
  

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Θέμα: "Μια ημέρα για τους Αγνοούμενους & τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης 
Οικογενειακών Δεσμών του Ερυθρού Σταυρού" 

 

Η διακοπή της επικοινωνίας και η εξαφάνιση είναι από τις τραγικότερες συνέπειες του 

πολέμου, των καταστροφών, των αναταραχών και της μετανάστευσης. Η αναζήτηση και 

η διευκρίνιση της τύχης των αγνοουμένων, καθώς και η επανασύνδεση των 

οικογενειών αποτελούν την ιδιαίτερη και πολύ σημαντική αποστολή του Διεθνούς 

Δικτύου Οικογενειακών Δεσμών (International Family Links Network), που συνθέτουν οι 

υπηρεσίες Αναζητήσεων των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου, μεταξύ των οποίων και αυτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της 

Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC).  

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου, Διεθνή Ημέρα των Εξαφανισμένων, τα στελέχη της 

Διεύθυνσης Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της ημέρας 

Restoring Family Links που διοργανώθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του 

Ε.Ε.Σ., ενημέρωσαν το κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρέθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι 

άλλων φορέων, για τις υπηρεσίες Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring 

Family Links), για τις δράσεις της Διεύθυνσης, για τον εντοπισμό εκείνων που χάνονται 

στη μεταναστευτική διαδρομή που περνά από τη χώρα, αλλά και για την 

αποκατάσταση και διατήρηση της επικοινωνίας των μελών των οικογενειών που 

διασκορπίζονται. Επιπροσθέτως έγινε εκτενής ενημέρωση για το πολύτιμο διαδικτυακό 

εργαλείο Trace the Face (www.tracetheface.org), το οποίο αναπτύχθηκε από τους 

Εθνικούς Συλλόγους της Ευρώπης ακριβώς για να βοηθήσει τους συγγενείς των 

μεταναστών να τους αναζητήσουν.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις με θέμα τους αγνοούμενους  μετανάστες και τις οικογένειές τους, στις 

οποίες συνέβαλαν σημαντικά οι ειδικοί απεσταλμένοι και οι ιατροδικαστικοί 

http://www.tracetheface.org/


σύμβουλοι της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα καθώς και το 

επιστημονικό προσωπικό του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων.  

Η εκδήλωση, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους τόσο ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Δρ. 

Αντώνιος Αυγερινός, όσο και η Επικεφαλής του Γραφείου της Διεθνούς Επιτροπής 

Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, κα Sari Nissi, έκλεισε με την εκφώνηση 

αντιπροσωπευτικών Δελτίων Αναζήτησης από τα Αρχεία της Διεύθυνσης Αναζητήσεων  

και το άναμμα κεριών με την ευχή και τη δέσμευση "να δοθεί ένα τέλος στη σιωπή". 

 
   


