
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                                          Αθήνα,  6 Νοεµβρίου 2012 

Νεκρή βρέθηκε ηλικιωμένη  που αναζητούνταν με SILVER ALERT 

∆εν είχε αίσιο τέλος η περιπέτεια της 74χρονης Ιορδάνας Κόλλια που είχε 

εξαφανισθεί από την περιοχή Θεοδωράκι Αριδαίας Ν. Πέλλας,  την 29.09.2012. 

Συγκεκριµένα, την Κυριακή 04.11.2012, η Κοινωνική 

Υπηρεσία  δέχθηκε κλήση στην Εθνική Γραµµή SOS 

1065, µε την οποία ενηµερωθήκαµε ότι βρέθηκε η σορός 

της εξαφανισθείσας σε αγροτική περιοχή έξω από το 

χωριό στο οποίο διέµενε. Συγκεκριµένα, από διερχόµενο 

βοσκό, βρέθηκε µέλος του σώµατος της 74χρονης. Στην 

περιοχή έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ, µαζί µε ειδικά 

εκπαιδευµένο σκύλο, οπότε και βρέθηκε το υπόλοιπο σώµα, διαµελισµένο από 

άγρια ζώα. Η σορός έχει σταλεί για εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία 

Θεσ/νίκης . 

Η ηλικιωµένη είχε εξαφανισθεί στις 29.09.2012 από την περιοχή Θεοδωράκι 

Αριδαίας Ν. Πέλλας. Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ εξέδωσε SILVER ALERT για την 

κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της. 

Η ΜΚΟ Γραµµή Ζωής, µε το Silver Alert Hellas και την Εθνική γραµµή SOS για 

τους ηλικιωµένους «1065», µε τη βοήθεια των Αρχών, των φορέων και των απλών 

πολιτών κατορθώνει να κινητοποιεί την κοινωνία για να βρει τους ηλικιωµένους που 

αναζητούνται.  

Σηµαντικό ρόλο παίζει η δηµοσιοποίηση µιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. Και αυτό, 

γιατί η συµµετοχή όλων µας, βοηθά  να βρεθούν οι ηλικιωµένοι που βρίσκονται 

σε κίνδυνο.   
 

 



 

 

 

Πελίνα Θεοδοσίου 

Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας 

Τ: 210 6917125, 210 6990885, M: 6947 37 26 27 

E-mail: pelina-communication@lifelinehellas.gr, communication@lifelinehellas.gr, pelinath@yahoo.gr 

 www.lifelinehellas.gr  

http://www.facebook.com/group.php?gid=38809959733&ref=mf 

 
(ΠΡΟΣΟΧΗ -  Τα προσωπικά μου στοιχεία είναι προς χρήση των συντακτών, δεν είναι όμως δημοσιοποιήσιμα) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
• Οι ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα με το «κόκκινο κουμπί» σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται 

στους 1075. 

• Η λίστα αναμονής των ηλικιωμένων που χρήζουν των υπηρεσιών του «κόκκινου κουμπιού» αριθμεί πάνω 

από 3.500 άτομα. 

• Οι εθελοντές γείτονες ανέρχονται στους 800, εκ των οποίων 400 είναι ταυτοποιημένοι με ηλικιωμένους, ενώ 

350 είναι σε αναμονή ταυτοποίησης. 

• Από την έναρξη λειτουργίας (Απρίλιος 2011) του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος έγκαιρης και έγκυρης 

ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων έχουν δημοσιοποιηθεί  96  SILVER ALERTS 

για ισάριθμους εξαφανισθέντες.  Από αυτούς ανευρέθησαν  76, ενώ εκκρεμούν ακόμα 20 αναζητήσεις. 

• Mεγάλος είναι ο αριθμός κλήσεων των πολιτών προς την Εθνική Γραμμή SOS 1065 που παρέχει η ΓΡΑΜΜΗ 

ΖΩΗΣ, για περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων, για καταγγελία περιστατικών κακοποίησης και για 

περιστατικά ψυχολογικής υποστήριξης. 

 
Σε αυτόν τον αγώνα ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι πολύτιμη!                                                    
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