
   

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

Trace the Face 

βοηθήστε τους μετανάστες και τις οικογένειές τους να βρουν 
τους αγνοούμενους συγγενείς τους 

 
Με την ευκαιρία της φετινής Διεθνούς Ημέρας Αγνοουμένων, οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού 
Σταυρού της Ευρώπης και η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, επιθυμούν να εστιάσουν 
την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στα δεινά των οικογενειών των αγνοουμένων, αλλά 
και των μεταναστών που αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Το 2013, ο Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, με το όνομα Trace 
the Face, με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να εντοπίσουν τους συγγενείς που 
χάθηκαν κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών που οδηγούν προς την Ευρώπη. Η 
ιστοσελίδα www.tracetheface.org επιτρέπει έκτοτε, σε όποιον έχει χωριστεί από τους 
δικούς του να δημοσιοποιήσει την αναζήτησή του ανεβάζοντας μία φωτογραφία του 
εαυτού του. 

Όσο περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το Trace the Face, τόσο περισσότερες οικογένειες 
έχουν πιθανότητα να επανασυνδεθούν. Μέχρι σήμερα, στην ιστοσελίδα αυτή έχουν 
δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες τους άνθρωποι κυρίως από την Δυτική Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή, το Αφγανιστάν και το Κέρας της Αφρικής, με την ελπίδα να βρουν κάποιο 
αγαπημένο τους πρόσωπο που αγνοείται. 
 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Haji Mohammed, από το Αφγανιστάν, ο οποίος έχασε 
κάθε επικοινωνία με το γιο του ενώ εκείνος ταξίδευε προς την Ευρώπη. «Είναι σαν να έχω 
χάσει ένα κομμάτι από το σώμα μου», «η μητέρα του και εγώ δεν έχουμε καταφέρει να 
επανέλθουμε από τότε που εξαφανίστηκε και δεν θα το καταφέρουμε μέχρι να μάθουμε τι 
ακριβώς του έχει συμβεί». Όπως εκείνος, έτσι και πολλοί άλλοι έχουν χάσει κάθε επαφή με 
κάποιον συγγενή τους ενώ επιχειρούσαν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. 
 
Το Trace the Face έχει ήδη βοηθήσει στην επανασύνδεση αρκετών οικογενειών που είχαν 

χωριστεί, όπως εκείνη της Jamila Mohammedi από το Αφγανιστάν. Η Jamila έχασε τα 

δίδυμα παιδιά της στα σύνορα Ιράν-Τουρκίας. Όταν επισκέφτηκε τα γραφεία της 

Διεύθυνσης  Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. φαινόταν να  έχει χάσει κάθε ελπίδα.  Όπως δήλωσε 

«από την ημέρα που έχασα τα δύο μου αγόρια δεν μπορώ να ηρεμήσω και δεν θα ηρεμήσω 

μέχρι να μάθω νέα τους». 

Αφού πήραν την αίτηση αναζήτησης, οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Αναζητήσεων ανέβασαν 

με τη συναίνεση της Jamila την φωτογραφία της στο Trace the Face, παρέχοντάς της 

πρόσβαση στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αναζητήσεων του Ερυθρού Σταυρού. Το ένα από τα δύο 

αναζητούμενα παιδιά της, που και εκείνο έψαχνε τη μητέρα και τον αδελφό του 

εντοπίστηκε στην Αυστρία. Με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού μητέρα και γιος μίλησαν 

ξανά. Στις δύο άκρες του τηλεφώνου οι υπάλληλοι του Ερυθρού που παρευρέθηκαν στην 

πρώτη αυτή συνομιλία δεν είχαν λόγια για να περιγράψουν τη συγκίνηση και τη χαρά της 

μητέρας, του γιού, τη δική τους! Αν και με αναπτερωμένες ελπίδες, ο αγώνας της Jamila 

http://www.tracetheface.org/


   

συνεχίζεται, αφού το άλλο της παιδί εξακολουθεί  να αγνοείται, μα τώρα πια δεν είναι 

μόνη.  

Ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η επανασύνδεση των οικογενειών είναι συχνά μια 
μακροχρόνια διαδικασία. Στη διάρκεια της περιόδου του χωρισμού και της αναμονής οι 
οικογένειες υποφέρουν. Ας γίνει η σημερινή  Διεθνής Ημέρα Αγνοουμένων η ευκαιρία να 
βοηθήσουμε όλους όσους αγωνιούν για την τύχη των δικών τους, συμμετέχοντας στη 
διάδοση της ιστοσελίδας www.tracetheface.org και γεμίζοντας τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως το Facebook, με τα video και τις μαρτυρίες των ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν το Trace the Face. 
 

Κάποιοι δεν σταματούν να αναζητούν τους αγαπημένους που αγνοούνται.   
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