
 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων 

Όλο και περισσότερες οικογένειες ξαναβρίσκουν τους αγαπημένους τους  
χάρη στο Trace the Face 

Με αφορμή την Ημέρα των Εξαφανισμένων, οι Ερυθροί Σταυροί της Ευρώπης και η 

Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού στρέφουν τα βλέμματα στα προβλήματα των 

μεταναστών και σε όλους εκείνους που αναζητούν τους αγαπημένους τους.  

Κάθε χρόνο, στη μεταναστευτική διαδρομή προς την Ευρώπη, η επικοινωνία 

χιλιάδων ανθρώπων με τους δικούς τους διακόπτεται και αυτοί εξαφανίζονται. Στη 

διάρκεια του ταξιδιού, συχνά οι οικογένειες χωρίζονται και τα ίχνη των μελών τους 

χάνονται. Για να μπορέσει να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να 

ξαναβρούν τους αγαπημένους τους, ο Ερυθρός Σταυρός ανέπτυξε το 2013 το 

διαδικτυακό εργαλείο Trace the Face, το οποίο παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη 

δυνατότητα να αναρτήσει τη φωτογραφία του στο δικτυακό τόπο και να 

δημοσιοποιήσει με τον τρόπο αυτό την αναζήτηση κάποιου οικείου του προσώπου.  

Από τις αρχές του 2017, το Trace the Face έχει βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους να 

εντοπίσουν τους συγγενείς τους και να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Είναι δε 

ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, η τάση φαίνεται να είναι ανοδική, αφού συγκριτικά με 

το 2016, οπότε και 19 συνολικά άτομα εντόπισαν έναν ή και περισσότερα μέλη της 

οικογένειεάς τους, μέσα στους 7 πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, ήδη 21 άτομα 

είχαν εντοπίσει τους δικούς τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς πως η αναζήτηση είναι συχνά μια χρονοβόρα διαδικασία και 

πως η περίοδος της αναμονής είναι επώδυνη για τις οικογένειες.  

Μόνο οι πραγματικές ιστορίες ωστόσο, μπορούν να μεταδώσουν λίγα από τα 

συναισθήματα μιας ανεύρεσης, όπως αυτή της Σετάρα, μιας νεαρής κοπέλας από το 

Αφγανιστάν, που φώναζε με χαρά "οι γονείς μου είναι ζωντανοί!" στα γραφείο του 

Ερυθρού Σταυρού στη Δανία. Η Σετάρα, που είχε χωριστεί από την οικογένειά της 

όταν επιχειρούσαν να εισέλθουν στην Ελλάδα, ήταν μονάχη 18 μήνες, πριν 

καταφέρει, χάρη στο Trace the Face, να βρει τον πατέρα και τον αδελφό της στη 

Γερμανία. 

https://familylinks.icrc.org/europe/fr/Pages/Home.aspx


Ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη, ήταν η χαρά και η αγωνία της μικρής Φατίμα, επίσης 

από το Αφγανιστάν, που μπήκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναζητήσεων του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κλαίγοντας, καθώς λίγη ώρα πριν είχε δει τη 

φωτογραφία της μητέρας της στο Trace the Face. Οι δυο τους είχαν χωριστεί πριν 3 

ολόκληρα χρόνια, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. 

Η μητέρα της, αφού την είχε αναζητήσει με όλους τους τρόπους, απευθύνθηκε στον 

Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό που τη βοήθησε να αναρτήσει τη φωτογραφία της στο 

Trace the Face. Σήμερα η Φατίμα και η μητέρα της μιλούν καθημερινά μαζί και 

περιμένουν να ξανασμίξουν.  

Όλο και περισσότεροι καταφεύγουν στο Trace the Face. Aπό το 2013 μέχρι σήμερα 

μάλιστα, πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν αναρτήσει σε αυτό τις φωτογραφίες τους 

με την ελπίδα να ξαναβρούν τους αγαπημένους τους. Διαθέσιμος σήμερα σε 7 

διαφορετικές γλώσσες, ο πολύτιμος αυτός δικτυακός τόπος είναι προσιτός σε 

αυτούς που το έχουν ανάγκη και που προέρχονται κυρίως από χώρες της Μέσης 

Ανατολής, το Αφγανιστάν, τη Δυτική Αφρική και το Αφρικανικό Κέρας.  

Το Trace the Face όμως δεν σταματά! Προκειμένου να βοηθήσει ακόμη πιο πολλούς 

να αναζητήσουν τους συγγενείς τους, αλλά και να αυξήσει τις πιθανότητες αυτοί να 

εντοπιστούν, εξαπλώνεται τώρα και εκτός Ευρώπης. Κλιμάκια της ICRC στην Αφρική 

και την Ασία, καθώς και κάποιοι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου εκτός Ευρώπης, έχουν αρχίσει ήδη να το χρησιμοποιούν ενώ σύντομα 

θα ακολουθήσουν κλιμάκια της ICRC και Εθνικοί Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ σε διαφορετικές 

ηπείρους.  

Όσο περισσότερο γίνεται γνωστό το Trace the Face, τόσο πιο πολλές οικογένειες θα 

έχουν την ευκαιρία να επανασυνδεθούν. Αυτή τη Διεθνή Ημέρα των 

Εξαφανισμένων λοιπόν, ο Ερυθρός Σταυρός καλεί όλους να διαδώσουν την 

πληροφορία, κοινοποιώντας παντού την ιστοσελίδα και τη σελίδα του Trace the 

Face στο Facebook. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη: 

Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. 
3ης Σεπτεμβρίου 21 
104 32 Αθήνα 
τηλ.: 210 5230043 φαξ: 210 5237700 
e-mail: tracingstaff@redcross.gr 
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