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Ο ΔΟΜ πρεσβεύει ότι η ανθρωπιστική και προγραμματισμένη μετανάστευση ευνοεί τους
μετανάστες και την κοινωνία. Ως ένας διακυβερνητικός οργανισμός, Ο ΔΟΜ συνεργάζεται με τους
εταίρους του στη διεθνή κοινότητα για να: βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων
προκλήσεων που αφορούν στη διαχείριση της μετανάστευσης, να προωθήσει την κατανόηση των
μεταναστευτικών θεμάτων, να ενθαρρύνει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη
μετανάστευση και να υποστηρίξει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ευμάρεια των μεταναστών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έκθεση επιχειρεί να συνοψίσει τις πολιτικές διαχείρισης των αγνοούμενων και νεκρών
προσφύγων, οι οποίοι χάνουν τη ζωής τους στην προσπάθεια να διασχίσουν το Αιγαίο. Στόχος
της έκθεσης είναι να αναδείξει τόσο τις πρακτικές που ακολουθούνται από τις τοπικές αρχές
όσο και το υπάρχον νομικό και πολιτικό πλαίσιο.1 Η έρευνα επικεντρώθηκε στη Λέσβο, η
οποία έγινε εξελιχθεί τα τελυταία χρόνια σε κύρια πύλη εισόδου για χιλιάδες πρόσφυγες και
δεκάδες πολύνεκρα ναυάγια. Στόχος μας είναι τόσο να ανιχνεύσουμε μη αποτελεσματικές
πολιτικές που ακολουθούνται από τις ελληνικές αρχές, όσο και να υπογραμμίσουμε καλές
πρακτικές, η υιοθέτηση των οποίων θα βελτίωνε την υπάρχουσα κατάσταση. Στην πράξη
εντοπίσαμε ένα σημαντικό κενό πολιτικής στη διαχείριση του ανθρωπιστικού προβλήματος,
κυριότερο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η απουσία συντονισμού των εμπλεκόμενων
κρατικών αρχών. Η έλλειψη πόρων σε συνδυασμό με την χωρίς προηγούμενο ένταση του
προσφυγικού φαινομένου έχει επιτείνει τις συνέπειες του κενού πολιτικής στη Λέσβο. Στη
διαδικασία διαχείρισης των θυμάτων των ναυαγίων, εντοπίσαμε σημαντικά κενά, όπως: η
απουσία αποτελεσματικής έρευνας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των
νεκρών, αποτυχία αποτελεσματικής συλλογής και διαχείρισης των μεταθανάτιων (postmortem)
δεδομένων, απουσία πρόνοιας για την στήριξη των προσπάθειών των οικογενειών να
εντοπίσουν τους δικούς τους όταν πλέον έχουν καταφθάσει στο νησί, μέχρι πρότινος η απουσία
συστηματικής καταγραφής νεκρών στο τοπικό κοιμητήριο, η περιορισμένη διεθνής
συνεργασία, και τέλος η απουσία πρόβλεψης για επικοινωνία με οικογένειες που ζουν σε άλλες
χώρες.
Αυτοί οι περιορισμοί, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά σύνθετη φύση του ανθρωπιστικού
ζητήματος, έχουν οδηγήσει τα περισσότερα θύματα των ναυαγίων να θάβονται χωρίς να έχουν
αναγνωριστεί πρώτα και με ελάχιστες πιθανότητες μελλοντικής ταυτοποίησης. Το ψυχολογικό
βάρος για τις οικογένειες είναι δυσβάσταχτο. Η αβεβαιότητα για την τύχη των αγαπημένων
τους προσώπων, έχει εγκλωβίσει τους συγγενείς σε μια ιδιότυπη κατάσταση η οποία δεν τους
επιτρέπει να πενθήσουν για τους αγαπημένους τους και συχνά εκδηλώνεται με έντονες
διαταραχές άγχους. Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τις αρχές στην αποτελεσματικότερη
διαχείριση του συγκεκριμένου ανθρωπιστικού προβλήματος διατυπώνουμε συγκεκριμένες
προτάσεις πολιτικής. Ειδικότερα, στις ελληνικές αρχές, προτείνουμε τη σύσταση μιας
ανεξάρτητης ‘ανθρωπιστικής επιτροπής’ η οποία θα συντονίζει τις προσπάθειες των φορέων που
εμπλέκονται στη διαχείριση του ζητήματος, θα επικοινωνεί με τις οικογένειες των αγνοούμενων
και νεκρών προσφύγων στην προσπάθεια να συλλέξει γενετικά και άλλα δεδομένα τα οποία θα
διευκολύνουν τη μελλοντική ταυτοποίηση των θυμάτων. Αναγνωρίζοντας την διεθνή φύση του
προβλήματος, η οποία ξεπερνά τα σύνορα και τις δυνατότητες του ελληνικού κράτος,
συμπεραίνουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης
συνεπάγεται διεθνή συνεργασία. Προς αυτή την κατεύθυνση διατυπώνουμε τα στοιχεία μιας
‘παγκόσμια αρχιτεκτονική’ η οποία θα έχει ως κεντρικούς στόχους τη συλλογή και διαχείριση
προθανάτιων και μεταθανάτιων δεδομένων από διάφορες πηγές, τόσο στην Ευρώπη όσο και
από οικογένειες στις χώρες προέλευσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Εικόνες από πολύνεκρα ναυάγια και σωρούς νεκρών προσφύγων έχουν κατακλύσει τα διεθνή
ΜΜΕ ως οι πιο παραστατικές εικόνες του προσφυγικού δράματος στην περιφέρεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Από τις αρχές του 2015 εώς το πρώτο εξάμηνο του 2016,
περισσότεροι από 6,600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να
διασχίσουν την Μεσόγειο, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των μη καταγεγραμμένων θανάτων
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Αναγνωρίζουμε ότι ‘μετανάστες’ και ‘πρόσφυγες’ είναι διακριτές νομικές έννοιες. Την ίδια στιγμή όμως, η ταυτότητα των
αγνοούμενων και νεκρών μεταναστών/προσφύγων παραμένει αδιευκρίνιστη στις περισσότερες περιπτώσεις, καθιστώντας
εξαιρετικά δύσκολη την νομική χρήση αυτών των όρων. Επιπλέον, οι νομικές υποχρεώσεις του κράτους προς τους
αγνοούμενους/νεκρούς παραμένουν οι ίδιες ανεξαρτήτων του νομικού status των θυμάτων. Συνεπώς για τις ανάγκες της
έκθεσης χρησιμοποιούμε εναλλακτικά τους όρους μετανάστες και πρόσφυγες.
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(ΙΟΜ, 2016). Η πλειοψηφία των θυμάτων θάβονται δίχως να έχουν αναγνωριστεί
προηγουμένως.
Ενώ τα διεθνή ΜΜΕ έχουν εστιάσει στο δράμα των προσφύγων και τις δραματικές πτυχές των
πολύνεκρων ναυαγίων στη Μεσόγειο, λίγη έμφαση έχει δοθεί στο ανθρωπιστικό πρόβλημα των
μεταναστών οι οποίοι χάνονται στα ναυάγια, και η τύχη τους αγνοείται. Αυτό έχει δραματικό
αντίκτυπο στις οικογένειες των θυμάτων οι οποίες δεν γνωρίζουν τι απέγιναν οι δικοί τους.
Οι διαστάσεις του προσφυγικού φαινομένου, σε συνδυασμό με τους ελάχιστους διαθέσιμους
πόρους στις τοπικές αρχές και τη διεθνή φύση του φαινομένου, αποτελούν τα κύρια εμπόδια
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Σε ημερήσια βάση οι τοπικές αρχές στη
Λέσβο καλούνταν να υποδέχονται κατά μέσο όρο περίπου 3,000 πρόσφυγες, καθιστώντας
εξαιρετικά δύσκολη την διερεύνηση και ταυτοποίηση των θυμάτων από ναυάγια. Την ίδια
στιγμή, οι οικογένειες των αγνοούμενων και νεκρών μεταναστών αποτελούν τα αφανή, αλλά
πραγματικά θύματα αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι περισσότερες οικογένειες ζουν στην
αβεβαιότητα καθώς δεν γνωρίζουν αν οι αγαπημένοι τους είναι ζωντανοί ή νεκροί. Σε
περίπτωση που είναι νεκροί, δεν γνωρίζουν που έχουν ταφεί, επιδεινώνοντας την αβεβαιότητα
και την ψυχική φθορά στις οικογένειες.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΤΩΝ

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις του φαινομένου στις οικογένειες, προχωρήσαμε σε 84
συνεντεύξεις με συγγενείς αγνοουμένων από διάφορες χώρες προέλευσης, όπως Τυνησία,
Συρία, Ιράκ, Παλαιστίνη, και Αίγυπτο. Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι οι περισσότεροι
δεν έχουν καμία πληροφόρηση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, και κατά συνέπεια
έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Η κατάσταση αυτή
επηρεάζει την καθημερινότητα τους και την ψυχική τους υγεία, αφού οι περισσότεροι έχουν
αγχωτικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου, συνεχή υπερένταση η οποία έχει οδηγήσει πολλούς
εξ αυτών να αναζητήσουν ψυχιατρική βοήθεια. Επίσης ενδοοικογενειακές συγκρούσεις,
απομόνωση και δραματική αλλαγή του ρόλου των γυναικών που έχασαν τον σύζυγό τους –
συνήθως και την κύρια πηγή εσόδων -- μέσα στην οικογένεια είναι μερικά ακόμη κοινά
χαρακτηριστικά. Επιπλέον συγγενείς οι οποίοι βίωσαν και οι ίδιοι το τραύμα του ναυαγίου στο
οποίο έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αρκετές φορές παρουσιάζουν ενδείξεις μετάτραυματικού στρες.
Οι ανάγκες των οικογενειών είναι σαφείς: αναζητούν πληροφορίες οι οποίες θα διασαφηνίσουν
την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων: είναι νεκροί ή ζωντανοί; Σε περίπτωση που είναι
νεκροί επιθυμούν να επαναπατρίσουν τη σωρό για να ταφεί π συγγενής τους σύμφωνα με τα
θρησκευτικά και τοπικά έθιμα. Επίσης στην προσπάθεια τους να ταυτοποιήσουν τους δικούς
τους έχουν εκτεθεί σε τραυματικές εμπειρίες όπως η εξέταση νεκρών σωμάτων στο
νεκροτομείο ή η αναζήτηση των δικών τους σε συλλογή φωτογραφιών νεκρών από άλλα
ναυάγια. Αρκετές οικογένειες έχουν δώσει δείγμα DNA στις αρχές αλλά λίγες έχουν πάρει
κάποια απάντηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΕ
Τα πολιτικά, νομοθετικά και επιχειρησιακά κενά που εντοπίζει η παρούσα έκθεση, τόσο σε
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αντικατοπτρίζονται και στο επίπεδο της ΕΕ.
Η μεταναστευτική πολιτική και οι πολιτικές παροχής ασύλου της ΕΕ καθορίζονται από την
Επιτροπή Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Από την υπογραφή της Συνθήκης του
Μάαστριχ η αρμοδιότητα για παρεμφερή ζητήματα μεταφέρθηκε από το διακρατικό επίπεδο
στην ΕΕ. Επιπλέον, μετά την υιοθέτηση της Συνθήκης Σένγκεν, η οποία δημιούργησε
συνθήκες ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ, έχει θεσμοθετηθεί μία δέσμη πολιτικών
διαχείρισης θεμάτων γύρω από την μετανάστευση. Η υιοθέτηση αυτών των πολιτικών
σχετίζεται και με την διαχείριση ζητημάτων όπως η νόμιμη και ‘παράτυπη’ μετανάστευση,
έλεγχος των συνόρων και προστασία της ΕΕ. Αυτές οι πολιτικές εστιάζουν κυρίως στον έλεγχο
4

των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε θέματα ασφάλειας, ανθρωπιστικής βοήθειας, με στόχο την
δημιουργία κοινής πολιτικής ασύλου σε όλη την ΕΕ. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει
δημιουργηθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, το οποίο καθορίζει τρόπους απόδοσης
ασύλου στην ΕΕ και δημιουργεί ευθύνες στα κράτη μέλη μέσω Συνθηκών, προγραμμάτων και
κανονισμών, όπως η Συνθήκη του Δουβλίνου. Συνεπώς, οι πολιτικές αυτές δεν σχετίζονται
άμεσα με τους θανάτους μεταναστών στη Μεσόγειο, ούτε έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν
τις ανάγκες των συγγενών τους. Ωστόσο, η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και
προσφύγων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Όπως αναφέρουμε και παρακάτω, η
Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προστατεύει το δικαίωμα στη ζωή των
ανθρώπων και τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει
συγκεκριμένη πολιτική η οποία να αντιμετωπίζει αποκλειστικά το ζήτημα των θανάτων στην
Μεσόγειο, ένας αριθμός εργαλείων και δραστηριοτήτων σχετίζονται με το θέμα. Παρακάτω
ακολουθεί μια μικρή περίληψη των σχετικών πολιτικών, εργαλείων και φορέων που σχετίζονται
με το θέμα των αγνοούμενων μεταναστών.

Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης
Το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο των δράσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης
στη Μεσογειο προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση, η οποία
δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επίτροπή τον Μαϊο του 2015. 2 Με την Ατζέντα η ΕΕ
στοχεύει στην αποτροπή παραπάνω θανάτων στη θάλασσα με την παροχή κονδυλίων στη
FRONTEX, και σε άλλα προγράμματα στα κράτη που έχουν εκτεθεί περισσότερο. Κεντρικό
στόχος, είναι η καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που δρουν στη Μεσόγειο στο
πλαίσιο των μετναστευτικών ροών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα εργαλεία για αυτή την
πολιτική είναι κυρίως πολιτικα: διαπραγματεύσεις με τριτες χώρες μεσω περιφερειακών και
διμερών συνεργασιών μα στόχο την επιστροφή, όπως δείχνει αιτο παράδειγμα του Πλαισίου
Συνεργασίας που προτάθηκε τον Ιουνιο του 2016 από την ΕΕ· οικονομικά, μέσω διαφόρων
κονδυλίων όπως για παράδειγμα το ΕΕ Ταμείο Εμπιστοσυνης για την Αφρική· και τέλος,
επιχειρησιακά, με τη μορφή συνεργασιών στις επιχειρήσεις Mare Nostrum, Triton και Sophia.
Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία
Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) παρέχει χρηματοδότηση για την
κάλυψη ‘αναγκών που προκύπτουν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης’. Σκοπό έχει την παροχή
βοήθειας σε ‘ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας,
γένους, εθνικής προέλευσης ή πολιτικού προσανατολισμού’. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες
είναι άμεσα σχετιζόμενες με την διερεύνηση των θανάτων μεταναστών οι οποίοι αφήνουν
οικογένειες χωρίς γνώση για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.
Ασφάλεια των Συνόρων
Το 2004 δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά (FRONTEX). Στην αρμοδιότητα της FRONTEX ανήκει και η
διαχείριση και ο συντονισμός των κοινών επιχειρήσεων στα σύνορα της ΕΕ, όπου οι εθνικές
αρχές ασφαλείας των μελών-κρατών συνεργάζονται. Άλλες κεντρικές αρμοδιότητες της
FRONTEX αποτελούν: η επιστροφή των αιτούντων ασύλου (από χώρες της ΕΕ) οι αιτήσεις
των οποίων απορρίφθηκαν, η εκπαίδευση των μελών της σε χώρες που βρίσκονται στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και ανάλυση των κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων
και τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα εξωτερικά σύνορα. Η FRONTEX συνεργάζεται με
με την EUROPOL, το Γραφείο Στήριξης Ευρωπαϊκού Ασύλου (EASO), την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Λόγω
των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της, η FRONTEX αποτελεί κεντρικό φορέα στο
συντονισμό των επιχειρήσεων των εθνικών αρχών στην Μεσόγειο, και κατά συνέπεια στη
διαχείριση του ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων προσφύγων στην Ελλάδα και την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) ‘Επικοινωνία της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο . Μια
Ευρπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, 13 Μαϊου 2015 το Συμβούλιο COM(2015) 240. Τελευταία πρόσβαση:
07/09/2015,
διαθεσιμο στοt:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/index_en.htm.
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Ιταλία. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες της σχετικά τόσο με την έρευνα και διάσωση και την
περιοχή ελέγχου είναι περιορισμένες.

