
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2020 

  
Μετά την επιτυχημένη έρευνα και άμεση ανεύρεση 11χρονης από τους ανθρώπους της 

Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συνάντησή τους με τον  Πρόεδρο 
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

  
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στην έρευνα και άμεση 
ανεύρεση 11χρονης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τρίτη 28 Απριλίου 2020, μεταξύ του 
Προέδρου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κου Κώστα Γιαννόπουλου και των 
ανθρώπων της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας που 
διεξάχθηκε στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης.   
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κος Κώστας Γιαννόπουλος, ευχαρίστησε 
τους ανθρώπους της Δημοτικής Αστυνομίας για τη συμμετοχή και κινητοποίησή τους σε περιπτώσεις 
εξαφανίσεων, αλλά και τη σημαντική συμβολή τους σε πρόσφατο περιστατικό εξαφάνισης. 
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύετε στην πράξη ότι ενώνοντας τις δυνάμεις 
μας μπορούμε να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με αποτελεσματικότητα και αμεσότητα όταν 
ένα παιδί εξαφανίζεται. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και 
την ευαισθησία που έχετε επιδείξει. Η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν λειτουργείτε 
μόνο ως εθελοντές, αλλά ως άνθρωποι. Ελπίζουμε οι υπόλοιποι δήμοι να ακολουθήσουν το λαμπρό 
παράδειγμα σας». 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή βοήθειας σε παιδιά, στην Ελλάδα 
και διεθνώς, έχει ως θεμελιώδη αρχή τις συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς, με παρεμφερείς 
στόχους και αξίες. Λαμπρό παράδειγμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών 
και των άμεσων αποτελεσμάτων που αυτή επιφέρει στις ενέργειες υποστήριξης των παιδιών που 
βρίσκονται σε ανάγκη, αποτελεί η συνεργασία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της 
Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 
 
Οι άνθρωποι της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης αποτελούν πλέον μέλη της μεγάλης 
οικογένειας του Οργανισμού και στέκονται δίπλα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, 
στηρίζοντας άμεσα και αποτελεσματικά τις δράσεις και τον μηχανισμό που ενεργοποιείται σε 
περιπτώσεις Amber Alert για τις εξαφανίσεις Ανηλίκων από 0 έως 18 χρονών και Missing Alert για 
τις εξαφανίσεις Ενηλίκων από 18 έως 60 χρονών. 
 
Η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», με σκοπό την ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού της στον επιχειρησιακό 
βραχίονα του Οργανισμού και συγκεκριμένα στην υπηρεσία της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα 
Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» και της «Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής» του 
Οργανισμού, σε περιπτώσεις ενεργοποίησης Amber Alert και Missing Alert. Έκτοτε οι άνθρωποι της 
Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κινητοποιούνται άμεσα σε περιπτώσεις εξαφανίσεων, ενώ 
ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή τους σε περιστατικό εξαφάνισης 11χρονής από την 
Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 21 Απριλίου 2020. 
 
Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας που έχει θεμελιωθεί, επίκειται η περαιτέρω ανάπτυξη των 
συνεργιών μεταξύ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της Δημοτικής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, μέσω της υλοποίησης επιπλέον εκπαιδευτικών σεμιναρίων και κοινών δράσεων. 
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