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Δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα τελευταία 20 χρόνια

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 10|10|2016 14:52

Περισσότερες από 1.000 σοροί μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα τελευταία 20 χρόνια.
Η απουσία ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για τους νεκρούς, αλλά και το μέγεθος των προσφυγικών ροών που έχει
επιβαρύνει σημαντικά τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση νεκρών, μια διαδικασία σημαντική, τόσο για νομικούς, όσο και για ανθρωπιστικούς
λόγους.
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Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε ημερίδα που συνδιοργάνωσαν πρόσφατα στην Αθήνα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), με θέμα «Ορθές πρακτικές
ταυτοποίησης σορών αγνώστων στοιχείων, με έμφαση στη διαχείριση δεδομένων».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο ανθυπασπιστής του Λιμενικού Σώματος, Βλάσιος Καρυώτης, κατά το πρώτο
οκτάμηνο του 2016, σε 51 περιστατικά, το Λιμενικό εντόπισε 142 νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ σε πέντε
περιστατικά υπήρξαν 27 αγνοούμενοι. Κατά το 2015, σε 77 περιστατικά περισυλλέγησαν 272 νεκροί, ενώ σε 21
περιστατικά υπήρξαν 152 αγνοούμενοι. Συνολικά, το Λιμενικό διέσωσε 103.372 πρόσφυγες και μετανάστες το 2015 και
54.315 το πρώτο οκτάμηνο του 2016 .

Από το τέλος του 2014 μέχρι σήμερα, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν 817 ενεργές αιτήσεις αναζήτησης
μεταναστών και προσφύγων, που αντιστοιχούν σε περίπου 900 άτομα.

Την ίδια ώρα, στην κεντρική βάση DNA της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, υπάρχουν
περισσότεροι από 650 γενετικοί τύποι σορών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Από αυτούς, το 80% αφορά σε πρόσφυγες και
μετανάστες. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης, περισσότεροι από 150 συγγενείς αγνοουμένων, ψάχνουν
τους δικούς τους ανθρώπους.

Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μιας πλήρους βάσης DNA, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε και η
προϊσταμένη Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Επίσης, η κ. Τσιριγώτη πρόσθεσε
ότι «χρειάζεται διεθνής καμπάνια ενημέρωσης, που να παροτρύνει τους μετανάστες και πρόσφυγες να δίνουν δείγματα
DNA στη σχετική βάση».

Επίσης, μέσα στο 2016, η ICRC εκπαίδευσε 181 αξιωματικούς του Λιμενικού για τη σωστή διαχείριση νεκρών, ενώ παρείχε
και υλική στήριξη. Μέχρι το τέλος του χρόνου, η ICRC θα δωρίσει φωτογραφικές μηχανές και υπολογιστές, για να
βοηθήσει στην καταγραφή των σορών, ενώ η ιατροδικαστική ομάδα της επισκέπτεται νοσοκομεία στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, με σκοπό να εντοπίσει πιθανά κενά στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και να προσφέρει
την στήριξη της.
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