαπούν τον Θανάση, από το Σπίτι που μεγάλωνε, από το σχολείο, από το 
φροντιστήριο, από την ομάδα του μπάσκετ και από τη γειτονιά τον περιμένουν να γυρίσει 
πίσω στην ασφάλεια και τη ζεστασιά που του αξίζει! Παρακαλείται οποιοσδήποτε έχει κάποια 
πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά -έστω και ανώνυμα- με «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», 
καθώς και με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.  
 
 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των 
απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει 
πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση 
μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η 
εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ 
σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, 
διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά 
εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: 
http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/  
 
Μάθετε περισσότερα για το Amber Alert Hellas http://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-
paidia:ambert-alert-hellas/  
  
Περισσότερες πληροφορίες: 
Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά  
«Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» 
e mail: 116000@hamogelo.gr  
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