
Ο Θανάσης μας βρέθηκε και είναι πάλι κοντά μας - Δελτίο Tύπου λήξης Amber 

Alert 

 

 

Στις 19 Ιουλίου 2018 βρέθηκε ο ΘΑΝΑΣΗΣ Σ. 13 ετών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 23 Μαρτίου 2018 

από την περιοχή του Περιστερίου και είναι καλά στην υγεία του. 

  

Ο 13χρονος Θανάσης που μεγάλωνε εδώ και 4 χρόνια στο Σπίτι του οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» στο Περιστέρι και είχε εξαφανιστεί στις 23 Μαρτίου –κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- 

επέστρεψε μόνος του στο Σπίτι του. 

  

Ο Θανάσης επικοινώνησε με άνθρωπο του Σπιτιού μέσω facebook, την Τετάρτη 18 Ιουλίου, του 

εκμυστηρεύτηκε ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος και δεν βγαίνει καθόλου έξω και εξέφρασε την αγωνία 

του για το αν μπορεί να επιστρέψει και αν τον αγαπάνε ακόμα! Την Πέμπτη 19 Ιουλίου, κατά τις 

πρωινές ώρες, ο Θανάσης το έσκασε από το μέρος που βρισκόταν κι επέστρεψε στο Σπίτι και στην 

οικογένεια του Χαμόγελου! Οι εργαζόμενοι, τα παιδιά, η γειτονιά και οι φίλοι του τον αγκάλιασαν με 

όλη τους την αγάπη και με δάκρυα χαράς τον υποδέχτηκαν και πάλι στο Σπίτι του! 

 

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της 

εξαφάνισης. 

  

«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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