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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Προς τους κ.κ Υπουργούς:   

Εξωτερικών 

Δικαιοσύνης 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Προστασίας του Πολίτη 

 

Την 24η Μαΐου 2022 και περί ώρα 20.40 απήχθη με βίαιο τρόπο μέσα από την 

κατοικία του στην Κηφισιά Αττικής από δύο και πλέον άτομα με καλυμμένα τα 

χαρακτηριστικά τους, ένα 6χρονο ανήλικο τέκνο ελληνικής υπηκοότητας. Εν συνεχεία, 

οι δράστες διέφυγαν μαζί με το ανήλικο με ένα βαν και κατάφεραν να φτάσουν οδικώς 

και αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη, διανύοντας μία απόσταση 500 και πλέον 

χιλιομέτρων, χωρίς ποτέ να τους σταματήσει, έστω και για τυπικό έλεγχο, κανένα 

κρατικό όργανο. 

Η μητέρα αμέσως μετά την απαγωγή έσπευσε να καταγγείλει στις αρμόδιες 

αστυνομικές αρχές την εγκληματική αυτή ενέργεια και εξεδόθη άμεσα σήμα κινδύνου, 

Amber Alert με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης του τέκνου. Παρά, δε, 

το γεγονός ότι οι αρχές έλαβαν σήμα από τα κινητά των δραστών και γνώριζαν την 

πορεία τους προς τη Βόρεια Ελλάδα εντούτοις, επιδεικνύοντας πρωτοφανή και 

αδικαιολόγητη ολιγωρία, άφησαν τους δράστες να μεταβούν ανενόχλητοι στο 

αεροδρόμιο, να περάσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να ταξιδέψουν προς 
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τη Δανία, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα παρά το γεγονός ότι και οι 

υπεύθυνοι του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» είχαν ειδοποιηθεί για την 

απαγωγή του ανηλίκου κι την ύπαρξη του σήματος.   

Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και διεκπεραιώθηκε το όλο 

έγκλημα ιδίως δε το γεγονός ότι οι δράστες γνώριζαν τόσο τον χώρο όσο και το 

πρόγραμμα των μελών της οικογενείας του τέκνου, είχαν πλήρη γνώση και είχαν 

«χαρτογραφήσει» τις διόδους διαφυγής τους, είχαν προμηθευτεί με το κατάλληλο 

όχημα διαφυγής, είχαν ετοιμάσει ήδη μέσα αλλοίωσης των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών του τέκνου και είχαν εφοδιαστεί με σκοπό να κάνουν χρήση τα 

απαραίτητα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, καταδεικνύει τη λειτουργία μίας 

συγκροτημένης και καλά δομημένης οργάνωσης - ομάδας προσώπων, η οποία 

σαφέστατα είχε τόσο την κατάλληλη «εμπειρία» και τεχνογνωσία όσο και τον 

«επαγγελματισμό» να φέρει εις πέρας το όλο προμελετημένο σχέδιο. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι σχετικά με τον καθορισμό του 

τόπου μόνιμης διαμονής του τέκνου, έχει αποφανθεί ήδη η ελληνική δικαιοσύνη, η 

οποία έκρινε ότι το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου είναι να παραμείνει με τη μητέρα 

του στην Ελλάδα, καθώς τυχόν αποχωρισμός του από αυτήν θα είχε με βεβαιότητα 

αρνητικές επιδράσεις στην ομαλή ψυχοπνευματική του ανάπτυξη και θα το εξέθετε σε 

ανεπανόρθωτη ψυχική δοκιμασία. 

 Επίσης, η ελληνική Δικαιοσύνη πήρε θέση, μέσω των ποινικών της θεσμικών 

οργάνων, απορρίπτοντας στην ουσία τις ψευδείς κατηγορίες του πατέρα εις βάρος της 

μητέρας περί δήθεν αρπαγής του ανηλίκου από εκείνην και δήθεν παράνομης 

μεταφοράς του στην Ελλάδα, αποφαινόμενη ότι το παιδί νόμιμα και με τη συγκατάθεση 

του πατέρα του ταξίδεψε εξ αρχής από τη Νορβηγία στην Ελλάδα, η οποία πλέον 

αποτελεί και τον τόπο της συνήθους διαμονής του.  