Επιχειρήσεις στη Μεσόγειο
Οι ιταλικές αρχές στη προσπάθεια τους να διαχειριστούν τα πολύνεκρα ναυάγια της 3ης και
11ης Οκτωβρίου του 2013, στα οποία τουλάχιστον 387 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους,
δημιούργησαν έναν νέο φορέα με στόχο αποκλειστικά την έρευνα και διάσωση μεταναστών, ο
οποίος ονομάζεται Mare Nostrum. Η επιχείριση η οποία διήρκεσε για περίπου ένα έτος
έσωσε τη ζωή χιλιάδων μεταναστών. Το πρόγραμμα κόστισε περίπου 108 εκατομμύρια ευρώ
και αντικαταστάθηκε από την πρωτοβουλία της ΕΕ να συστήσει την επιχείριση TRITON.
Η επιχείριση TRITON, η οποία συντονίζεται από την FRONTEX, δημιουργήθηκε τον
Νοέμβριο του 2014. Στοχεύει στο ‘συντονισμό των δραστηριοτήτων των εξωτερικών
θαλάσσιων συνόρων των μελών-κρατών της ΕΕ στην περιοχή της κεντρικής Μεσογείου’ και
κατά συνέπεια είναι σχετικό με τους θανάτους μεταναστών στην προσπάθεια τους να φτάσουν
στην Ιταλία. Η επιχείριση περιλαμβάνει στοιχεία ανθρωπιστικής έρευνας και διάσωσης, αλλά
είναι κυρίως προσανατολισμένη στην διαφύλαξη των συνόρων. Κύριοι στόχοι είναι ο έλεγχος
της ‘παράτυπης’ μετανάστευσης και η αντιμετώπιση του εγκλήματος – κυρίως λαθρεμπορία -στα θαλάσσια σύνορα. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω υπό την αιγίδα του
TRITON περιλαμβάνει αυξημένη φύλαξη των συνόρων (δια θαλάσσης και από αέρος),
συλλογή πληροφοριών κλπ. Κατά συνέπεια στόχος του TRITON είναι να εξασφαλισθεί ο
καλύτερος έλεγχος των συνόρων σε όλη τη Μεσόγειο, όπως επίσης και η πρόληψη των
ναυαγίων και η υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
Μια ακόμη επιχείριση σχετική με την μετανάστευση στην Μεσόγειο είναι η Ευρωπαϊκή
Ναυτική Δύναμη στη Μεσόγειο (EUNAVFOR Med), επιχείριση Sophia, υπό την αιγίδα των
ναυτικών δυνάμεων καρτών-μελών της ΕΕ. Στόχος της είναι: ‘Να διεξαγάγει συστηματικές
προσπάθειες για την αναγνώριση, κατάληψη και καταστροφή σκαφών και άλλων αντικειμένων
τα οποία χρησιμοποιούνται από διακινητές και λαθρέμπορους, σε μια προσπάθεια να
συνδράμουν σε πανευρωπαϊκές προσπάθειες να διασπάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των
λαθρέμπορων στην Κεντρική Μεσόγειο και την πρόληψη περισσοτέρων θανάτων στην
θάλασσα’.
Αυτές οι πολιτικές εστιάζουν κυρίως στον στη διακρατική συνεργασία με απώτερο στόχο τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων και την καταστολή του εγκλήματος. Επίσης
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση του ζητήματος
των νεκρών και αγνοουμένων μεταναστών. Θέματα σχετικά με τον θάνατο των μεταναστών,
όπως ο ρόλος των οικογενειών, είναι συχνά αφανή στοιχεία αυτής της τραγωδίας. Οι θάνατοι
στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, αντικατοπτρίζουν ένα κενό τόσο στο επιχειρησιακό
επίπεδο (ανάμεσα στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών και της FRONTEX), όσο και στο
επίπεδο πολιτικών που λαμβάνονται σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΔΔΔΑ) είναι σχετικό για το ανθρωπιστικό
πρόβλημα των αγνοούμενων και νεκρών μεταναστών, υποχρεώνοντας τα κράτη να ταυτοποιούν
και να σέβονται τα δικαιώματα των οικογενειών των αγνοούμενων μεταναστών. 3
Το ΔΔΔΑ προστατεύει φυσικά πρόσωπα· τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν
και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν υποχρεώσεις που
απορρέουν από το ΔΔΔΑ, όπως ο σεβασμός των αγνοούμενων και νεκρών μεταναστών. Αυτές
οι νομικές υποχρεώσεις απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, τις οποίες έχουν επικυρώσει τα
κράτη και τα υποχρεώνει να εφαρμόζουν στην εθνική τους νομοθεσία, όπως για παράδειγμα η

3

Οι ευθύνες απορρέουν από διεθνείς συνθήκες· περισσότερες λεπτομέρειες για το νομικό πλαίσιο παρατίθενται στη
σχετική έκθεση του προγράμματος.
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα, και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Ευθύνη διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει σε περιπτώσεις, όπως:


Όταν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του (ή η σωρός ξεβραστεί) στα θαλάσσια σύνορα
ενός κράτους



Όταν ένας άνθρωπος ‘αγνοείται’ στα θαλάσσια σύνορα ενός κράτους



Όταν ένα κράτος περισυλλέξει ένα πτώμα από τη θάλασσα, ακόμη και αν πρόκειται
για διεθνή ύδατα



Όταν συγγενείς/οικογένεια ενός αγνοούμενου και νεκρού βρίσκονται στη
δικαιοδοσία του κράτους

Η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι η προστασία του δικαιώματος στη ζωή
‘οποιουδήποτε’4 χωρίς διακρίσεις, ο σεβασμός στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή των
συγγενών αγνοουμένων,5 και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των
παιδιών των αγνοουμένων προσφύγων.6 Η υποχρέωση ισχύει για όλες τις αρχές και τα όργανα
του κράτους:


Η υποχρέωση μεταχείρισης ‘οποιουδήποτε’ με τον ίδιο τρόπο, απαιτεί μεταξύ
άλλων τη μη διάκριση μεταξύ πολιτών και μη-πολιτών· επιπλέον ζητήματα
θρησκευτικών πεποιθήσεων πρέπει να γίνονται σεβαστά χωρίς διακρίσεις,
συμπεριλαμβανόμενης της διαδικασίας της ταφής.



Η υποχρέωση της προστασίας τη ζωής ‘οποιουδήποτε’ περιλαμβάνει την αποτροπή
και τη διερεύνηση των θανάτων. Τα κράτη οφείλουν να:
o

Λαμβάνουν μέτρα πρόληψης των θανάτων σε περιπτώσεις που οι αρχές
γνωρίζουν ή θα όφειλαν να γνωρίζουν για τον πραγματικό και άμεσο κίνδυνο
για τη ζωή ανθρώπων· Λαμβάνουν έκτακτα μέτρα πρόληψης των θανάτων
ευάλωτων ανθρώπων, όπως ατόμων αιτούντων ασύλου, πρόσφυγες, παιδιά
και άλλες ομάδες σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Άρθρο 2(1): ‘Το
δικαίωμα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστατεύεται υπό του νόμου’, και Άρθρο 14, Η
χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να
εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως’. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα, Άρθρο 2(1) ‘Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται
στην επικράτειά τους και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται
στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς καμία διάκριση’
4

ΕΣΔΑ Άρθρο 8(1): ‘Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής του’.
5

6

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Άρθρο 8(1): Τα κράτη πρέπει να ‘σέβονται το δικαίωμα των παιδιών στη
διατήρηση της ταυτότητας τους, όπως η εθνικότητα, το όνομα και οι οικογενειακοί δεσμοί…’.
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o

Αποτελεσματική διερεύνηση όλων των ύποπτων θανάτων, με τρόπο
ανεξάρτητο και άμεσο. Η διερεύνηση περιλαμβάνει μέτρα για τη
γνωστοποίηση των αιτιών θανάτου, ταυτοποίηση του πτώματος, και συλλογή
δεδομένων, όπως μαρτυρικών καταθέσεων και ιατροδικαστικών δεδομένων.
Η έρευνα δεν πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου ο θάνατος
πιθανόν να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Η αποτελεσματική
διερεύνηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσπάθειες περισυλλογής των
πτωμάτων, και επικοινωνίας με τις οικογένειες, έκδοση πιστοποιητικού
θανάτου που να βεβαιώνει το θάνατο, συλλογή και διαφύλαξη προσωπικών
αντικειμένων και επιστροφή τους στις οικογένειες



Το δικαίωμα στη ζωή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχή των συγγενών στη
διερευνητική διαδικασία και στην ταφή του πτώματος



Η προστασία των παιδιών αγνοουμένων γονιών, περιλαμβάνει τον σεβασμό των
συμφερόντων τους, και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη διατήρηση της
ταυτότητας τους (εθνικότητα, όνομα, οικογενειακές σχέσεις κλπ).

Το κενό πολιτικής στις χώρες που μελετήσαμε (Ιταλία και Ελλάδα) συνηγορεί στο
συμπέρασμα ότι αυτές οι υποχρεώσεις πολλές φορές δεν τηρούνται ούτε αναγνωρίζονται.

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Την περίοδο 2012-2016 η Λέσβος αποτέλεσε μία από τις κύριες πύλες εισόδου προσφύγων και
μεταναστών: περίπου 490,000 πρόσφυγες έφτασαν στο νησί μεταξύ 2015 και του πρώτου
εξαμήνου του 2016, δηλαδή περίπου έξι φορές ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού.7 Από το
2014 περίπου 9,969 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο, 8 δηλαδή περίπου 11
την ημέρα, ενώ ένας άγνωστος αριθμός θυμάτων έχει πνιγεί και δεν έχουν βρεθεί τα πτώματα
τους. Τα παραπάνω δεδομένα θέτουν το σκηνικό μιας εξαιρετικά σύνθετης ανθρωπιστικής
πρόκλησης, η οποία επηρεάζει όχι μόνο τις αρχές που καλούνται να διαχειριστούν το ζήτημα
στην περιφέρεια της ΕΕ, αλλά και τις ζωές χιλιάδων οικογενειών στις χώρες προέλευσης.
Οι κύριες προκλήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος αποτελούν:


Η ίδια η σύνθετη φύση του ανθρωπιστικού προβλήματος



Η κατάρρευση των κρατικών θεσμών στις χώρες προέλευσης, η οποία δυσχεραίνει
οποιαδήποτε διακρατική συνεργασία



Η αποδυνάμωση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών στην Ελλάδα, λόγω της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης



Το υπάρχον κενό πολιτικής: πολλοί διαφορετικοί φορείς εμπλέκονται με ελάχιστη
συνεργασία
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Ο περιφερειακός ρόλος των οικογενειών.

Δεδομένα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83 [τελευταία
πρόσβαση, 9 Ιουλίου 2016]
8
IOM ‘Missing Migrants Project’, http://missingmigrants.iom.int/ [τελευταία πρόσβαση 9 Ιουλίου 2016]
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Χάρτης 1 Νεκροί και Αγνοούμενοι Μετανάστες 2014- 24 Ιουλίου 2016

Πηγή: ΔΟΜ Missing Migrants Project. Η συλλογή δεδομένων έγινε από τα τοπικά γραφεία
του ΔΟΜ, και από τα ΜΜΕ

Πρώτον, η εξαιρετικά σύνθετη και ευαίσθητη πτυχή αυτού του ανθρωπιστικού φαινομένου
δυσχεραίνει οποιαδήποτε προσπάθεια αποτελεσματικής επίλυσης. Ο ‘λαθραίος’ τύπος του
ταξιδιού το οποίο οργανώνεται από εγκληματικές μαφίες, σε συνδυασμό με τα θαλάσσια
σύνορα, όχι μόνο κάνουν το ταξίδι εξαιρετικά επικίνδυνο αλλά αναχαιτίζουν τις προσπάθειες
άμεσης περισυλλογής των θυμάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματική διαχείριση
προϋποθέτει διακρατική συνεργασία. Προκειμένου να ταυτοποιήσουν ένα οποιοδήποτε πτώμα
το οποίο ξεβράζεται στις ακτές της Λέσβου, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να διεξάγουν μια
έρευνα η οποία θα πρέπει τις περισσότερες φορές να υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα, όπως η
επικοινωνία με τις οικογένειες στις τρίτες χώρες.
Ένας αριθμός αναγνωρίσεων θυμάτων γίνεται οπτικά είτε από συγγενείς οι οποίοι ταξίδεψαν
μαζί με τα θύματα είτε από συγγενείς που βρίσκονται σε άλλα κράτη της ΕΕ και ταξιδεύουν
στην Ελλάδα τις πρώτες ώρες μετά το ναυάγιο για την αναγνώριση. Ωστόσο οι περισσότερες
οικογένειες που βρίσκονται στις χώρες προέλευσης είτε δεν γνωρίζουν για το ναυάγιο είτε
αδυνατούν να κάνουν το ταξίδι στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν αποτελεί
αξεπέραστο εμπόδιο (βλέπε σχετικά παρακάτω ‘Διερεύνηση και Συλλογή Δεδομένων’). Αλλά
οι προοπτικές αναγνώρισης σε περιπτώσεις που ένα μέλος βρίσκεται στη Λέσβο τις πρώτες
ημέρες μετά από ναυάγια, αυξάνονται σημαντικά. Κατά συνέπεια, ο αυξανόμενος αριθμός
ναυαγίων, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες του τοπικού νοσοκομείου να
συντηρήσει ένα πτώμα για περισσότερο από μερικές εβδομάδες, πιέζουν τις τοπικές αρχές να
προχωρήσουν σε άμεσες ταφές. Υπο αυτές τις πιεστικές συνθήκες η οπτική αναγνώριση από
κάποιο συγγενή είναι εξαιρετικά σημαντική.
Μακροπρόθεσμα η ταυτοποίηση απαιτεί συλλογή μεταθανάτιων (postmortem) δεδομένων
τόσο από το πτώμα όσο και από τα ευρήματα γύρω από το σώμα, όπως προσωπικά
αντικείμενα και καταθέσεις μαρτύρων/διασωθέντων από ναυάγια. Αυτά θα πρέπει να
αντιστοιχιστούν με προθανάτια (antemortem) δεδομένα, όπως πληροφορίες για τον
αγνοούμενο που συλλέγονται από τους συγγενείς. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί ανοιχτή
επικοινωνία με τις οικογένειες στις χώρες προέλευσης. Σε πολλές από αυτές τις χώρες η
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καταστροφή των μηχανισμών του κράτους αποκλείει οποιαδήποτε διακρατική συνεργασία,
όπως δείχνει η εμπειρία στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ ή τη Συρία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως δεν
γίνεται καν προσπάθεια επικοινωνίας με τις οικογένειες. Όπως δείχνουμε παρακάτω, η συλλογή
και διαχείριση τέτοιων χρήσιμων δεδομένων δύναται να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες
μελλοντικών ταυτοποιήσεων.
Παρά τις καλές προθέσειςτων τοπικών αρχών, υπάρχουν δυο ανυπέρβλητα εμπόδια στην
προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης του πρόβληματος: η αποδυνάμωση του κράτους ως
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, και το κενό πολιτικής στο συγκεκριμένο
ζήτημα. Ο αυξανόμενος αριθμός πολύνεκρων ναυαγίων έχει δημιουργήσει επιπρόσθετη πίεση
στις τοπικές αρχές οι οποίες λειτουργούν ήδη με πολύ περιορισμένους πόρους. Σε ένα μικρό
νησί 85,000 μόνιμων κατοίκων οι τοπικές αρχές ήταν απροετοίμαστες να διαχειριστούν ένα
τόσο σύνθετο ανθρωπιστικό πρόβλημα. Η ‘προσφυγική κρίση’, ενώ αναγνωρίζεται ως
πανευρωπαϊκό πρόβλημα, έχει πλήξει σε δυσανάλογο βαθμό περιφέρειες της ΕΕ όπως η
Λέσβος και οι τοπικές αρχές καλούνται να λύσουν ένα ζήτημα που ξεπερνά τις δυνατότητες
τους. Επιπλέον η κρίση χρέους και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, έχει περιορίσει τις
δυνατότητες του κράτους να συνδράμει τις πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών. Στην
προσπάθεια τους να φιλοξενήσουν χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν στο νησί καθημερινά,
οι αρχές τις Λέσβου πολλές φορές χρειάζεται να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των
ζώντων προσφύγων. Ποτέ στο παρελθόν το τοπικό νοσοκομείο δε χρειάστηκε να διατηρήσει
στο νεκροτομείο 70 νεκρούς ταυτόχρονα, όπως συνέβη μετά από πρόσφατα ναυάγια· δράσεις
και δωρεές από την κοινωνία των πολιτών βοήθησαν στην αγορά μεγαλύτερου ψυγείου για να
δοθεί μια ρεαλιστική λύση σε ένα πιεστικό πρόβλημα9.
Παρά την σύνθετη φύση του φαινομένου και τους περιορισμένους πόρους του κράτους, το κενό
πολιτικής που υπάρχει αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση του
προβλήματος. Ενώ ο μεγάλος αριθμός ναυαγίων εξηγεί την αδυναμία των τοπικών φορέων να
διαχειριστούν το πρόβλημα στην τελευταία του φάση (2014-2016), δεν εξηγεί την αδυναμία
των αρχών να κάνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση τα προηγούμενα χρόνια (2007-2013)
όταν ο περιορισμένο αριθμός των δυστυχημάτων στη θάλασσα, δημιουργούσε καλύτερες
συνθήκες διαχείρισης του. Μάλιστα τα θύματα αυτών των ‘πρώτων’ ναυαγίων είναι αυτά τα
οποία έχουν ταφεί με τον πιο αναξιοπρεπή τρόπο, και με ελάχιστη πρόνοια για μελλοντική
ταυτοποίηση (βλέπε φωτογραφία 3). Πιό πρόσφατα, και παρά (ή πιθανόν ακριβώς λόγω) του
αυξανόμενου αριθμού θυμάτων από ναυάγια, η κατάσταση έχει βελτιωθεί με τη δημιουργία
νέου κοιμητηρίου.
Συνεπώς παρά τις σημαντικές εξωτερικές δυσκολίες, η αποτελεσματικότητα των εθνικών αρχών
εμποδίζεται από την απουσία συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ διαφορετικών φορέων που
εμπλέκονται. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία που να ακολουθείται
συστηματικά, και η οποία να αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες άθε εμπλεκόμενου φορέα, όπως
του Λιμενικού Σώματος, του ιατροδικαστή και των ιατροδικαστικών εργαστηρίων στην Αθήνα.
Συνοπτικά, διαφορετικοί φορείς καλούνται να διαχειριστούν διαφορετικές πτυχές του
προβλήματος (περισυλλογή πτωμάτων, ταυτοποίηση, ταφή, συλλογή και διαχείριση δεδομένων
κλπ) με ελάχιστη συνεργασία ή επικοινωνία. Αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις για τις
οικογένειες οι οποίες όταν φτάνουν στο νησί σε εξαιρετικά εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση
και πολλές φορές αδυνατούν να κατανοήσουν ποια είναι η αρμόδια αρχή. Όλα αυτά έχουν
δημιουργήσει μια αυθαίρετη διαδικασία όπου η τύχη των οικογενειών εξαρτάται από την
διάθεση για συνεργασία συγκεκριμένων δημοσίων υπαλλήλων ή την βοήθεια μελών τοπικών
ΜΚΟ. Το κενό πολιτικής αντικατοπτρίζεται στις συνεντεύξεις μας, όπου κάποιες οικογένειες
ήταν αρκετά ‘τυχερές’ να βρουν εξυπηρετικούς υπαλλήλους, ενώ άλλες παρουσιάζουν
εξαιρετικά δυσμενή εικόνα.
Ένα ξάδερφος αγνοούμενου θυμάται:

