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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. στον Αθήνα 9.84
Με την ευκαιρία του εορτασμού της 8ης Μαΐου, της Παγκόσμιας Ημέρας του Ερυθρού Σταυρού
και της Ερυθράς Ημισελήνου και με τη φροντίδα του Προέδρου Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού,
η Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Αποστολίδη,
στο ραδιοσταθμό Αθήνα 9,84.
Κατά τη συνομιλία της με τον κ. Αποστολίδη, η κα Λιανδρή Μαρία, η οποία εκπροσώπησε τη
Διεύθυνση Αναζητήσεων και τον Ε.Ε.Σ, υπογράμμισε ότι, σημειολογικά, σε μια περίοδο που
δεν επιτρέπει τους δια ζώσης εορτασμούς και τις συναθροίσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας την
εορταστική αυτή για το Ερυθροσταυρικό Κίνημα μέρα, να μιλούν για τη Διεύθυνση
Αναζητήσεων, που στη μνήμη των Ελλήνων είναι συνδεδεμένη με τις ραδιοφωνικές
ανακοινώσεις αναζήτησης.
Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Ε.Ε.Σ, οι «Αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού» πηγάζουν από
την αγωνία και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να γνωρίζουν τι απέγιναν οι δικοί τους και να
μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους. Παρά το γεγονός ότι στις μέρες μας η Διεύθυνση
Αναζητήσεων είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους,
προκειμένου να ανταποκριθεί σε ζητήματα όπως η διεθνής μετανάστευση και η πολύ
πρόσφατη κρίση του COVID-19, που θύμισε σε πολλούς την αγωνία του να προσπαθείς να
μάθεις τι απέγινε ο δικός σου άνθρωπος και να ψάχνεις τρόπους να επικοινωνήσεις μαζί του,
η ιστορία της είναι μακρά και συνυφαίνεται με την ιστορία των Ελλήνων. Ολόκληρη η Ελληνική
ιστορία αποτυπώνεται σε ένα πολύτιμο Αρχείο, στο οποίο σημαντική θέση κατέχει η περίοδος
της Κατοχής, και που σήμερα παραμένει ενεργό, για να κρατήσει ενεργή, ζωντανή και άσβεστη
την ιστορική μας μνήμη.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Αναζητήσεις και τις σύγχρονες υπηρεσίες Αποκατάστασης
Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links) μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο
www.familylinks.icrc.org
Για να ακούσετε τη συνέντευξη πιέστε εδώ.
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