 Εντούτοις και μετά από λίγες ημέρες από την απαγωγή του τέκνου στην 

Κηφισιά, η μητέρα ενημερώθηκε από τον Νορβηγό, μέσω των συνηγόρων του στη 

Νορβηγία, ότι το τέκνο ευρίσκεται, κατά δήλωσή του, με τον πατέρα. Μάλιστα, δέον 

λεχθεί ότι ο πατέρας αμφισβητώντας, ευτελίζοντας και κοροϊδεύοντας πλήρως τις 

αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης και τους θεσμούς, αναφέρει επί λέξει ότι: «τα 

Ελληνικά Δικαστήρια απέτυχαν να ανταποκριθούν στις επιταγές της Σύμβασης της 
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Χάγης του 1980 για την δέουσα επιστροφή του (δήθεν) απαχθέντος τέκνου στη χώρα 

της (κατά τον ίδιο) μόνιμης κατοικίας του παιδιού.» 

 Επιπλέον, σύμφωνα με τη νορβηγική Δικαιοσύνη η μητέρα του ανηλίκου 

ακόμα και μετά από όλα αυτά εξακολουθεί να θεωρείται κατηγορούμενη για δήθεν 

απαγωγή του τέκνου, αμφισβητώντας συνεπώς ευθέως και αυτή τόσο τις ελληνικές 

αρχές, τους ελληνικούς θεσμούς και τις διεθνείς συμβάσεις όσο και την Ελληνική 

Δικαιοσύνη, η οποία έκρινε την υπόθεση στην ουσία της απορρίπτοντας όλες τις 

κατηγορίες εις βάρος της μητέρας στην ουσία τους, απαλλάσσοντας αυτήν πλέον 

αμετάκλητα.  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΙΔΙΩΣ: 

 

1. Την άμεση συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να 

μεσολαβήσει ώστε να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις ενός άλλου Κράτους και 

να υπάρξει επίσημη απάντηση από το Νορβηγικό Κράτος, σχετικά με την 

ευθεία αμφισβήτηση και παραβίαση των ελληνικών δικαστικών αποφάσεων 

και των διεθνών συμβάσεων. 

2. Την άμεση συνδρομή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ούτως ώστε να 

κινηθούν τάχιστα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να δοθεί η δέουσα 

προσοχή και σοβαρότητα για τις ως άνω κακουργηματικές πράξεις που 

εστράφησαν αμέσως και ευθέως κατά ανηλίκου προσώπου, το οποίο 

εξακολουθεί να κατακρατείται παρανόμως υπό άγνωστες και αδιευκρίνιστες 

συνθήκες, χωρίς να γνωρίζουμε αν κινδυνεύει η υγεία του ή και αυτή ταύτη 

η ζωή του. 

3. Την άμεση αρωγή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

συγκεκριμένα της αρμοδίας Υφυπουργού για τη Δημογραφική Πολιτική, την 

Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων σχετικά με όλα τα ως άνω γεγονότα 

στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων.  

4. Άμεσες εξηγήσεις από όλους τους αρμοδίους φορείς για τις ενέργειες και 

παραλείψεις, οι οποίες οδήγησαν σε αυτήν την πρωτοφανή ολιγωρία και την 
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αποτυχία επιχειρησιακών διαδικασιών, ενώ είχαν ενημερωθεί εγκαίρως όλες 

οι αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να επιτραπεί στους δράστες να 

διασχίσουν σχεδόν τη μισή Ελλάδα και να διαφύγουν χωρίς κανέναν 

απολύτως έλεγχο, θέτοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τη ζωή ενός 

ανηλίκου.  

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα μου 

προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, αντιγράφοντας συγχρόνως ολόκληρο το 

περιεχόμενο της παρούσης σε εκάστη έκθεση επίδοσής του. 

 

Αθήνα, την 24η Ιουνίου 2022 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της μητέρας του ανηλίκου, 

Νίνα Γκαμπριέλα Ετμεκτζόγλου Τερζοπούλου 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

«ΜΙΝΑ ΚΑΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

 

 

 

 

 

 