9 Δήμητρα Φούρλα (2015) ‘Μάθημα ανθρωπιάς στη Ρόδο-Δωρεά ψυγείου κοντέινερ στη Λέσβο για τους νεκρούς…’,
Δημοκρατική, 3 Νοεμβρίου 2015, διαθέσιμο: http://www.dimokratiki.gr/03-11-2015/mathima-anthropias-sti-rododorea-psigiou-konteiner-sti-lesvo-gia-tous-nekrous/
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Έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν για να με βοηθήσουν. Συνάντησα έναν Παπά
στην Ελλάδα που μίλησε στο Δήμαρχο, του έδωσε όλα τα στοιχεία μου και το
τηλέφωνό μου. Έπειτα με κάλεσε και με προσκάλεσε σε συνάντηση στο γραφείο
του, παρά το γεγονός ότι δε με γνώριζε […] ο Δήμαρχος κάθισε μαζί μου και με
ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει για μένα. Το εξήγησα ότι όλοι ήταν πολύ
εξυπηρετικοί, οι λιμενικοί, η Ύπατη Αρμοστεία, και ο Ερυθρός Σταυρός. Για να με
βοηθήσει με πήρε μαζί του σε συνάντηση με έναν φίλο του στο Λιμενικό. Με
ρώτησε αν ήθελα οτιδήποτε, και ζήτησα να δω τα πτώματα για μια ακόμη φορά
γιατί την πρώτη φορά ήμουν σε σοκ και μου έδωσε την άδεια. Πήγαμε μαζί στο
νεκροτομείο (Συνέντευξη No.7)
Την ίδια στιγμή ένας άλλο ξάδερφος αγνοούμενου από τη Συρία είχε ριζικά διαφορετική
εμπειρία:
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κακομεταχειρίστηκαν και πόσο άπονοι ήταν
(οι αρχές). Ίσως ήταν καλύτερα αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν πεθάνει και δεν
χρειαζόταν να τους αγγίξουν καν. Ήταν απάνθρωποι, ιδιαίτερα οι λιμενικοί, και οι
αντιπρόσωποι της Ερυθράς Ημισελήνου όπως και οι κρατικές αρχές. (Συνέντευξη
No.1)
Ως αποτέλεσμα αυτού του κενού πολιτικής ένας αριθμός μη-κρατικών φορέων, κυρίως ΜΚΟ,
έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία χωρίς να έχουν θεσμοποιημένο ρόλο ή
συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Ειδικότερα η μαζική εισβολή διεθνών ΜΚΟ και άλλων
φιλανθρωπικών οργανώσεων από τη στιγμή που η Λέσβος ήλθε στο προσκήνιο των διεθνών
ΜΜΕ, έχει δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα. Για παράδειγμα ενώ μέλη της τοπικής
κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ είχαν αναπτύξει πολύ σημαντικό έργο στη διαδικασία
ταυτοποίησης, υποστήριξης των οικογενειών και ταφής των θυμάτων, η εισβολή διεθνών ΜΚΟ
που ανταγωνίζονται για προβολή και χρηματοδότηση τους έχει παραγκωνίσει. Μάλιστα είναι
πλέον πιό δύσκολο και για τις οικογένειες να βρουν αυτές τις νησίδες βοήθειας.
Όπως μαρτυρά μια ακτιβίστρια με σημαντική εμπειρία στο θέμα:
Σήμερα που όλο και περισσότερες ΜΚΟ ενδιαφέρονται για το θέμα (των
αγνοουμένων και νεκρών), όπως και πανεπιστήμια, ερευνητές, ξαφνικά βρήκαν κάτι
ενδιαφέρον εδώ. Ανακάλυψαν κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο πολύ στις ειδήσεις, δεν
υπήρχε κάποια ΜΚΟ που να έχει ασχοληθεί με το θέμα εδώ….οπότε νομίζω ότι
τώρα έχουμε όλο και περισσότερες ΜΚΟ που προσπαθούν να δημιουργήσουν
κάποια διαδικασία και πιέζουν η μια την άλλη για το ‘ποίος θα είναι πιο
αναμεμειγμένος και ποιος θα το κάνει καλύτερα’. Αυτό ήταν σαφές και από το
τελευταίο ναυάγιο όπου ΜΚΟ τσακώνονταν για το ποια είναι καλύτερη…Συνεπώς
το ζήτημα δεν είναι μόνο να έχεις ΜΚΟ και να δρουν, αλλά να έχει και ανθρώπους
που να μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία’ (Συνέντευξη Ν. 53)
Μία από τις απρόβλεπτες συνέπειες της έλευσης διεθνών ΜΚΟ με ελάχιστο δίκτυο επαφών με
τις τοπικές αρχές, είναι ότι κατέστη πιο δύσκολο για τις οικογένειες να επικοινωνήσουν με τους
κατάλληλους ανθρώπους για να βοηθήσουν την προσπάθεια τους να βρουν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.
Αυτή είναι και η τελευταία πρόκληση για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος,
δηλαδή το γεγονός ότι οι οικογένειες δεν αναγνωρίζονται ως νομιμοποιημένοι φορείς που θα
πρέπει να έχουν λόγο στη διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι τα ναυάγια έχουν έρθει στο
επίκεντρο της προσοχής των διεθνών ΜΜΕ, τα έμμεσα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης
είναι οι οικογένειες οι οποίες παραμένουν τα αφανή θύματα αυτής της τραγωδίας. Δεδομένου
ότι δεν έχουν πολιτική δύναμή ή αντιπροσώπευση, δεν μπορούν να κινητοποιηθούν και να
ακουστεί η φωνή τους. Εντούτοις οι οικογένειες είναι οι μοναδικές πηγές προθανάτιων
δεδομένων (πχ φωτογραφίες, ιατρικό ιστορικό, γενετικού υλικό, περιγραφή ιδιαίτερων φυσικών
χαρακτηριστικών των θυμάτων) που θα μπορούσαν δυνητικά να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση.
Συνεπώς, όσο οι οικογένειες παραμένουν παραγκωνισμένες στη διαδικασία, δεν υπάρχει
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ρεαλιστική πιθανότητα αντιστοίχισης προθανάτιων και μεταθανάτιων δεδομένου που να
οδηγήσει σε μαζικές ταυτοποιήσεις. Για να αναδείξουμε αυτό το φαινόμενο, το επόμενο
κομμάτι περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται έπειτα από ναυάγια στη Λέσβο,
βασισμένη σε 130 συνεντεύξεις με σημαντικούς φορείς (τοπικές αρχές, μέλη κοινωνίας πολιτών,
και οικογένειες) την περίοδο μετα΄ξυ Οκτωβρίου 2015 και Μαρτίου 201610. Οι συνεντεύξεις
πάρθηκαν στην Ελλάδα, τη Ιταλία, την Τυνησία και Τουρκία. 11

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση των
θυμάτων, η περισυλλογή των πτωμάτων είναι κομβικής σημασίας αφού δύναται να καθορίσει
εάν κάποιο θύμα θα αναγνωριστεί ή όχι. Αυτό επειδή η ταυτοποίηση είναι δυνατή μόνο όταν
το πτώμα έχει βρεθεί. Παράλληλα σημαντική είναι η ταχύτητα στην περισυλλογή των
πτωμάτων, αφού οποιαδήποτε καθυστέρηση επιταχύνει την αποσύνθεση και δυσχεραίνει την
αναγνώριση.
Όπως αναφέρει ένα μέλος του Λιμενικού Σώματος:
Κάποιες φορές η αναγνώριση είναι δύσκολη ακόμη και για τους ίδιους τους
συγγενείς, ή για άτομα που βρίσκονταν στην ίδια βάρκα, φανταστείτε πόσο πιο
δύσκολο είναι για εμάς….. Αν βρεθούν σχετικά σύντομα μετά το ναυάγιο, είναι
κάπως ευκολότερο, αλλά αν βρεθούνε μετά από ημέρες….το πτώμα είναι σε
αποσύνθεση και γίνεται πολύ πιο δύσκολη (η αναγνώριση) (Συνέντευξη N.48)
Επομένως, η έγκαιρη περισυλλογή των πτωμάτων είναι σημαντική καθώς αυξάνει την
πιθανότητα αναγνώρισης του θύματος. Στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Λέσβο, η αρμόδια
αρχή για την περισυλλογή των θυμάτων και τη διαχείριση των αγνοουμένων και νεκρών στη
θάλασσα είναι το Λιμενικό Σώμα. Εκτός της διαφύλαξης των θαλασσίων συνόρων, ο κεντρικός
στόχος των μελών του λιμενικού είναι ο εντοπισμός ναυαγίων και άλλων ναυτικών ατυχημάτων.
Η λαθραία φύση του ταξιδιού συχνά εμποδίζει την έγκαιρη διάσωση ναυαγών και περισυλλογή
των σωρών. Μέλη του Λιμενικού Σώματος παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης η οποία διαρκεί 72 ώρες, 3 ημέρες δηλαδή’ (Συνέντευξη Ν. 48). Η περισυλλογή
πτωμάτων, κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρισης. Αυτό σε
συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό ναυαγίων στην περιοχή καθιστά την έγκαιρη περισυλλογή
πτωμάτων δύσκολη υπόθεση. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής πολλές φορές
βασίζονται σε μαρτυρίες διασωθέντων που βρίσκονταν στην ίδια βάρκα, το οποίο δεν είναι
πάντα απλή διαδικασία. Λόγω έλλειψης πόρων, αρκετές φορές δεν υπάρχουν διαθέσιμοι
πιστοποιημένοι μεταφραστές οι οποίοι να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους διασωθέντες.
Δεν είναι λίγες οι φορές που τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται εθελοντικά από διάφορες ΜΚΟ.
Η παραπάνω εικόνα αναδεικνύει δυο σημαντικά κενά. Πρώτον, υπάρχει μια εγγενής αντίθεση
στις αρμοδιότητες (και την εκπαίδευση) του Λιμενικού Σώματος και του προβλήματος το
οποίο καλείται να διαχειριστεί. Από τη μία, η κύρια εντολή του Λιμενικού είναι
προσανατολισμένη προς την διατήρηση της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, όπως η
διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων ή η αποτροπή εγκληματικών πράξεων. Κατά συνέπεια,
παρά τις καλές προθέσεις, είναι σχεδόν αδύνατο για ένα τέτοιο οργανισμό να διεξάγει την ίδια
στιγμή επιχειρήσεις ‘ασφάλειας’ και αμιγώς ‘ανθρωπιστικής’ υφής. Για παράδειγμα, μετά από
ένα ναυάγιο μέλη του Λιμενικού Σώματος μπορεί να συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις από
διασωθέντες, τόσο στην προσπάθεια να ταυτοποιήσουν αγνοούμενους όσο και για την
στοιχειοθέτηση κατηγοριών για ποινικά αδικήματα (πχ. λαθρεμπορία). Αυτό σε συνδυασμό με
την έλλειψη πόρων, συχνά αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο. Ίσως το πιό αντιπροσωπευτικό
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Αναγνωρίζουμε ότι εστιάζοντας στην συγκεκριμένη περίοδο απλά επιχειρούμε να καταγράψουμε ένα στιγμιότυπο ενός
πολύ σύνθετου και εν εξελίξει φαινομένου. Από τότε έχει μεσολαβήσει τόσο η διμερής συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας,
όσο και το πραξικόπημα στην Τουρκία τα οποία έχουνε επηρεάσει το προσφυγικό φαινόμενο
11 Οι περισσότερες οικογένειες από τη Συρία έδωσαν συνέντευξη μέσω τηλεφώνου ή skype, λόγω της συνεχιζόμενης βίας
στη χώρα.
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παράδειγμα αυτής της αντίφασης, είναι το τμήμα ‘Ασφάλειας’ του λιμενικού, το οποίο είναι
αρμόδιο τόσο για ποινικά αδικήματα, όπως εμπορία ναρκωτικών όσο και για ευαίσθητα
ανθρωπιστικά θέματα όπως η αναγνώριση αγνοουμένων μεταναστών. Το συγκεκριμένο τμήμα
βρίσκεται στο δεύτερο όροφο της Λιμενικής Αρχής στη Μυτιλήνη και είναι ένα μικρό δωμάτιο
15 τ.μ. στο οποίο στεγάζονται πανω από 10 μέλη του προσωπικού. Στον ίδιο χώρο που
εγκληματικές συμμορίες ανακρίνονται, οικογένειες προσφύγων αναζητούν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.
Όταν το πτώμα περισυλλέγεται μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αναγνώριση. Τα πτώματα
τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους για τη μεταφορά. Η συντήρηση των πτωμάτων σε καλή
κατάσταση είναι σημαντική γιατί αυξάνει τις πιθανότητες αναγνώρισης από τους συγγενείς.
Παραμένει ασαφές ποίος καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των πτωμάτων. Ενώ συνήθως οι
κρατικές αρχές καλύπτουν τα έξοδα από το λιμάνι ή την παραλία που βρέθηκε το πτώμα,
παραμένει αδιευκρίνιστο ποίος πληρώνει τα έξοδα μεταφορά από το νεκροτομείο μέχρι το
κοιμητήριο για την ταφή. Αρκετές φορές τοπικές ΜΚΟ και μέλη της κοινωνίας των πολιτών
συνεισφέρουν στην προσπάθεια μεταφοράς του πτώματος και διοργάνωσης μιας αξιοπρεπούς
ταφής (Συνέντευξη Ν. 50).

