
ΑΡΠΑΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΠΑΤΕΡΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2018 

ΑΡΠΑΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 

Στις 12/04/2018, κατά τις βραδινές ώρες, ενημερώθηκε η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα 

Παιδιά 116000» ότι νωρίτερα την ίδια μέρα απήχθη βρέφος από τον φερόμενο ως βιολογικό πατέρα, ο 

οποίος δεν του ασκεί κανένα νόμιμο γονικό δικαίωμα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεργάστηκε με 

τις Αστυνομικές και τις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες και να μη 

χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του βρέφους. 

Ωστόσο, βάσει πληροφοριών, ο φερόμενος ως βιολογικός πατέρας, σχεδόν αμέσως μετά την αρπαγή 

του βρέφους μετέβη σε χώρα του εξωτερικού, παίρνοντας μαζί του το παιδί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 

συγκεκριμένος άνθρωπος από νομικής πλευράς κατηγορείται για κακούργημα και δεν είχε κανένα 

νομικό δικαίωμα να βγάλει στο παιδί νόμιμα χαρτιά για να ταξιδέψει στο εξωτερικό. «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» εκφράζει τη λύπη του για αυτή την εξέλιξη και τη συμπαράστασή του στο οικογενειακό 

περιβάλλον του παιδιού. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση εξαφάνισης/αρπαγής ανηλίκου θα 

πρέπει άμεσα οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια να απευθύνονται στις Αρμόδιες Αρχές, ώστε να 

μη χάνεται πολύτιμος χρόνος και να υπάρχει έγκαιρη κινητοποίηση. 

Για άλλη μια φορά εγείρονται ερωτηματικά για το πόσο εύκολα ένα παιδί μετακινείται μεταξύ κρατών, 

όταν ο άνθρωπος που το συνοδεύει δεν ασκεί κανένα νόμιμο δικαίωμα σε σχέση με το ανήλικο. 

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ελπίζει να εντοπισθεί άμεσα ο άνθρωπος αυτός, να επιστρέψει το βρέφος 

πίσω στην οικογένειά του και μην επαναληφθεί για ακόμα μια φορά η ιστορία του Mateo Dullia που 

μας είχε όλους συγκλονίσει. Τον ανήλικο Mateo είχε αρπάξει και τότε ο φερόμενος ως πατέρας του, ο 

οποίος τον μετέφερε σε χώρα, όπου οι συνθήκες που επικρατούν δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό του 

παιδιού και ως εκ τούτου την επιστροφή του πίσω στην οικογένειά του. Για ακόμα μια φορά, χρειάζεται 

να τονιστεί ότι η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών και της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα 

Παιδιά 116000», διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρεση ενός παιδιού και στην ασφαλή 

επιστροφή του στην οικογένειά του. 

«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/ 
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