
Ο Hector Eduardo Montoya ήταν 19 ετών όταν αποφάσισε 
να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεφύγει από 
τη φτώχεια και τη βία στην Ονδούρα. Μεγάλωσε στην πόλη  
El Progreso, μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες 
στον πλανήτη. Το 2013, όταν ο Hector έφυγε, είκοσι άτομα την 
ημέρα δολοφονούνταν κατά μέσο όρο στην Ονδούρα. 

Το ταξίδι όμως προς τις ΗΠΑ είναι δύσκολο. Καθώς οι 
μετανάστες από την κεντρική Αμερική καταφεύγουν σε όλο και 
πιο επικίνδυνα περάσματα, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης 
και απαγωγής από μεξικάνικα καρτέλ και συμμορίες. Όσοι 
καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το Βόρειο Μέξικό και να περάσουν 
στις ΗΠΑ, κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους από τη δίψα και 
την πείνα στην έρημο. 

Από τότε που εξαφανίστηκε ο Hector, η μητέρα του, Corina, 
έγινε μέλος σε μια ομάδα από μητέρες των οποίων τα παιδιά 
εξαφανίστηκαν στην προσπάθεια τους να μεταναστεύσουν στις 
ΗΠΑ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Corina, του συζύγου της 
Enrique, και της άλλης τους κόρης Gabriela, καθώς προσπαθούν 
να συνηθίσουν την απουσία του αγαπημένου τους. 

Ο Mohamed Safwan και η σύζυγος του Melani, εργάζονται 
σκληρά για να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά 
τους. Όταν όμως ο μικρότερος γιος τους, Malek, διαγνώστηκε με 
διαβήτη και αυτισμό, δεν είχαν τη δυνατότητα να τον βοηθήσουν 
στον Λίβανο. Τότε αποφάσισαν να φύγουν στη Γερμανία 
όπου η Melani είχε συγγενείς και ο Malek θα μπορούσε να 
παρακολουθήσει ειδικό σχολείο. Για χρόνια έκαναν άιτηση για 
βίζα, όμως κάθε φορά η απάντηση ήταν αρνητική. 

Το 2015 αποφάσισαν να περάσουν με βάρκα από την Τουρκία 
στα ελληνικά νησιά και από εκεί στη Γερμανία. Η οικογένεια 
θεώρησε ότι αυτή ήταν η μοναδική τους επιλογή. Συμφώνησαν 
να φύγουν πρώτα τα τρία αγόρια, ο Wael, ο Maher, και ο Malek, 
μαζί με τη μητέρα τους, ενώ ο Mohamed θα έμενε πίσω ώστε να 
συνεχίσει να εργάζεται στο μικρό κατάστημα ηλεκτρονικών που 
είχε. Μόλις μάζευε λίγα χρήματα θα πήγαινε να τους βρει.

Ομως το πλοιάριο που επέβαινε η μητέρα με τα τρία αγόρια 
βούλιαξε στο Αιγαίο. Η Melani ανασύρθηκε νεκρή, αλλά οι σοροί 
του Wael και του Malek δε βρέθηκαν ποτέ. Ο μόνος γιος που 
γύρισε ζωντανός ήταν ο Maher αφού κολύμπησε επι 6 ώρες στη 
θάλασσα. 

Ο Mohamed ζει με τον γιο του Maher, στη συνοικία Safwan 
στη Βηρυττό. Η ταινία αφηγείται την τραγική ιστορία του, όταν 
έχασε σε μια στιγμή την οικογένεια του και ζει με την αγωνία του 
να μη γνωρίζει τι έχει συμβεί στα δυο μικρότερα παιδιά του. 

Η Nomalanga Ndlovu ήταν μόνο 18 ετών όταν άφησε το 
χωριό της στη Ζιμπάμπουε για να βρει δουλειά στη Νότια 
Αφρική. Ηθελε να βοηθήσει την οικογένεια της, που είχε πληγεί 
από την ξηρασία. 

Οι κάτοικοι της Ζιμπάμπουε πάντοτε αναζητούσαν εργασία 
και καλύτερες συνθήκες ζωής στην γειτονική Νότια Αφρική, της 
οποίας η δυνατή οικονομία ελκύει χιλιάδες εργάτες κάθε χρόνο. 
Όμως η έκδοση βίζας είναι πολύ δύσκολη και οι περισσότεροι 
μεταναστεύουν παράνομα περνώντας μέσα από τα επικίνδυνα 
και γεμάτα κροκόδειλους νερά του ποταμού Limpopo. Οι 
γυναίκες κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο καθώς πολύ συχνά 
πέφτουν θύματα βιασμού και εκμετάλλευσης από διακινητές 
αλλά και από συμμορίες που δρουν στην περιοχή.

Οταν η Nomalanga έμεινε έγκυος και γέννησε το γιο της, τον 
Siyabonga, άφησε το παιδί στους γονείς της και επέστρεψε στη 
Νότια Αφρική όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Σε εκείνο το 
ταξίδι της επιστροφής, το 2012, εξαφανίστηκε. Η οικογένεια της 
φοβάται ότι της έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο, γιατί ξέρουν ότι  
η νεαρή μητέρα δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τον γιο της. 

Η μητέρα της Nomalanga, Margarine, ζει στην περιοχή 
Gwanda στη Ζιμπάμπουε. Η ταινία είναι η ιστορία μιας μητέρας, 
που προσπαθεί μάταια να βρει απαντήσεις για την τύχη της 
κόρης της. 

Οι ελπίδες μιας οικογένειας 
σε μια βάρκα για την Ευρώπη

Δεν θα άφηνε ποτέ
τον γιο της πίσω

Το αμερικάνικο όνειρο
ενός νέου άντρα

ΛΙΒΑΝΟΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΟΝΔΟΥΡΑ



Η Διεθνής Επιτροπή  Ερυθρού Σταυρού και το δίκτυο NBC 
συνεργάστηκαν με τον σκηνοθέτη Matthew Cassel  

και παρουσιάζουν τις ιστορίες 3 αγνοουμένων μεταναστών  
σε τρεις διαφορετικές ηπείρους. 

Οι ταινίες προσπαθούν να ανασυνθέσουν  
την ιστορία των αγνοουμένων μέσα από τα λόγια  

των δικών τους ανθρώπων. 
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ΟΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι αφήνουν τον τόπο 
καταγωγής τους αναζητώντας, ασφάλεια, εργασία ή μια 
καλύτερη ζωή. Οι διαδρομές που ακολουθούν είναι συχνά 
επικίνδυνες και αβέβαιες, και αρκετοί χάνονται χωρίς να ξέρει 
κανείς που βρίσκονται. Πίσω όμως από κάθε αγνοούμενο 
βρίσκεται μια οικογένεια, ένας πατέρας, μια σύζυγος, ένα παιδί, 
οι οποίοι αγωνιούν και ελπίζουν να μάθουν τι έχει συμβεί στον 
αγαπημένο τους. 

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου 
μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης που προσφέρει, συμβάλει 
στον εντοπισμό των αγνοουμένων ατόμων και στην επανένωση 
των οικογενειών. Μόνο το 2018, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός 
είχε 139.000 περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν χαθεί και τους 
αναζητούσαν οι οικογένειές τους. 

Η Παγκόσμια Ημέρα των Αγνοουμένων, η οποία τιμάται κάθε 
χρόνο στις 30 Αυγούστου, είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τους 
αγνοούμενους και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στις 
οικογένειές τους.   
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