Διερεύνηση και Συλλογή Δεδομένων
Τόσο το διεθνές όσο και το εθνικό νομικό πλαίσιο καθιστούν σαφή την υποχρέωση των
εθνικών αρχών να διερευνήσουν θανάτους από μη φυσικά αίτια, όπως τα ναυάγια στο Αιγαίο.12
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το κράτος έχει την
υποχρέωση να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και οι αρμόδιες αρχές να προβούν στα
απαραίτητα μέτρα για να βρουν την αλήθεια, όπως συνεντεύξεις από μάρτυρες, προετοιμασία
ιατροδικαστικών εκθέσεων και αυτοψίες.13 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Άρθρο 2 της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την προστασία της ζωής,
εισαγάγει την υποχρέωση των αρχών του κράτους να διερευνήσουν παράνομους ή ύποπτους
θανάτους· παράλληλα αναγνωρίζει το δικαίωμα στην οικογένεια να ενημερώνεται για την
πορεία των ερευνών. 14
Εντούτοις στην πράξη οι προσπάθειες συστηματικής συλλογής δεδομένων και η διερεύνηση
των θανάτων αυτών είναι περιορισμένες. Ως αποτέλεσμα του κενού πολιτικής, οι τοπικές αρχές
δεν έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένες διαδικασίες που να επιτρέπουν σε κάποιον να δηλώσει
ένα άτομο ως αγνοούμενο, ή να προσφέρει κίνητρα σε άτομα που διαθέτουν χρήσιμες
πληροφορίες (όπως οι διασωθέντες ή οι οικογένειες) να συνεισφέρουν στην έρευνα. Ιδιαίτερα οι
συγγενείς μπορούν να προσφέρουν προθανάτια (ante-mortem) δεδομένα για τους
αγνοούμενους και νεκρούς που δύνανται να βοηθήσουν τις έρευνες και την ταυτοποίηση.
Η ταυτοποίηση προϋποθέτει την αντιστοίχιση μεταθανάτιων (post-mortem) δεδομένων
(προσωπικά αντικείμενα, διακριτικά χαρακτηριστικά στο σώμα, μαρτυρίες διασωθέντων, DNA
κλπ) με προθανάτια (ante-mortem) δεδομένα κυρίως από συγγενείς των αγνοουμένων. Στην
πράξη στη Λέσβο, η πλειοψηφία των ταυτοποιήσεων γίνεται μέσω οπτικής αναγνώρισης από
τους συγγενείς, κυρίως μέσω φωτογραφιών, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία
αντιστοίχισης προθανάτιων και μεταθανάτιων δεδομένων. Αφού έχει ταφεί ο νεκρός υπάρχουν
αρκετά εμπόδια που καθιστούν αυτή τη διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη.

Το ΕΔΑΔ και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
από τα κράτη για τη διαχείριση θανάτων από μη-φυσικά αίτια: προστασία δικαιώματος στη ζωή αποτελεί τόσο ουσιαστική
υποχρέωση να αποτρέπει θανάτους όσο και διαδικαστική υποχρέωση για αποτελεσματική διερεύνηση των θανάτων αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τη σχετική έκθεση της ομάδας για το κανονιστικό πλαίσιο.
13
Άρθρο 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
14 Varnava and others v Turkey (Applications nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90,
16071/90, 16072/90, and 16073/90), case Papapetrou and Others v. Greece (application no 17380/09)
12
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Παράλληλα, δεν υπάρχει συστηματοποιημένη διαδικασία συλλογής μαρτυριών, όπως για
παράδειγμα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την διεθνή πρακτική.
Η πιό συνηθισμένη διαδικασία συλλογής μεταθανάτιων δεδομένων για θύματα μαζικών
καταστροφών είναι το πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε από την EUROPOL (‘Disaster
Victim Identification’ – DVI – System).15 Σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη του λιμενικού δεν
έχουν τους απαραίτητους πόρους για να πάρουν σε βάθος μαρτυρίες από όλους τους
διασωθέντες, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές όπου πιστοποιημένοι μεταφραστές δεν είναι
διαθέσιμοι κάτι που δυσχεραίνει την επικοινωνία και της συλλογή δεδομένων ευαίσθητου
χαρακτήρα.
Όπως ένα μέλος της τοπικής κοινωνίας των πολιτών με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση
του προβλήματος σημειώνει:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, γνωρίζουμε τις γενικές κατευθύνσεις αλλά
όχι τη διαδικασία. Συχνά, επειδή μέλη του λιμενικού σώματος μπορεί να μην είναι
διαθέσιμα, αναβάλλουν (τις μαρτυρίες) για την επόμενη μέρα ή άλλες φορές τις
κάνουν στην ακτή. Τους βάζουν σε ένα κατάλυμα ή στο ΠΙΚΠΑ16 και δεν υπάρχει
συγκεκριμένη διαδικασία. Θα δείτε ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις ανάλογα με
διάφορα πράγματα. Τα Σαββατοκύριακα για παράδειγμα έχουν λιγότερο
προσωπικό διαθέσιμο και κάνουν πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ότι θα το
έκαναν μια Δευτέρα για παράδειγμα όταν όλοι είναι διαθέσιμοι. Οπότε η
κατάσταση είναι χαοτική (Συνέντευξη Ν. 53)
Η παραπάνω μαρτυρία αντικατοπτρίζει την απουσία έρευνας η οποία στόχο θα είχε την
συλλογή σχετικών (μη-γενετικών) μεταθανάτιων δεδομένων από τις αρχές. Στην πράξη, ακόμη
και η αρμόδια τοπική εισαγγελία δεν διεξάγει έρευνα παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει
υποψία ότι ο θάνατος μπορεί να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.
Λεπτομερείς μαρτυρίες από διασωθέντες οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη
διαδικασία συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης των θυμάτων, συλλέγονται κυρίως σε
περιπτώσεις όπου το Λιμενικό Σώμα διεξάγει έρευνα για ποινικά αδικήματα – όπως
λαθρεμπορία – και όχι για αμιγώς ανθρωπιστικούς σκοπούς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
Ταυτοποίηση
Υπάρχει υποχρέωση συλλογής γενετικού υλικού από τα θύματα ναυτικών δυστυχημάτων. Η
ευθύνη για την συλλογή του υλικού εναπόκειται στον αρμόδιο ιατροδικαστή.17 Παρά τις
νομικές υποχρεώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, το κενό πολιτικής αποτρέπει οποιαδήποτε
προσπάθεια συστηματικής συλλογής δεδομένων. Στην πράξη οι δράσεις των αρμόδιων φορέων
διαφοροποιούνται από ναυάγιο σε ναυάγιο, και εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο συνολικός
αριθμός των θυμάτων, εάν οι οικογένειες είναι παρούσες στο νησί για να αναζητήσουν τους
δικούς τους, και αν μέλη της τοπικής κοινωνίας των πολιτών είναι διαθέσιμα για να
συνδράμουν, ή ακόμη και από το ποίος είναι αρμόδιος υπάλληλος τη συγκεκριμένη ημέρα.
Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς αυτούς, παρακάτω επιχειρούμε να καταγράψουμε μια
‘τυπική’ διαδικασία ταυτοποίησης μετά από ναυάγιο όπως καταγράφηκε μέσα από συνεντεύξεις
με αρμόδιους φορείς. Υπάρχουν τρία κεντρικά βήματα στη διαδικασία αναγνώρισης.

15

INTERPOL DVI Form set, διαθέσιμο: http://www.interpol.int/Public/DisasterVictim/Forms/Default.asp
[τελευταία πρόσβαση 9 Ιουλίου 2016]
16
Το ΠΙΚΠΑ είναι ένας ανοιχτός χώρος υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στην Λέσβο, υπό την διεύθυνση εθελοντών
17
Νόμος 3772/20090. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η νομοθεσία φαίνεται να δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της
λάθος ταυτοποίησης δυο θυμάτων πυρκαγιάς στην Πελοπόννησο το καλοκαίρι του 2007, όταν η ταυτοποίηση χωρίς τη
χρήση γενετικού υλικού αποδείχθηκε λανθασμένη. Από τότε όλα τα θύμα ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών πρέπει να
ταυτοποιούνται με γενετικό δείγμα.
14

1η Φάση: Οπτική Αναγνώριση
Όπως προαναφέραμε, το Λιμενικό Σώμα είναι η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της έρευνας
για την ταυτοποίηση. Οι περισσότερες οικογένειες που μας έδωσαν συνέντευξη, αντιμετώπισαν
αρκετές δυσκολίες στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Μάλιστα δεν είναι
λίγες οι φορές που συγγενείς πέρασαν ημέρες σε διάφορα γραφεία προσπαθώντας να
κατανοήσουν ποίος είναι αρμόδιος φορέας για να τους βοηθήσει. Τοπικές ΜΚΟ έχουν
επιδείξει σημαντική συνεισφορά στον τομέα αυτό, πολλές φορές παίρνοντας από το χέρι και
καθοδηγώντας τις οικογένειες στους κατάλληλους τοπικούς φορείς.
Το Λιμενικό καλεί συγγενείς να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία στο Λιμάνι της Μυτιλήνης
προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δικούς τους. Εκεί, οι συγγενείς περιγράφουν τα
χαρακτηριστικά των αγνοουμένων συγγενών τους και οι λιμενικοί δείχνουν φωτογραφίες
θυμάτων από διάφορα ναυάγια τα οποία προσιδιάζουν στην περιγραφή των συγγενών. Συνεπώς
οι προοπτικές αναγνώρισης αυξάνονται σε περιπτώσεις που τα θύματα ταξίδευαν μαζί με
συγγενικά πρόσωπα ή άλλους διασωθέντες οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν κάποιον ως
αγνοούμενο τις πρώτες ώρες ή μέρες μετά το ναυάγιο. Όπως γίνεται έυκολα κατανοητό, η
διαδικασία είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρα για τις οικογένειες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πολλές
φορές τα μέλη του λιμενικού σώματος δεν ξεκινούν τη διαδικασία αναγνώρισης χωρίς την
παρουσία γιατρού και μεταφραστή για να διευκολύνουν τη διαδικασία. Στο παρελθόν κάποιοι
συγγενείς μάλιστα λιποθύμησαν στη θέα των πτωμάτων των αγαπημένων τους (Συνέντευξη
Ν.48). ‘Ως αποτέλεσμα της έλλειψης πόρων, πιστοποιημένοι μεταφραστές ή ψυχολόγοι,
μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν τη διαδικασία και αρκετές φορές Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές’. (Συνεντεύξεις N.52
&53). Η οπτική ταυτοποίηση, ιδιαίτερα μέσω φωτογραφιών, κρύβει αρκετούς κινδύνου· δεν
είναι σπάνιο το φαινόμενο συγγενείς υπό την επήρεια του τραύματος να κάνουν λανθασμένη
ταυτοποίηση.18 Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο σε στενούς συγγενείς επιτρέπεται να
αναγνωρίσουν τα πτώματα. Αυτή η πρακτική παραγνωρίζει τη διευρυμένη δομή της
οικογένειας σε κάποιες από τις χώρες προέλευσης. Ενώ σε αυτή τη φάση ο ρόλος των
οικογενειών είναι κεντρικός, η διαδικασία δεν καλύπτει τις ανάγκες των συγγενών.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση όταν μια οικογένεια αναγνωρίσει τον συγγενή της, αυτό οδηγεί είτε
σε ταφή σε κοιμητήριο στη Λέσβο, είτε σε επαναπατρισμό της σωρού στην χώρα προέλευσης.
Μόνο αφού έχει αναγνωριστεί οπτικά ένα πτώμα, τους επιτρέπεται να επισκεφτούν το
νεκροτομείο (αν ζητηθεί) και να δουν το νεκρό σώμα του δικού τους. Τόσο οι συγγενείς όσο
και οι μεταφραστές υπογράφουν το σχετικό έγγραφο που επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση, και το
λιμενικό σώμα υποβάλλει αίτημα στον ιατροδικαστή να προβεί σε νεκροτομή και αυτοψία.

2η Φάση: Ιατροδικαστής
Σε περιπτώσεις όπου μια οικογένεια ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία αλλά δεν μπορεί να
αναγνωρίσει τους συγγενείς της μέσω φωτογραφιών – ή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει
συγγενής σε αναζήτηση του πτώματος – το πτώμα μεταφέρεται στο νεκροτομείο. Κάποιες
φορές οι συγγενείς επισκέπτονται το νεκροτομείο για να εξαντλήσουν τα περιθώρια της οπτικής
αναγνώρισης.
Λόγω των ελλείψεων σε υποδομές στο τοπικό νεκροτομείο,19 ο ιατροδικαστής πολλές φορές
πιέζει για άμεση ταφή στην προσπάθεια να δημιουργηθεί χώρος για την συντήρηση άλλων
πτωμάτων. Αν κανείς δεν αναζητήσει τον νεκρό, ο ιατροδικαστής προετοιμάζει το

18

ICRC (2009) ‘Missing People, DNA Analysis And Identification Of Human Remains’, p.10 , διαθέσιμο:
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_4010.pdf [τελευταία πρόσβαση 09 Ιούλη 2016]
19 Μόλις πρόσφατα παραδόθηκε στο νεκροτομείο ψυγείο για τη συντήρηση των πτωμάτων, έπειτα από δωρεές πολιτών και
φιλανθρωπικών σωματείων.
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πιστοποιητικό θανάτου το οποίο απαιτείται για την ταφή του θύματος· το πιστοποιητικό
αποστέλλεται στο ληξιαρχείο και κοινοποιείται στο Λιμενικό. Για κάθε μη ταυτοποιημένο
πτώμα δίνονται δυο αριθμοί πρωτοκόλλου: (1) ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού
θανάτου από τον ιατροδικαστή και (2) ο αριθμός που δίνεται από το Λιμενικό Σώμα (συνήθως
αποτελείτε από την ημερομηνία του ναυαγίου και τον αριθμό του θύματος, πχ 23/10/2013,
Ν. 3). Όπως θα δείξουμε παρακάτω, παραμένει ασαφές αν και με ποιό τρόπο αυτοί οι αριθμοί
τοποθετούνται στο χώρο ταφής. Αυτό μπορεί να δυχεράνει την προσπάθεια αντιστοίχισης των
δεδομένων του ιατροδικαστή με κάθε συγκεκριμένο πτώμα που θάβεται στο νεκροταφείο.
Σύμφωνα με τον τοπικό ιατροδικαστή, αυτοί οι αριθμοί αναγράφονται σε ετικέτα που
προσκολλάται στο πτώμα, αλλά παραμένει ασαφές αν αυτό είναι ορατό στο κοιμητήριο του
Αγίου Παντελεήμονα στη Μυτιλήνη (Συνέντευξη Ν.57).
Αυτές είναι μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να παίξουν καταλυτικό
ρόλο στη μελλοντική ταυτοποίηση. Αυτές οι αστοχίες, σε κάποιο βαθμό αντικατοπτρίζουν τις
εγγενείς θεσμικές αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Για παράδειγμα, μέχρι πρόσφατα υπήρχε
μόνο ένας ιατροδικαστής στη Λέσβο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονταν τρία νησιά
(Λέσβος, Σάμος, Λήμνος, και περιστασιακά η Χίος) με ελάχιστη γραφειοκρατική υποστήριξη
(Συνέντευξη Ν. 57). Μας ενημέρωσε ότι έχει φωτογραφικό αρχείο με τα πτώματα – το οποίο
περιλαμβάνει παπούτσια, ρούχα και άλλα χρήσιμα στοιχεία – αλλά αυτά τα δεδομένα είναι
αποθηκευμένα στο προσωπικό του υπολογιστή και δεν μοιράζονται με άλλες αρχές
(Συνέντευξη Ν. 57). Παράλληλα, το καθεστώς εργασίας του είναι επισφαλές, αφού δεν έχει
σύμβαση αορίστου χρόνου αλλά ανανεούμενες συμβάσεις. Συνεπώς αν κάποια στιγμή
αποσπασθεί σε άλλη περιοχή ή δεν ανανεωθεί η σύμβαση, παραμένει ασαφές αν αυτά τα
χρήσιμα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στον επόμενο ιατροδικαστή· αυτό αποτελεί μη
αποτελεσματική πρακτική που μειώνει τη πιθανότητα μελλοντικών ταυτοποιήσεων. Με την
ταφή των μη-ταυτοπoιημένων θυμάτων περνάμε στην τρίτη φάση της διαδικασίας.

