ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Περισσότερες από 100 εκατομμύρια αφίσες εξαφανισμένων παιδιών επικοινωνήθηκαν
χάρη στην εφαρμογή NotFound
Στις 25 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζουμε για δεύτερη χρονιά την Ημέρα #NotFoundDay. Κάθε χρόνο
200.000 παιδιά δηλώνονται ως εξαφανισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα παιδί
εξαφανίζεται κάθε 2 λεπτά. Τη σημερινή ημέρα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα
και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (Missing Children Europe) -ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού
της Συμβουλίου της οποίας αποτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως και συνεργαζόμενο φορέα
της πρωτοβουλίας Notfound στην Ελλάδα- ενθαρρύνει τους κατόχους ιστοσελίδων και τις εταιρείες
να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των εξαφανισμένων παιδιών «κατεβάζοντας» με
απλό και πρακτικό τρόπο την έξυπνη τεχνολογική εφαρμογή NotFound .
Τι είναι το NotFound; Το NotFound είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνετε τη διαφορά στις ζωές
των εξαφανισμένων παιδιών και να δώσετε ελπίδα στις οικογένειές τους. Με το NotFound, οι
κάτοχοι διαδικτυακών ιστοτόπων μπορούν να εμφανίσουν την εικόνα και τις λεπτομέρειες των
εξαφανισμένων παιδιών στις σελίδες σφάλμα 404 (Error - Not Found) των ιστοσελίδων τους. Την
εφαρμογή NotFound την έχουν ήδη κατεβάσει σε πάνω από 5.700 ιστοσελίδες. Φέτος, η Missing
Children Europe είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πάνω από 100 εκατομμύρια αφίσες
εξαφανισμένων παιδιών εμφανίστηκαν με έναν ρυθμό που ξεπέρασε τις 42.000 φωτογραφίες την
ημέρα. Χάρη στην τεράστια υποστήριξη των κατόχων ιστοσελίδων και εταιρειών, όλο και
περισσότερα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εντοπιστούν.
«Η αδελφή μου, Μαρία Άλντριτζ, εξαφανίστηκε στην ηλικία των 17 ετών το 1968 από το
νοσοκομείο όπου έκανε την εκπαίδευση της στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η
εφαρμογή notfound.org δίνει στα εξαφανισμένα παιδιά φωνή και ευαισθητοποιεί
βοηθώντας τα να επιστρέψουν. Ένα τεράστιο χρέος ευγνωμοσύνης για τους Οργανισμούς
που αναζητούν τα εξαφανισμένα παιδιά οι οποίοι εργάζονται ακούραστα για να στηρίξουν
τις οικογένειες που έχουν πληγεί. Πιστεύω από κοινού ότι μπορούμε να κάνουμε τη
διαφορά».
- Cathy Phillip, αδελφή ενός κοριτσιού που έχει εξαφανιστεί.
Η εφαρμογή web NotFound λειτουργεί παγκοσμίως με την ενσωμάτωση γεω-εντοπισμένης
τεχνολογίας, οπότε οι χρήστες βλέπουν μόνο τις λεπτομέρειες των εξαφανισμένων παιδιών στην
περιοχή τους. Η επαναχρησιμοποίηση των σελίδων 404, των κατόχων ιστοσελίδων και των
εταιρειών μπορεί να προσεγγίσει χρήστες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορεί να
έχουν χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξεύρεση εξαφανισμένων
παιδιών. Η λήψη του NotFound στον ιστότοπό σας αυξάνει επίσης την κατάταξη αναζήτησης
Google, ενώ βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι που φτάνουν σε
μια σελίδα '404 Error - Not Found' θα εξέρχονταν υπό άλλες συνθήκες από την ιστοσελίδα, το
NotFound δημιουργεί προστιθέμενη αξία ακόμα και στην λιγότερο χρήσιμη ιστοσελίδα.
«Από τις περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες που υπάρχουν, κατά μέσο όρο 7% των
επισκέψεων φτάνουν σε σελίδα σφάλμα 404. Χάρη στο NotFound, αυτές οι αχρησιμοποίητες
σελίδες μπορούν να αξιοποιηθούν με απίστευτη επιτυχία: μέχρι στιγμής έχουν προβληθεί πάνω
από 100 εκατομμύρια φωτογραφίες εξαφανισμένων παιδιών. Αυτή η απλή ενέργεια μας δίνει τόσες
πολλές δυνατότητες για να βρούμε τα εξαφανισμένα παιδιά» τονίζει η Γενική Γραμματέας της
Missing Children Europe κα. Aagje Ieven.
Από πέρυσι, τόσο ο ιστότοπος όσο και η εφαρμογή έχουν βελτιωθεί οπτικά και τεχνικά. Επί του
παρόντος, η NotFound λειτουργεί στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα
και στην Κύπρο και εμφανίζει πάνω από 800 αφίσες εξαφανισμένων παιδιών. Χάρη στις τεχνικές
βελτιώσεις, η επέκταση της εφαρμογής σε άλλες χώρες είναι πλέον ταχύτερη και

αποτελεσματικότερη. Η εφαρμογή NotFound.org σε ιστότοπους είναι ένας εύκολος τρόπος να
κάνετε τη διαφορά, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό από την
αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών.
Πως μπορείς να βοηθήσεις;
1. Αν έχεις μια ιστοσελίδα, σκέψου να κατεβάσεις και να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή
Notfound.org. Είναι δωρεάν και θα χρειαστείς μόνο λίγα λεπτά για να την εγκαταστήσεις. Αν δεν
έχεις ιστοσελίδα, αλλά γνωρίζεις κάποιον που έχει, ενημέρωσέ τον για την ύπαρξη της ψηφιακής
εφαρμογής.
2. Μοιράσου την πληροφορία για την ψηφιακή εφαρμογή Notfound.org κάνοντας tweet για την
Ημέρα #NotFoundDay και ενθαρρύνοντας περισσότερες ιστοσελίδες να την χρησιμοποιήσουν.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο press@hamogelo.gr ή στο +30 210 3306 140