3η Φάση: Ιατροδικαστικά Δεδομένα
Σε αυτή τη φάση, ο Ιατροδικαστής παίρνει δείγμα DNA από όλα τα μη ταυτοποιημένα
πτώματα και τα αποστέλλει στα εργαστήρια της Αθήνας. Υπάρχουν δυο εργαστήρια
γενετικών και ιατροδικαστικών αναλύσεων. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών λειτουργεί
κάτω υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης20 και διαθέτει γενετικό εργαστήριο το οποίο
κάνει αυτόματες ταυτοποιήσεις μέσω σύγκρισης δειγμάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί στη
βάση δεδομένων. Μάλιστα οι αναλύσεις γενετικού υλικού έχουν φέρει στο φως τραγικές
ιστορίες όπως για παράδειγμα δείγματα από ένα ναυάγιο τα οποία όλα σχετίζονταν γενετικά
χωρίς κάποιος να τα αναζητήσει, δείχνοντας κατά πάσα πιθανότητα ότι ολόκληρη οικογένεια
ξεκληρίστηκε στο ναυάγιο.
Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), η οποία αποτελεί διεύθυνση της Ελληνικής
Αστυνομίας και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών διευθύνει το δεύτερο εργαστήριο.21 Η
ΔΕΕ αποθηκεύει όλα τα γενετικά δεδομένα και αποτελέσματα, ενώ παράλληλα επωμίζεται την
ευθύνη μελλοντικών ταυτοποιήσεων (Συνέντευξη Ν. 58). Ο τοπικός ιατροδικαστής στέλνει το
δείγμα DNA αρχικά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενώ ιατροδικαστές από άλλες περιοχές
της Ελλάδας, όπως τον Έβρο, στέλνουν το υλικό απευθείας στη ΔΕΕ. Οι λόγοι αυτής της
διαφοροποίησης παραμένουν ασαφείς. Οι οικογένειες των αγνοουμένων μπορούν να στέλνουν
γενετικά δείγματα στη ΔΕΕ, αρκεί αυτό να γίνει μέσω μιας αναγνωρισμένης επίσημης
ελληνικής αρχής, ή πρεσβεία/προξενείο τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Θεωρητικά οι συγγενείς
μπορούν να δίνουν δείγμα DNA από τις χώρες προέλευσης, αλλά στην πραγματικότητα αυτό
καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω φόβου ή έλλειψης εμπιστοσύνης στις κρατικές αρχές της
χώρας προέλευσης, όπως φαίνεται κατανοητό στην περίπτωση των Σύρων προσφύγων ή
μεταναστών από την Ερυθραία για παράδειγμα. Επιπλέον δεν υπάρχει συγκεκριμένη
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διαδικασία ενημέρωσης ή επικοινωνίας με τις οικογένειες σε τρίτες χώρες, συνεπώς πολλοί
δεν γνωρίζουν καν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία συχνά
δυσχεραίνει τη διαδικασία για τις οικογένειες.
Επιπλέον δεν υπάρχει πρόνοια για επικοινωνία με τις οικογένειες στις χώρες προέλευσης για τη
συλλογή δειγμάτων DNA. Παράλληλα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαδικασία με την οποία
θα γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα στους συγγενείς οι οποίοι έχουν υποβάλλει δείγματα
προς εξέταση. Στην πράξη, όλο το βάρος πέφτει στις οικογένειες να εξακολουθούν να
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές, κάτι το οποίο συχνά καθίσταται δύσκολο από το
επισφαλές νομικό status των οικογενειών στην Ελλάδα.
Σε αντίθεση με την απουσία συστηματικής συλλογής μεταθανάτιων δεδομένων από τις ακτές
μετά από ναυάγια, τα δυο γενετικά εργαστήρια κάνουν εξαιρετική και συστηματική δουλειά
στον τομέα αυτό (αποθήκευση γενετικών μεταθανάτιων δεδομένων από όλα τα πτώματα). Την
ίδια στιγμή όμως αυτή η χρήσιμη πηγή πληροφόρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
έπακρο αν δεν συγκριθεί με προθανάτια δεδομένα (πχ. γενετικό υλικό από τις οικογένειες, και
προσωπικά, φυσικά, ιατρικά και οδοντικά αρχεία, όπως και πληροφορίες για τις συνθήκες
εξαφάνισης). Αυτό απαιτεί συστηματική έρευνα που θα δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας με
τις οικογένειες σε τρίτες χώρες. Αυτή η απουσία πρόνοιας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο
κενό στη διαδικασία.
Παραδοσιακά ο Ερυθρός Σταυρός αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην διευκόλυνση της
επικοινωνίας μεταξύ οικογενειών και αρχών μετά από ανθρωπιστικές κρίσεις ή εμφύλιες
συγκρούσεις. Όντας ο πιο σημαντικός διεθνής παράγοντας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας,
με ειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, ο Διεθνής Ερυθρός
Σταυρός έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τις οικογένειες. Για παράδειγμα
δημιούργησε το πρόγραμμα ‘trace and face’, έναν ιστότοπο όπου καλούνται τόσο οικογένειες
όσο και τρίτοι να ανεβάσουν φωτογραφίες και αλλά δεδομένα για τον αγνοούμενο συγγενή
τους και με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η επανένωση της οικογένειας.22 Αυτή είναι μια
χρήσιμη πηγή, καθώς μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει ένα αρχείο αγνοουμένων
μεταναστών. Επιπλέον ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει υποστηρίξει εθνικές δράσεις που
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών αρχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις
ιατροδικαστική εκπαίδευση για να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα μελλοντικών ταυτοποιήσεων
που θα επιτρέψει την επανένωση οικογενειών. Εντούτοις αυτές οι δράσεις είναι
προσανατολισμένες κυρίως προς τις εθνικές αρχές και έχουν περιορισμένο άμεσο όφελος για
τις οικογένειες που ψάχνουν τους δικούς τους. Επιπλέον, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι
σε δεινή οικονομική κατάσταση και κατά συνέπεια διατήρησε περιφερειακό ρόλο στη Λέσβο
σε όλη τη διάρκεια του προσφυγικού φαινομένου. 23
Δύο συγγενείς με τους οποίους μιλήσαμε ήταν ξεκάθαροι:
Είναι αδιανόητο ότι έστειλα επανειλημμένα μεηλ για τον γιο μου που
αγνοείται στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και Ημισέληνο και δεν μου
απάντησαν καν!!! Αυτό είναι πολύ λάθος!! Μπορώ να περιμένω για 24 ώρες
ή για μια-δυο ημέρες για να επιβεβαιώσουν ότι δεν τον έχουν ή ότι είναι σε
κάποιο κέντρο ή ότι είναι στο δρόμο και όχι σε αυτούς που πνίγηκαν. Αυτό
θα με ηρεμούσε….(Συνέντευξη Ν. 6)

Ο Ερυθρός Σταυρός μου ζήτησε δείγμα DNA από τον (αγνοούμενο) άντρα
μου, αλλά δεν μπορούσα να το δώσω καθώς η οικογένεια ότι ζει στην Συρία
και εγώ δεν είμαι συνδέομαι γενετικά. Πρόσφατα, ο αδερφός του μου έστειλε
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ένα δείγμα από τρίχες το οποίο έστειλα στην Σουηδία αλλά αρνήθηκαν να το
εξετάσουν αν πρώτα δεν επικοινωνούσα με το ελληνικό τμήμα τους...οπότε
μου έδωσαν αριθμούς πρωτοκόλλου τόσο για τη Σουηδία όσο και για την
Ελλάδα και μου είπαν ότι αν χρειαστεί να επικοινωνήσω μαζί τους να τους
δώσω τον αριθμό αυτό.... τους καλώ τηλεφωνικά και στέλνω μεηλ συνέχεια
αλλά δεν μου απαντάνε ποτέ (Συνέντευξη Ν. 16)

Ταφη και Επαναπατρισμος
Το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – το οποίο
αναφέρεται στο σεβασμό του δικαιώματος στην ‘προσωπική και οικογενειακή ζωή’ –
αναγνωρίζει το δικαίωμα των οικογενειών στην αξιοπρεπή ταφή των αγαπημένων τους. Από
αυτή την πρόβλεψη απορρέει και η ευθύνη για την επιστροφή του πτώματος στους συγγενείς –
σε περιπτώσεις που οι συγγενείς βρίσκονται στην Ελλάδα – να οργανώσουν την ταφή και να
πάρουν γενετικό δείγμα από το πτώμα για τη διεξαγωγή ερευνών. 24 Παρά το γεγονός ότι δεν
υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, μια εγκύκλιος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών
εντάσσει τις ταφές στη λίστα των προτεραιοτήτων προς επείγουσα χρηματοδότηση. Επιπλέον,
ξεκαθαρίζει ότι η Δημοτική αρχή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και χρηματοδότηση της
ταφής των μη ταυτοποιημένων θυμάτων (πολιτών και μη). 25 Οι δημοτικές αρχές έχουν το
ελεύθερο να αναθέσουν την ταφή σε διάφορα ιδιωτικά γραφεία τελετών.
Οι τοπικές αρχές, έχοντας άμεση εμπειρία από το ζήτημα της διαχείρισης των αγνοουμένων
και νεκρών μεταναστών, αναγνωρίζουν όχι μόνο την αρμοδιότητα τους αλλά και ότι αυτό
αποτελεί το πιο πιεστικό ζήτημα της πρόσφατης ‘προσφυγικής κρίσης’. Εντούτοις θεωρούν ότι
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και περικοπής δαπανών από την κυβέρνηση, είναι άδικο ότι
τόσο η ΕΕ όσο και οι κυβερνήσεις μεταφέρουν το κόστος στις δημοτικές αρχές.
Ο Δήμαρχος Λέσβου αναφέρει χαρακτηριστικά:
Είναι η ύψιστη ανθρωπιστική υποχρέωση να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Δε θα ήθελα να συνδέσω την υποχρέωση μας να βοηθάμε συνανθρώπους σε ανάγκη
με τους διαθέσιμους πόρους …(ωστόσο) είναι άδικο να αφήνεται η διαχείριση
ολόκληρου του βάρους ενός τόσο σύνθετου ζητήματος όπως το προσφυγικό στις
τοπικές κοινότητες (Συνέντευξη Ν. 43)
Λόγω έλλειψης πόρων οι δημοτικές αρχές έφτασαν στο σημείο να αδυνατούν να αποζημιώσουν
τοπικά γραφεία τελετών για παλαιότερες ταφές. Αυτό είχε ως συνέπεια οι ιδιοκτήτες τους να
κινηθούν νομικά εναντίον του Δήμου Λέσβου. (Συνεντεύξεις Ν. 41 και 42)
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η οργάνωση αξιοπρεπούς ταφής, η οποία και ακολουθεί τα
πολιτισμικά και θρησκευτικά έθιμα των θυμάτων είναι εξέχουσας σημασίας για τις οικογένειες.
Όχι μόνο επιτρέπει στους συγγενείς να βάλουν ένα τέλος στην αδιευκρίνιστη τύχη των δικών
τους, αλλά τους επιτρέπει να συνεχίσουν της ζωή τους γνωρίζοντας ότι έχουν κάνει το καθήκον
τους· ιδιαίτερα σε μουσουλμανικές χώρες η ταφή είναι κεντρικό έθιμο. Όπως εξηγεί ένας
αδερφός ταυτοποιημένου νεκρού:
Έχει το δικαίωμα να ταφεί σωστά…από θρησκευτική σκοπιά ‘είναι τιμή να θάβεις
τους νεκρούς’ και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τελικά τάφηκε κανονικά (Συνέντευξη
Ν. 18)
Αντικατοπτρίζοντας το ευρύτερο πολιτικό κενό, η διαδικασία ταφής είναι επίσης σύνθετη. Η
ταφή προϋποθέτει πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, εκδίδεται
από τον ιατροδικαστή και αποστέλλεται στο τοπικό ληξιαρχείο. Τα μη ταυτοποιημένα θύματα
εγγράφονται είτε στο πλησιέστερο ληξιαρχείο στην περιοχή που βρέθηκε το πτώμα μετά το
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ναυάγιο, είτε στην περιοχή της ταφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα θάβονται στη
Μυτιλήνη, το διοικητικό κέντρο του νησιού. Η ληξίαρχος τόνισε ότι στο παρελθόν, όταν ο
αριθμός των ναυαγίων ήταν μικρότερος, η ίδια κατέγραφε στο πιστοποιητικό περισσότερες
λεπτομέρειες για την περιγραφή του νεκρού.
Σε παλαιότερα πιστοποιητικά θανάτου, έγραφα για παράδειγμα ‘το σώμα άνδρα
βρέθηκε, φορούσε μπλε παντελόνι και μαύρο σωσίβιο’, ούτως ώστε οι άνθρωποι
αυτοί θα μπορούσαν να αναγνωριστούν κάποτε. Τώρα με αυτό το κύμα μεταναστών
οι λιμενικοί δεν προλαβαίνουν καν να μας δώσουν πληροφορίες. Παίρνω κάποιες
πληροφορίες άμεσα από τις εκθέσεις του ιατροδικαστή. Συνήθιζαν να ζητάω
πληροφορίες πιστεύοντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Τώρα όμως, συνεχώς
στοιβάζονται υποχρεώσεις και οι λιμενικοί δεν μπορούν να μου στείλουν
πληροφορίες μέσω φαξ. Συνεπώς κάποιες πληροφορίες πλέον δεν τις καταγράφω
στο πιστοποιητικό (Συνέντευξη Ν.40)
Το πιστοποιητικό θανάτου είναι το τελευταίο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ένας
άνθρωπος υπήρξε μέλος της ανθρώπινης κοινότητας· κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά
σημαντικό. Παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μια ανθρώπινη πινελιά προστέθηκε από την
τοπική ληξίαρχο.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο κοιμητήρια στο νησί στα οποία θάβονται τα θύματα ναυαγίων.
Το πρώτο είναι το ορθόδοξο κοιμητήριο του Αγίου Παντελεήμονα στην πόλη της Μυτιλήνης,
στο οποίο έχει ταφεί η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων των ναυαγίων μέχρι το τέλος του
2015. Το δεύτερο, αποκλειστικά για μουσουλμάνους, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2015
στο χωρίο Κάτω Τρίτος, περίπου 20 Χμ έξω από τη Μυτιλήνη. Η εικόνα των δυο κοιμητηρίων
αναδεικνύει το κενό πολιτικής: διαφορετικές πρακτικές ακολουθούνται, ενώ διαφορετικοί
φορείς και άτομα εμπλέκονται.

Παλαιό Κοιμητήριο του Αγίου Παντελεήμονα
Στο συγκεκριμένο νεκροταφείο υπάρχουν μη ταυτοποιημένα πτώματα τα οποία έχουν ταφεί
πριν από την πρόσφατη ‘προσφυγική κρίση’, όπως για παράδειγμα Ιρακινών από τη δεκαετία
του 1990. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και ιδιαίτερα από τις αρχές της τελευταία
δεκαετίας, ο αριθμός των πολύνεκρων ναυαγίων στη Λέσβο έχει αυξηθεί δραματικά. Η
πλειοψηφία των θυμάτων έχει ταφεί στο συγκεκριμένο νεκροταφείο στην πόλη της Μυτιλήνης.
Συνήθως τα πτώματα καλύπτονται με χώμα και ένα κομμάτι σπασμένου μαρμάρου
τοποθετείται πάνω στο τάφο, στο οποίο συνήθως αναγράφεται μια ημερομηνία (του ναυαγίου)
και ένας αριθμός (των θυμάτων συγκεκριμένου ναυαγίου, φωτογραφία 3). Μέχρι πρόσφατα,
κάποιες φορές αυτά τα κομμάτια μάρμαρο μετακινούνταν, δυσχεραίνοντας μελλοντικές
ταυτοποιήσεις.
Λόγω απουσίας θεσμοθετημένης διαδικασίας ή αρχής η οποία ηγείται της διαδικασίας, κάθε
ταφή ακολουθεί διαφορετική πορεία και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πόρων από πλευράς
τοπικών αρχών ούτως ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τηε ταφής. Ο ρόλος των τοπικών
ΜΚΟ είναι κομβικής σημασίας, τόσο στην στήριξη των οικογενειών όσο και στην
προετοιμασία μιας αξιοπρεπούς ταφής. Σύμφωνα με ένα από τα πιό ενεργά μέλη του ‘Χωριού
του Όλοι Μαζί’, μια πολύ δυναμική τοπική ΜΚΟ, αποφάσισε να ενεργοποιηθεί στο
συγκεκριμένο ζήτημα ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στην ‘ανθρώπινη αξιοπρέπεια’ των νεκρών
(Συνέντευξη Ν. 53). Στο παρελθόν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αναλάβει αξιοσημείωτες
πρωτοβουλίες, όπως η δωρεάν ταφή παιδιών από τοπικά γραφεία τελετών (Συνέντευξη N.42).26
Καθώς ο προϋπολογισμός για ταφές είναι εξαιρετικά περιορισμένος, μέλη της τοπικής
κοινωνίας των πολιτών έχουν στο παρελθόν αναγκαστεί να σκάψουν οι ίδιοι τους τάφους
(Συνέντευξη Ν.50). Επίσης, τις περισσότερες φορές προσκαλούν μουσουλμάνους ιερωμένους
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ούτως ώστε η ταφή να ακολουθεί τα ταφικά έθιμα των θυμάτων. Η ταφή χωρίς προηγούμενη
κατάλληλη διαδικασία θεωρείται αμαρτία για αρκετές οικογένειες από μουσουλμανικές χώρες.
Την ίδια στιγμή, αναγνωρισμένα θύματα οι οικογένειες των οποίων είναι Χριστιανοί (κυρίως
από τη Συρία), έτυχαν καλύτερης μεταχείρισης αφού η Ορθόδοξη εκκλησία η οποία ελέγχει
το κοιμητήριο του Αγίου Παντελεήμονα έχει αρκετές φορές αναλάβει πρωτοβουλίες για την
ταφής τους.
Το πιό σημνατικό κενό στη διαδικασία ταφής, είναι η μηδαμινή πρόνοια για μελλοντική
ταυτοποίηση. Πρώτον, είναι ασαφές αν οι αριθμοί πρωτοκόλλου που δίνουν ο ιατροδικαστής
και το Λιμενικό Σώμα τοποθετείται σε εμφανές σημείο στον τάφο. Ενώ ο ιατροδικαστής
τοποθετεί ταμπέλακι μαζί με το πτώμα, αυτό δεν είναι εμφανές εξωτερικά, συνεπώς
οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης χρειάζεται εκταφή της σωρού και επιβεβαίωση μέσω
DNA27. Επίσης, ενώ κάποιοι αριθμοί τοποθετούνται σε σπασμένα κομμάτια μάρμαρο αυτά
εύκολα μπορούν να μετακινηθούν. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ένας μη κρατικός
παράγοντας, τα τοπικά γραφεία τελετών, καλούνται να θάψουν τα σώματα ενώ παραμένει
ασαφές αν οι αρμόδιες κρατικές αρχές παραβρίσκονται στις ταφές για να επιβεβαιώσουν ότι οι
αριθμοί πρωτοκόλλου τηρούνται ή όχι (Συνέντευξη Ν. 57). Αν δεν τηρείται κάποιο
πρωτόκολλο στην ταφή και τα διακριτικά μπορούν να μετακινηθούν, αυτό σημαίνει ότι ακόμη
και αν τα εργαστήρια της ΔΕΑ στην Αθήνα ταυτοποιήσουν το γενετικό δείγμα ενός θύματος,
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να βρεθεί και η σωρός του στο νεκροταφείο· ίσως να
απαιτηθεί εκταφή. Με απλά λόγια, η πρακτική της ταφής, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες
μελλοντικής ταυτοποίησης. Τέλος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν υπάρχει διαθέσιμος
χάρτης του νεκροταφείου. Όλα τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν το κενό πολιτικής, το οποίο
συνοψίζεται στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των τοπικών αρχών και μη κρατικών φορέων
που συμμετέχουν στη διαδικασία: Διαφορετικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν
διαφορετικές φάσεις του προβλήματος (περισυλλογή πτωμάτων, συλλογή και διαχείριση
δεδομένων, αναγνώριση, ταφή), με ελάχιστη επικοινωνία ή συντονισμό.28
Πρόσφατα η αύξηση του αριθμού των πολύνεκρων ναυαγίων, σε συνδυασμό με τον
περιορισμένο διαθέσιμο χώρο στο κοιμητήριο για την ταφή νέων θυμάτων (Ελλήνων και
αλλοδαπών), δημιούργησε τριβές μεταξύ της Εκκλησίας – η οποία ελέγχει το κοιμητήριο –
και των δημοτικών αρχών που καλούνται να διαχειριστούν την ταφή των μεταναστών
(Συνέντευξη Ν.59).

Καινούργιο Κοιμητήριο Στο Κάτω Τρίτος
Ως αποτέλεσμα της πιεστικής ανάγκης να ταφούν 70 πτώματα ενός πολύνεκρου ναυαγίου (28
Οκτωβρίου 2015) δημιουργήθηκε νέος χώρος ταφής. Αντιμέτωπες με μια δίχως προηγούμενο
ανθρωπιστική πρόκληση, οι Δημοτικές Αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα οικόπεδο
ως νέο νεκροταφείο αποκλειστικά για την ταφή θυμάτων· αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο
πρώτος χώρος ταφής μουσουλμάνων στο νησί. Ο χώρος βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Τρίτος
περίπου 20 Χμ από την πόλη της Μυτιλήνης. 29 Το νέο νεκροταφείο σίγουρα αποτελεί θετική
εξέλιξη, αφού δίνει μια οριστική απάντηση στο συνεχιζόμενο πρόβλημα εξεύρεσης χώρου
ταφής των θυμάτων που ανακύπτουν έπειτα από κάθε νέο ναυάγιο. Επιπλέον οι αριθμοί

27

Αυτό προσθέτει μια παραπάνω δυσκολία, καθώς οι εκταφές απαγορεύονται κατά την μουσουλμανική παράδοση.
Όπως κατέδειξε πρόσφατη έκθεση της παναμερικανικής επιτροπής ανθρωπινών δικαιωμάτων σε σχέση με το Μεξικό, η
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών είναι κομβικής σημασίας για την αποφυγή λάθος αρίθμησης των
τάφων, βλέπε: IACHR (2013)‘Human Rights of Migrants and Other Persons in the Context of Human Mobility in
Mexico’
OEA/Ser.L/V/II.Doc.
48/13,
30
Δεκεμβρίου
2013,:
http://www.oas.org/en/iachr/migrants/docs/pdf/Report-Migrants-Mexico-2013.pdf
28
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Παραμένει ασαφές αν (και πόσοι) μη-ταυτοποιημένοι νεκροί δεν είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα ωστόσο τάφηκαν
στο συγκεκριμένο νεκροταφείο.
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πρωτοκόλλου τοποθετούνται σε ευδιάκριτα σημεία σε όλους τους τάφους των μη
ταυτοποιημένων νεκρών, και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες μελλοντικής ταυτοποίησης.
Ένας Αιγύπτιος εθελοντής διαχειρίζεται το χώρο και διασφαλίζει ότι θρησκευτικά και
πολιτισμικά ταφικά έθιμα τηρούνται. Για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο για την
πλύση των νεκρών – απαραίτητη διαδικασία κατά τα μουσουλμανικά ταφικά έθιμα – και
προετοιμασία για την ταφή. Ο συγκεκριμένος εθελοντής, είχε δουλέψει στο παρελθόν ως
μεταφραστής και είχε συνεισφέρει εθελοντικά σε πολλές ταφές στο νησί, πριν αναλάβει τη
διαχείριση του νέου κοιμητηρίου. Οι τάφοι είναι προσεγμένοι και ο συγκεκριμένος εθελοντής
έχει δημιουργήσει χάρτη του νεκροταφείου ενώ παράλληλα έχει κινητοποιήσει
μουσουλμανικές και άλλες ΜΚΟ να στηρίξουν οικονομικά τις ταφές (Συνέντευξη Ν. 50). Από
την δημιουργία του νέου νεκροταφείου, ο εθελοντής αυτός είναι υπεύθυνος για την
αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση όλως των ταφών. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την
ψυχική ανακούφιση των οικογενειών.
Όπως αναφέρει ο αδερφός μιας νεκρής από τη Συρία:
Ναι, έχω ανάγκη να γνωρίζω που βρίσκεται το σώμα της αδερφής μου...τώρα
μπορώ να τη βρω στο Google maps και να την επισκέπτομαι περιστασιακά
(Συνέντευξη Ν. 18)
Ωστόσο, το νέο κοιμητήριο αποτελεί μια προσωρινή λύση, η οποία αντικατοπτρίζει το κενό
πολιτικής. Παρά την θετική επίδραση που έχει η αξιοπρεπής ταφής σύμφωνα με τα ταφικά
έθιμα των θυμάτων, οι δημοτικές αρχές έχουν μεταβιβάσει τις νομικές ευθύνες τους σε ένα
άτομο το οποίο δεν έχει επίσημο status ή συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας με το Δήμο. Κατά
συνέπεια, σημαντικά δεδομένα στη διαδικασία ταυτοποίηση, όπως ο χάρτης του νεκροταφείου,
παραμένουν στα χέρια ενός ατόμου χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση.
Επιπλέον, δεν υπάρχει διαφάνεια στο ζήτημα του ποίος καλύπτει το κόστος της ταφής. Ενώ
πρόκειται για βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, την ίδια στιγμή αποτελεί άλλο έναν
αυτοσχεδιασμό μέσα στο υπάρχον κενό πολιτικής. Από νομικής σκοπιάς, είναι απαραίτητο τα
κράτη να σέβονται τις υποχρεώσεις τους -- στους νεκρούς και τις οικογένειες τους – και
προφανώς αυτό μπορεί να γίνεται και μέσω μη-κρατικών φορέων. Όμως αυτή η διαδικασία
εισαγάγει άλλο ένα παίχτη στην ήδη περίπλοκη και χαοτική διαδικασία για τις οικογένειες.
Ο επαναπατρισμός των νεκρών αποτελεί άλλο ένα σύνθετο ζήτημα, κυρίως λόγο της πίεσης του
χρόνου. Οι συνεντεύξεις με τοπικούς παράγοντες έδειξε ότι η μόνη ρεαλιστική πιθανότητα
επαναπατρισμού της σωρού, υφίσταται τις πρώτες λίγες ημέρες μετά το ναυάγιο. Όπως
εξηγήσαμε παραπάνω, αν το πτώμα δεν ταυτοποιηθεί τις πρώτες ημέρες, λόγω της πίεσης να
δημιουργηθεί χώρος στο νεκροτομείο, οι τοπικές αρχές προχωρούν σε γρήγορη ταφή. Αφού
έχει γίνει η ταφή, ο επαναπατρισμός καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος, έως αδύνατος. Εκτός των
θρησκευτικών εθίμων, που απαγορεύουν την εκταφή σε μουσουλμανικές παραδόσεις, 30 η μόνη
αρχή που μπορεί να ζητήσει εκταφή είναι η εισαγγελία. Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες όμως, η εισαγγελία παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτική στις εκταφές,
επικαλούμενη λόγους δημόσιας υγεία (Συνέντευξη Ν. 41). Συνεπώς στην πράξη η διαδικασία
παραμένει αυθαίρετη. Για παράδειγμα ενώ το αίτημα μιας οικογένειες από το Αφγανιστάν που
παρακολουθήσαμε από κοντά απορρίφθηκε, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν η εισαγγελία έδωσε
το πράσινο φως για εκταφή και επαναπατρισμό θυμάτων ναυαγίου έπειτα από πίεση της
ιρακινής προξενικής αρχής. Τέλος, ο επαναπατρισμός είναι αρκετά δαπανηρή διαδικασία,
καθώς ένας αριθμός πιστοποιητικών χρειάζεται να συλλεχθούν—όπως βεβαίωση ταρίχευσης.
Επιπλέον οι περισσότερες οικογένειες δεν γνωρίζουν τις συναλλαγές με τις τοπικές αρχές και
έχουν παρατηρηθεί δίκτυα εκμετάλλευσης των οικογενειών, τα οποία υπόσχονται να
διευκολύνουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το κόστος
επαναπατρισμού ανέρχεται μεταξύ €3,200 και €6,000 (Συνεντεύξεις Ον 41 & 41)
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Παρόλο που η συλλογή δεδομένων από την σκοπιά των οικογενειών των αγνοουμένων δείχνει προτίμηση στην εκταφή
και επιστροφή της σωρού στην χώρα προέλευσης από την ταφή σε ξένη χώρα.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Την περίοδο 2000-2012, η Αλεξανδρούπολη αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου για
μεταναστες οι οποίοι προσπάθησαν να φθάσουν στην ΕΕ μέσω της. Το 2012 υψώθηκε
φράχτης στην περιοχή του Έβρου για να αποτρέψει νέες αφίξεις. Στην προσπάθεια τους να
περάσουν τα σύνορα πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν στον ποταμό του Έβρου. Παρακάτω
αναδεινύουμε την καλή πρακτική που εισήγαγε ο τοπικός ιατροδικαστής.
Τα τελευταία 15 χρόνια ο ιατροδικαστής συλλέγει συστηματικά γενετικά δείγματα των
θυμάτων, ανεξαρτήτως αν τα πτώματα ταυτοποιήθηκαν ή όχι. Παράλληλα, συλλέγει και
αποθηκεύει συστηματικά άλλα χρήσιμα μεταθανάτια δεδομένα στην προσπάθεια να βοηθήσει
συγγενείς στο μέλλον να αναγνωρίσουν το δικό τους (πχ. προσωπικά αντικείμενα, ρούχα,
φωτογραφίες με ουλές ή τατουάζ από τα σώματα κλπ) (Συνέντευξη Ν. 60). Επίσης, εκδίδει ένα
μόναδικό αριθμό πρωτοκόλλου για κάθε πτώμα το οποίο του επιτρέπει να εποπτεύει τη
διαδικασία ταυτοποίησης (πχ. από τη λήψη δείγματος DNA, μέχρι το συγκεκριμένο τάφο και
το αρχείο με τα προσωπικά αντικείμενα κάθε θύματος). Όπως μας ανέφερε, βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία με την Αστυνομία και τον τοπικό Ιμάμη για να διασφαλίσει ότι ο αριθμός
πρωτοκόλλου τοποθετείται σε κάθε τάφο. Επιπλέον όταν οι οικογένειες επισκέπτονται την
Αλεξανδρούπολη, ο ίδιος αναλαμβάνει τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης μέσω φωτογραφιών
και όχι η Αστυνομία. Επιπλέον συντηρεί τα πτώματα για 90 ημέρες – περισσότερο από τις 40
ημέρες που είναι η πρακτική στη Λέσβο – και κατά συνέπεια διευρύνει το παράθυρο ευκαιρίας
για την αναγνώριση. Τέλος, αν η οικογένεια θελήσει να προχωρήσει σε εκταφή του πτώματος,
ξεκινάει ο ίδιος τη διαδικασία· φαίνεται ότι ένας αριθμός εκταφών έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια (Συνέντευξη Ν. 60). Συνεπώς, στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία
η οποία όχι μόνο ακολουθείται αλλά ελέγχεται από μια εποπτεύουσα αρχή, μεγιστοποιώντας
τις πιθανότητες μελλοντικής ταυτοποίησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Παρά τη σύνθετη φύση της ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοούμενων μεταναστών,
υπάρχουν τόσο άμεσα βήματα τα οποία μπορούν οι ελληνικές αρχές να κάνουν, όσο και
μακροπρόθεσμες δράσεις που απαιτούν διεθνή και πανευρωπαϊκή συνεργασία.

1. Σύσταση ανεξάρτητης ανθρωπιστικής επιτροπής
Το κύριο εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, παραμένει η απουσίας
μιας θεσμοποιημένης διαδικασίας για την ταυτοποίηση των νεκρών μεταναστών: διαφορετικές
αρχές καλούνται να αντιμετωπίζουν διαφορετικές φάσεις του προβλήματος, με ελάχιστη
συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, προτείνουμε τη σύσταση μιας
ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα έχει αποκλειστικά ανθρωπιστική εντολή και η οποία θα
αποτελείται από ιατροδικαστικούς επιστήμονες, αντιπροσώπους τοπικών και εθνικών αρχών,
ΜΚΟ, προσφυγικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, νομικών με ειδίκευση στο ζήτημα και φυσικά
οικογένειες αγνοουμένων. Οι στόχοι της επιτροπής θα πρέπει να αποτελούν τα εξής:





Συντονισμός ενεργειών των αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία, από την
περισυλλογή των πτωμάτων ως την ταυτοποίηση
Διασφάλιση ότι μια ενιαία και θεσμοθετημένη διαδικασία ακολουθείται σε εθνικό
επίπεδο
Επικοινωνία με οικογένειες, αρχές και άτομα από χώρες προέλευσης (πχ. προξενεία,
πρεσβείες κλπ)
Διασφάλιση ότι η χώρα συμμορφώνεται με το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Ένα σημαντικό κενό από πλευράς εθνικών αρχών παραμένει η ανυπαρξία διαύλου επικοινωνίας
με τις οικογένειες στις χώρες προέλευσης, ούτως ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα συλλογής
προθανάτιων δεδομένων (κυρίως DNA) και κατά συνέπεια αύξησης των πιθανοτήτων
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ταυτοποίησης. Η υπάρχουσα πρακτική συλλογής δειγμάτων DNA από τα θύματα είναι
μικρής χρησιμότητας αν δεν υπάρχει γενετικό υλικό από την οικογένεια για να υπάρξει
ταυτοποίηση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας με
τις οικογένειες. Η επιτροπή θα πρέπει να σχεδιάσει καινοτόμους τρόπους με τους οποίους η
επικοινωνία αυτή θα καθίσταται απλή, κατανοητή και εύκολη για τις οικογένειες στις χώρες
προέλευσης. Για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ανεπίσημα) ήδη
χρησιμοποιούνται από οικογένειες στην προσπάθεια τους να βρουν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα. Στην Ιταλία, έπειτα από ένα πολύνεκρο ναυάγιο, οι αρχές δημιούργησαν μια σελίδα
στο Facebook και ένα απλό έντυπο για να συμπληρωθεί από συγγενείς που είχαν βάσιμες
ενδείξεις ότι οι δικοί τους αγνοούνταν. Αυτή η ενέργεια επέτρεψε 22 από τα 24 θύματα του
συγκεκριμένου να ναυαγίου να ταυτοποιηθούν.31 Επίσης οι κοινότητες μεταναστών έχουν
σημαντικά δίκτυα επικοινωνίας με τις χώρες προέλευσης τα οποία θα μεγιστοποιούσαν την
πιθανότητα μελλοντικών ταυτοποιήσεων.

2. Βελτίωση της ακολουθούμενης πρακτικής και συμμόρφωση με
νομικό πλαίσιο
Είναι απαραίτητο η αρχή που επωμίζεται την έρευνα να συλλέγει και να αποθηκεύει όλα τα
χρήσιμα μεταθανάτια δεδομένα και προσωπικά αντικείμενα από ναυάγια (πχ. πιστωτικές
κάρτες, χρυσαφικά, κάρτες SIM κλπ). Παράλληλα, μαρτυρίες από επιζώντες ναυαγίων πρέπει
να συλλέγονται συστηματικά με απώτερο στόχο την μελλοντική ταυτοποίηση. Στην
υπάρχουσα φάση, τις περισσότερες φορές μια πρόχειρη συνέντευξη λαμβάνεται, ενώ πολλές
φορές η μαρτυρίες λαμβάνονται μόνο στα πλαίσια ερευνών για την δίωξη λαθρεμπόρων.
Αναγνωρίζοντας τα εμπόδια που τίθενται από το μέγεθος του προσφυγικού προβλήματος για
το Λιμενικό Σώμα, παραμένει σημαντικό τα μεταθανάτια δεδομένα να συλλέγονται
ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική. Επίσης, το κράτος θα πρέπει να αναλάβει και την πλήρη
ευθύνη για τη διαχείριση των νεκροταφείων όπου μη ταυτοποιημένα θύματα έχουν ταφεί,
καθώς παραμένει υπεύθυνο για την διερεύνηση και ταυτοποίηση των νεκρών.
3. Σεβασμός των αναγκών των Οικογενειών
Σημαντικό βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η διασφάλιση ότι οι οικογένειες έχουν
θεσμοποιημένο ρόλο στη διαδικασία, όπως η απόδοση ‘ανθρωπιστικής visa’ για τους συγγενείς
αγνοουμένων μεταναστών οι οποίοι αναζητούν τους δικούς τους. Αυτή η visa θα επιτρέπει στις
οικογένειες να εισέρχονται στη χώρα για λίγες εβδομάδες για να συμβάλλουν στις προσπάθειες
ταυτοποίησης των θυμάτων και στην διαδικασία ταφής.
Αυτό δεν αποτελεί μονάχα ανθρωπιστική υποχρέωση. Οι οικογένειες είναι πιθανότατα η μόνη
πηγή για την ταυτοποίηση των νεκρών και αγνοουμένων. Αυτό σε συνδυασμό με το εξαιρετικά
σφιχτό χρονικό πλαίσιο μέσα στο ποίο οι αναγνωρίσεις είναι εφικτές (2-3 πρώτες μέρες έπειτα
από ναυάγια) συντείνει στο να ενισχυθεί ο ρόλος των οικογενειών ως μηχανισμός
μεγιστοποίησης των πιθανοτήτων μελλοντικής ταυτοποίησης.

4. Επιπλέον πόροι από την ΕΕ
Ως σύνθετη ανθρωπιστική πρόκληση, η οποία ξεπερνά τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους,
πολύ περισσότερων των τοπικών αρχών, είναι αδήριτη ανάγκη οι ελληνικές αρχές να
μεγιστοποιήσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης από την ΕΕ προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες των οικογενειών και να βελτιώσουν τις
επιχειρησιακές δυνατότητες των τοπικών αρχών. 32 Για παράδειγμα, υπηρεσίες μετάφρασης ή
ψυχολογικής υποστήριξης για τις οικογένειες στην ψυχοφθόρα διαδικασία αναγνώρισης στη
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Προφανώς η διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες, εγείρει πλήθος
ηθικών ζητημάτων, καθώς αυτή η έκθεση μπορεί να βλάψει τόσο τις οικογένειες όσο και τους ίδιους του αγνοούμενους.
Δείτε σχετικά την έκθεση της ομάδας για την Ιταλία
32 Βλέπε για παράδειγμα τις προτεραιότητες στη χρηματοδότηση της ECHO http://ec.europa.eu/echo/sites/echosite/files/esop.pdf
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παρούσα φάση παρέχονται περιστασιακά από ΜΚΟ, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες πηγές
χρηματοδότησης που θα καθιστούσαν αυτές τις υπηρεσίες διαθέσιμες σε μόνιμη βάση.
Θέματα υγείας και υγιεινής είναι υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων προς χρηματοδότηση
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Προστασίας (ECHO) για το 2016 33.
Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι μέλη των τοπικών αρχών έχουνε επίσης εκτεθεί σε
τραυματικές εμπειρίες , όπως λιμενικοί οι οποίες έχουν ανασύρει σωρούς μικρών παιδιών και
βρεφών. Στην υπάρχουσα φάση δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την συστηματική στήριξη τους
και συνιστούμε την παροχή αυτής της βοήθειας και στις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στα μέλη του
λιμενικού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Η διεθνής εμπειρία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, δείχνει
ότι στις προσπάθειες για τη συν-διαχείριση δεδομένων αγνοουμένων μεταναστών ηγούνται η
κοινωνία των πολιτών σε συνδυασμό με διακρατική συνεργασία.34 Ωστόσο, στην περιοχή της
Μεσογείου το πρόβλημα περιπλέκεται από το γεγονός ότι τα προθανάτια δεδομένα για τους
αγνοούμενους μετανάστες προέρχονται από διάφορα κράτη και σε διαφορετικές ηπείρους.
Συνεπώς, είναι αναγκαία η δημιουργία δομών σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία κατέχουν
μεταθανάτια δεδομένα των νεκρών μεταναστών που θα επιτρέπει την κεντρική διαχείριση των
δεδομένων. Επίσης, καθίσταται σημαντική η συλλογή προθανάτιων δεδομένων από τις
οικογένειες στις χώρες προέλευσης και σε τρίτες (ευρωπαϊκές) χώρες. Συνοπτικά οι κεντρικοί
άξονες αυτής της πολιτικής αποτελούν τα παρακάτω:
-

-

-

Αναγκαία η κεντρική διαχείριση των μεταθανάτιων δεδομένων σε ευρωπαϊκά κράτη,
που θα επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση από μια διακρατική
ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οικογενειών
και θα εγγυάται τη συμμετοχή ανεξάρτητων ιατροδικαστικών αρχών.35
Παροχή της αναγκαίας υποστήριξης και πληροφόρησης στις οικογένειες των
αγνοουμένων, κατά τη διαδικασία έρευνας, συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης,
όπως επίσης και συμμετοχή στη διαδικασία εκταφής και επαναπατρισμού των
νεκρών.
Η διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων να υπόκειται σε
αρχές προστασία προσωπικών δεδομένων και να είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση γίνεται
αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Συνεπώς απαιτείται μια διεθνής αρχιτεκτονική η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή προθανάτιων
και μεταθανάτιων δεδομένων αγνοουμένων από διαφορετικές πηγές, τόσο επίσημες αρχές όσο
και απευθείας από οικογένειες. Με αυτό τον τρόπο, η αντιστοίχιση προθανάτιων και
μεταθανάτιων δεδομένων μπορεί να γίνει είτε σε εθνικό επίπεδο είτε μέσω διακρατικής
συνεργασίας. Θεωρούμε ότι τα κράτη πρέπει να βρούνε τρόπους συνεργασίας και συνδιαχείρισης δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με μια συμφωνία σε μια δέσμη αρχών,
βασισμένη στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα καλό πρώτο βήμα είναι οι
αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός για τη διαχείριση του
ζητήματος των αγνοούμενων σε συνθήκες πολιτικής βίας και εμφυλίων συγκρούσεων. Στη βάση
μιας τέτοιας δέσμης αρχών, και με την συνδρομή ειδικών σε ιατροδικαστικές έρευνες όπως ο

33

Για
περισσότερες
πληροφορίες
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/esop.pdf
και
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-emergency-support_en [τελευταία πρόσβαση 25 Ιουλίου 2016]
34 Reineke, Robin (2016) Missing persons and unidentified remains at the United States–Mexico border, in Brian, T.
and Laczko, F. (Eds), Fatal Journeys Volume 2, Identification and Tracing of Dead and Missing Migrants. Geneva:
IOM.
35 Όπως ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και η Διεθνής Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
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Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων (ICMP), θα μεγιστοποιήσει
τις πιθανότητες μελλοντικής ταυτοποίησης των αγνοουμένων
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Appendix I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η περίληψη προετοιμάστηκε από την Άννα Βαλιανάτου, και βασίστηκε σε προηγούμενη
έρευνα-έκθεση των Βασίλη Κερασίωτη και Μαρία Σπηλιωτακάρα. Αναγνωρίζουμε ότι αρκετά
σημεία παραμένουν ασαφή και η διασαφήνισή τους απαιτεί παραπάνω έρευνα.

Αγνοούμενοι Μετανάστες στο Αιγαίο
Ελληνικό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Σύμφωνα με το Άρθρο 2(1) του Συντάγματος και το Άρθρο 2 της ΕΣΔΑ, το ελληνικό κράτος
έχει τη θετική υποχρέωση να σέβεται και να προστατεύει τη ζωή των ατόμων στην επικράτεια
του (και τα θαλάσσια ύδατα). Η υποχρέωση υφίσταται ανεξάρτητως της εθνικότητας ή του
νομικού status των θυμάτων, και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνει και την υποχρέωση να
προλαμβάνει την απώλεια της ζωής των μεταναστών στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), αυτή η θετική υποχρέωση
‘συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια άλλη κεντρική υποχρέωση του κράτους, δηλαδή να
δημιουργήσει νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να
προσφέρει αποτελεσματική αποτροπή έναντι απειλών στο δικαίωμα στη ζωή’.36
Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των προσφύγων
Η ασφαλής και ανθρώπινη μεταχείριση όλων των ατόμων που διασώζονται στη θάλασσα,
ανεξαρτήτως του νομικού status, απορρέει από μια σειρά αρχών του διεθνούς δικαίου των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως η προστασία του δικαιώματος στη ζωή, την ελευθερία από
την απάνθρωπη μεταχείριση, τον σεβασμό στην προστασία της οκογένειας και την πρόνοια
ούτως ώστε να μην χωρίζονται οικογένειες που δισώθηκαν από ναυάγια. Αυτές οι γενικές αρχές
βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και
στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο επικύρωσε η
Ελλάδα με τον Νόμο 2462/1997. Από το 1957, η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης της
Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές,
όπως η μη δίωξη της παράνομης εισόδου στη χώρα, και η μη επαναπροώθηση των προσφύγων.
Παρά το γεγονός ότι ο προσδιορισμός του νομικού καθεστώτος των προσφύγων είναι
κομβικής σημασίας για την προστασία τους από το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, η Ελλάδα
υποχρεούται να δεχθεί άτομα τα οποία διασώθηκαν στη θάλασσα και να ακολουθήσει τις
διαδικασίες απονομής ασύλου για να εξακριβωθεί το νομικό καθεστώς και η προστασία των
αναγκών τους.
Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, ενσωματωμένο στην ελληνική νομοθεσία
Βασισμένο σε μια μακρά νομική υποχρέωση των κρατών και των ναυτικών να παρέχουν
βοήθεια σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Αυτή η υποχρέωση
παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως του status του ατόμου σε κίνδυνο, του τρόπου ταξιδιού, ή του
αριθμού των ανθρώπων. Αυτή η υποχρέωση εμπεριέχεται σε ένα αριθμό διεθνών συμβάσεων οι
οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.37 Παράλληλα, τα ίδια διεθνή εργαλεία
υποχρεώνουν τα κράτη να αναπτύσσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες διερεύνησης και διάσωσης.
Αυτές οι γενικές αρχές έρευνας και διάσωσης εφαρμόζονται και για την περίπτωση των

36

Öneryıldız v. Turkey, ΕΔΔΑ, Απόφαση, 30 Νοεμβρίου 2004, παρ. 89.
Βλεπε, ιδιαίτερα, Τη Σύμβαση των Ηνεμώνων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 1982, όπως προσαρμόστηκε
σε νόμο 2321/1995; Η Διεθνής Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση του 1974 όπως προσαρμόστηκε
σε νόμο 1045/1980, και τροποποήθηκε σε Προεδρικό Διάταγμα 199/2005; Διεθνής Σύμβαση (του Αμβούργου) για την
θαλάσσια έρευνα και διάσωση όπως τροποποιήθηκε στο ν’ομο 1844/1989, και τροποποιήθηκε σε προεδρικό διάταγμα
201/2000; Κια η Διεθνής Συνθήκη Διασωστών του 1989, τροποποιήθκε σε νόμο 2391/1996.
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μεταναστών οι οποίοι πνίγονται ή αγνοούνται στην προσπάθειά τους να διασχίσουν το
Αιγαίο.38

Μεταχείριση των Νεκρών Μεταναστών στην Ελλάδα
Τα νεκρά σώματα δεν έχουν κάποιο ειδικό νομικό καθεστώς (π.χ. ‘νόμιμο’, ‘παράνομος’
μετανάστης). Κατά συνέπεια η διαχειρισή τους πρέπει να ακολουθεί τις στοιχειώδεις αρχές του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως προβλέπεται από το ελληνικό Σύνταγμα.39
Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα συγκεκριμένοι κανόνες αναπτύχθηκαν σε μια προσπάθεια να
αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που προέκυψαν από τη διαχείριση των νεκρών μεταναστών στο
Αιγαίο, θα πρέπει να εφαρμόζονται και για τους νεκρούς μετανάστες οι γενικές κατευθύνσεις
της αναγνώρισης και ταφής.

1.Ταυτοποίηση και Διαχείριση των Ιατροδικαστικών δεδομένων
Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία του ΕΔΑΔ, Άρθρο 2 της ΕΣΔΑ (προστασία της
ανθρώπινης ζωής) επιβάλλει την υποχρέωση στις εθνικές αρχές να διερευνήσουν τους θανάτους
από ‘μη-φυσικά’ αίτια, όπως οι θάνατοι από ναυάγια στο Αιγαίο.40 Το Λιμενικό Σώμα είναι η
αρμόδια αρχή για την ανάσυρση των πτωμάτων από τη θάλασσα και το συντονισμό των
ενεργειών για τη διερεύνηση και την ταυτοποίηση. Ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένη ελληνική
νομοθεσία για την ταυτοποίηση μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, κατά
συνέπεια εφαρμόζεται το γενικό κανονιστικό πλαίσιο.41
Ειδικότερα, όταν το Λιμενικό Σώμα ανασύρει ένα πτώμα από τη θάλασσα, είναι υποχρεωμένο
από το νόμο να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αναγνώριση του θύματος και τη
διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.42 Αυτά τα δεδομένα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, και τη συλλογή μαρτυριών από διασωθέντες, νεκροτομή, και ιατροδικαστικές εκθέσεις.
Η ταυτοποίηση συνήθως γίνεται με οπτική αναγνώριση από συγγενείς ή φίλους των νεκρών. Το
Λιμενικό έχει την υποχρέωση λήψης δείγματος αίματος (ή γενετικό δείγμα από άλλο μέρος
του σώματος) και την αποστολή αυτού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Η
ιατροδικαστική υπηρεσία αναλύει το γενετικό δείγμα και έπειτα αποθηκεύει τα αποτελέσματα
(τόσο των ταυτοποιημένων όσο και των μη ταυτοποιημένων θυμάτων) στα γενετικά εργαστήρια
της. Έπειτα τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
(ΔΕΕ) η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση των εθνικών γενετικών αρχείων/δακτυλικών
αποτυπωμάτων, και την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υπηρεσίες εκτός της χώρας για την
καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ένα ξεχωριστό τμήμα της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για την διατήρηση του γενετικού υλικού των μηταυτοποιημένων θυμάτων, και την σύγκριση των δειγμάτων με σκοπό την μελλοντική
ταυτοποίηση.

2. Καταγραφή Θανάτων
Στην Ελλάδα, η διαδικασία για την καταγραφή θανάτων είναι η ίδια για οποιοδήποτε,
ανεξαρτήτως εθνικότητας ή νομικού καθεστώτος του νεκρού. Τα πιστοποιητικά θανάτου
εκδίδονται έπειτα από την έκθεση η οποία συμπληρώνεται από τον γιατρό ή τον ιατροδικαστή
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Σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες του Λιμενικού Σώματος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους για την έρευνα και διάσωση
ανθρώπων στη θάλασσα, θα πρέπει να διαρκέσει τρείς ημέρες μετά από το ναυάγιο ή τη στιγμή πού ένα πλοίο εκπέμπει
σήμα κινδύνου.
39 Άρθρο 2 (1) του Συντάγματος: “Ο σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελεί κεντρική υποχρέωση του
κράτους’.
40 Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, Βλέπε http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/701.full#xreffn-35-1.]
41 Ο κώδικας Ποινικής Δικονομίας, όπως και οι νόμου 3772/2009 της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και το άρθρο 27 του
νομου 4249/2014 που δημιουργεί την Διευθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,, και το Προεδρικό Διάταγμα 342/1977
(όπως τροποοποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 14/2001, 223/2003, αι 9/2012, διασαφηνίζουν τους επιχειρησιακούς
κανόνες της ΔΕΕ συμπεριλαμβανομένης της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας.
42 Άρθρο 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και άρθρο 31(2) και 241 Ποινικού Κώδικα, το λιμενικό πρέπει να διεξάγει
οποιαδήποτε έρευνα σε γραπτή μορφή.
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που εξέτασε των νεκρό ή – στην απουσία γιατρού ή ιατροδικαστή – από την σχετική
αστυνομική αρχή.43
Τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται τόσο για ταυτοποιημένους όσο και μη ταυτοποιημένους
νεκρούς, όπως επίσης και σε περιπτώσεις όπου τα νεκρα σώματα δεν εχουν βρεθεί αλλά ο
θάνατος θεωρείται βέβαιος και έχει γίνει δικαστική πράξη βεβαίωσης θανάτου.44
Αυτές οι προβλέψεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των νεκρών και αγνοούμενων μεταναστών
οι οποίοι πεθαίνουν στην προσπάθεια τους να διασχίσουν το Αιγαίο, ανεξαρτήτως αν το πτώμα
έχει ταυτοποιηθεί ή όχι. Σύμφωνα με έναν μέλος του Λιμενικού Σώματος, σε περίπτωση που
το πτώμα ενός μετανάστη δε βρεθεί, ο θάνατός του/της μπορεί να μην θεωρείται ‘βέβαιος’,
αλλά ‘πολύ πιθανός’. Κατά συνέπεια, η οικογένεια του νεκρού μπορεί να πάρει το
πιστοποιητικό θανάτου μόνο μετά την δικαστική ανακήρυξη του θανάτου.

3. Ταφή
Το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (σεβασμός της ζωής και της οικογενειακής) αναγνωρίζει το δικαίωμα
των οικογενειών να θάβουν τους συγγενείς τους. Από αυτό απορρέει η πρόβλεψη της
επιστροφής του πτώματος στους συγγενείς, και η συμμετοχή στην ταφή.45 Σύμφωνα με το
Άρθρο 2(1) του ελληνικού Συντάγματος, όλα τα νεκρά σώματα πρέπει να τυγχάνουν ίσης
μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ταφής σύμφωνα με τα θρησκευτικά έθιμα.
Στην Ελλάδα, η δημιουργία και λειτουργία των κοιμητηρίων βρίκονται στην αρμοδιότητα των
Δημοτικών Αρχών. Ο νόμος αναγνωρίζει τα ίδια δικαιώματα γύρω από την ταφή τόσο για
Έλληνες όσο και για αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως θρησκείας.46 Ωστόσο, δεν υπάρχει οδηγία από
την κεντρική κυβέρνηση για το σεβασμό των θρησκευτικών και πολιτισμικών παραδόσεων.
Κάθε τοπικό δημοτικό συμβουλιο είναι αρμόδιο για την υιοθέτηση 170 συγκεκριμένων
οδηγιών σχετικά με τα ταφικά δικαιώματα και την γενική λειτουργία των νεκροταφείων.
Σε ότι αφορά στο κόστος της ταφής, μια πρόσφατη εγκύκλιος η οποία εκδόθηκε από την
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, παρέχει στις τοπικές αρχές έκτακτη
χρηματοδότηση για τις ανάγκες ταφής των θυμάτων-προσφύγων.47
Διαδικαστικά θέματα: Ταφή και Πιστοποιητικό Θανάτου
Η ταφή λαμβάνει χώρα μόνο όταν το πιστοποιητικό θανάτου έχει εκδοθεί και παραδοθεί στο
νεκροταφείο.48 Σε έκτακτες περιπτώσεις, όμως, ο νεκρός μπορεί να ταφεί χωρίς πιστοποιητικό
θανάτου, εάν ο αρμόδιος δήμαρχος (δηλαδή στην περιοχή που είναι αρμόδιος για την
καταγραφή των θανάτων) δώσει τη σχετική άδεια.49 Σε περίπτωση που το πτώμα ταφεί χωρίς
πιστοποιητικό θανάτου, το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από την εισαγγελία μέχρι και 30
ημέρες μετά το θάνατο. Έπειτα από αυτό το διάστημα, το πιστοποιητικό μπορεί μόνο να
εκδοθεί μέσω δικαστικής δήλωσης θανάτου.50
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Άρθρο 32 Νόμου 344/1976, όπως τροποποιήθηκε.
Άρθρα 38 και 39 του Νόμου 344/1976,. Επιπλέον, Άρθρα 39-50 του ελληνικού Αστικού Δικαίου περιγράφουν τη
διαδικασία για την δικαστική δήλωση θανάτου.
45 Girard v France, ΕΔΔΑ απόφαση της 30 Σεπτεμβρίου 2011.
46 Άρθρο 6 του Νόμου 582/1968 (“Τα κομητήρια είναι προορισμένα δια τον εντός αυτών ενταφιασμόν παντός νεκρού,
ασχέτως θρησκεύματος ή εθνικότητος. Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων
εις αυτούς κοιμητηρίων, χώρον για τον ενταφιασμόν παντός θανόντος ανθρώπου, ανεξαρτήτως αν ο θανών ήτο ημεδαπός ή
αλλοδαπός χρηστιανός ή μη. Δια τον ενταφιασμόν των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων υποχρεούνται όπως κατόπιν
συμφώνου γνώμης της οικίας Μητροπολεως καθορίσωσιν ιδιαίτερον χώρον εντός του δημοτικού ή κοινοτικού
κοιμητηρίου’).
47 Εγκλύκλιος 5522/2016 Υπιουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκδόση 2
Φεβρουαρίου 2016.
48 Άρθρο 35 Νόμου 344/1976, όπως τροποποιήθηκε.
49 Άρθρο 36 Νόμου 344/1976, όπως τροποποιήθηκε.
50 Ibid.
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Appendix II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Interview No

Participant’s status

Date & Place

1

Cousin of missing person from Syria

3 December 2015, Skype interview

2

Daughter of a missing mother from Iraq

14 December 2015, Skype interview

3

Sister of two missing persons from Syria

16 December 2015, Skype interview

4

Sister of a missing person from Syria

21 December 2015, Skype interview

5

Father and uncle of missing persons from 22 December 2015, Skype interview
Syria

6

Father of a missing kid from Syria

23 December 2015, Skype interview

7

Cousin of a missing person from Syria

25 December 2015, Skype interview

8

Aunt of missing person from Syria

31 December 2015, Skype interview

9

Mother and sister of missing persons from 6 January 2016, Skype interview
Syria

10

Wife of a missing person from Syria

11

Palestinian wife and mother of
persons

12

Palestinian cousin of missing persons

13

Son and uncle of missing persons from 11 January 2016, Skype interview
Iraq

14

Palestinian mother and wife of missing 12 January 2016, Skype interview
persons

15

Father of two missing kids from Iraq

12 January 2016, Skype interview

16

Wife of a missing husband from Syria

14 January 2016, Skype interview

17

Mother of a missing kid from Syria

15 January 2016, Antakya, Turkey

18

Syrian brother of a dead

16 January 2016, Antakya, Turkey

19

Syrian brother of a dead

17 January 2016, Antakya, Turkey

20

Iraqi brother and uncle of missing persons

21 January 2016, Skype interview

21

Wife of a missing husband from Syria

25 January 2016, Skype interview

22

Sister of a missing person from Iraq

25 January 2016, Skype interview

23

Father of a missing kid from Syria

27 January 2016, Skype interview

24

Father of a missing kid from Syria

29 January 2016, Skype interview

25

Brother of a missing person from Egypt

30 January 2016, Skype interview

26

Palestinian cousin and bother in law of 8 February 2016, Skype interview
missing persons

27

Wife of a missing husband from Syria

9 February 2016, Skype interview

28

Palestinian brother of missing person

9 February 2016, Skype interview

29

Mother of a missing kid from Syria

11 February 2016, Skype interview

30

Father and husband of missing persons 16 February 2016, Skype interview
from Syria
29

7 January 2016, Skype interview
missing 7 January 2016, Skype interview
8 January 2016, Skype interview

31

Father of a missing son from Syria

32

Father and husband of missing persons 20 February 2016, Antakya, Turkey
from Syria

33

Brother of a missing person from Syria

34

Father and husband of missing persons 1 March 2016, Skype interview
from Syria

35

Brother of missing person from Iraq

36

Grandfather of a missing person from Syria 16 March 2016, Skype interview

37

Mother of a missing son from Syria

18 March 2016, Skype interview

38

Father of a missing son from Syria

18 March 2016, Skype interview

39

Representative of the Afghan consulate in 22 November 2015, Athens, Greece
Athens

40

Registrar, civil registry office of Mytilene

1 December 2015, Mytilene, Greece

41

Owner of funeral home in Mytilene

30 November 2015, Mytilene, Greece

42

Owner of funeral home in Mytilene

8 December 2015, Mytilene, Greece

43

Mayor of Lesbos

9 December 2016, Mytilene, Greece

44

Press officer of the municipal council

9 December 2016, Mytilene, Greece

45

Deputy Mayor of Lesbos

7 December 2016, Mytilene, Greece

46

Local MP

16 January 2016, Mytilene, Greece

47

Representative of the forensic office of 29 December 2015, Athens, Greece
Athens

48

Representative of the coastguard in Lesbos

22 December 2015, Mytilene, Greece

49

UNHCR lawyer in Lesbos

11 January 2016, Mytilene, Greece

50

Individual responsible
cemetery in Kato Tritos

51

Representative of Pro-Asyl NGO

19 December 2016, Mytilene, Greece

52

Representative of Pro-Asyl NGO

19 December 2016, Mytilene, Greece

53

Representative of Pro-Asyl NGO

19 December 2016, Mytilene, Greece

54

Afghan father of a missing person

14 January 2016, Mytilene, Greece

55

Afghan relative of a missing person

15 January 2016, Mytilene, Greece

56

Afghan relative of a missing person

16 January 2016, Mytilene, Greece

57

Coroner in Lesbos

9 February 2016, Mytilene, Greece

58

Director of the forensic science division of 13 March 2016, Athens, Greece
the Greek police

59

Gravedigger at the cemetery of Aghios 14 March 2016, Mytilene, Greece
Panteleimon in Mytilene

60

Coroner in Alexandroupoli

61

Registrar of the civil registry office in 20 March 2016, Alexandroupoli, Greece
Alexandroupoli

62

Mufti of Alexandroupoli
30

for

the

19 February 2016, Antakya ,Turkey

1 March 2016, Skype interview

15 March 2016, Skype interview

new 23 December 2016, Mytilene, Greece

20 March 2016, Alexandroupoli, Greece

21 March 2016, Alexandroupoli, Greece
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Mediterranean
Missing
Understanding the Needs of Families
and the Obligations of States

www.mediterraneanmissing.eu

THE MEDITERRANEAN MISSING PROJECT
Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Mediterranean Missing’ είναι πρόγραμμα 12-μηνης διάρκειας το
οποίο χρηματοδοτείται από το βρετανικό Συμβούλιο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών
(ESRC). Το πρόγραμμα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου City του
Λονδίνου, του Πανεπιστημίου του York και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
(IOM). Αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες να συλλέξει συστηματικά δεδομένα και να
διεξάγει μια συγκριτική έρευνα για τις πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου των
αγνοουμένων μεταναστών στην Μεσόγειο, όπως επίσης και τις επιπτώσεις στις οικογένειες των
αγνοουμένων. Από το 2014 περίπου 9,600 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους
στην προσπάθεια να φτάσουν στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία των θυμάτων δεν ταυτοποιείται και
σε αρκετές περιπτώσεις τα πτώματα δεν βρίσκονται ποτέ. Λόγω της άγνοιας για την τύχη των
δικών τους ανθρώπων, οι οικογένειες εγκλωβίζονται και αδυνατούν να πενθήσουν τους
συγγενείς τους. Η έρευνα ρίχνει φως στο κενό πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και επίπεδο ΕΕ,
εστιάζοντας στις πολιτικές διαχείρισης του φαινομένου στην Ιταλία και την Ελλάδα σε οτι
αφορά στη έρευνα, ταυτοποίηση, ταφή και επαναπατρισμό των πτωμάτων. Η έρευνα με τις
οικογένειες των μεταναστών από διάφορες χώρες προέλευσης έχει σαν στόχο να κατανοήσει τις
ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις οικογένειες των μεταναστών.
Τα ερευνητικά ευρήματα παρουσιάζονται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:
-

Εκθέσεις για την Ελλάδα και την Ιταλία, όπως και περιλήψεις των εκθέσεων

-

Έκθεση για τις επιπτώσεις του φαινομένου στις οικογένειες των μεταναστών

-

Έκθεση η οποία εστιάζει στο διεθνές νομικό πλαίσιο, με έμφαση στα ανθρώπινα
δικαιώματα και το φαινόμενο των αγνοουμένων

-

Εκθέσεις για το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο γύρω από των αγνοουμένων σε Ιταλία και
Ελλάδα.

Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
Frida Ben Attia, Τυνησία
Tara Brian, ΔΟΜ
Adrian Carrasco Heiermann, Ερευνητικός εταίρος, IOM’s Global Migration Data Analysis
Centre (IOM GMDAC)
Stefanie Grant, Νομικός, Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, London School of Economics
Catriona Jarvis, Νομικός, Ηνωμένο Βασίλειο
Iosif Kovras, Επίκουρος Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής, Department of International
Politics, City University of London
Frank Laczko, Διευθυντής, IOM's Global Migration Data Analysis Centre (IOM GMDAC)
Giorgia Mirto, Ιταλία
Katerina Polychroni, Ελλάδα
Simon Robins, Centre for Applied Human Rights, University of York
Ann Singleton, Senior Research Fellow, School for Policy Studies, University of Bristol and
Senior Advisor to IOM’s Global Migration Data Analysis Centre (IOM GMDAC
Amal Shaiah, Τουρκία

32

