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Τα ίχνη:
Δύο σελίδες από το Κο- 
ράνι, χαρτονομίσματα, 
ένα σωσίβιο, ένα δαχτυ- 
λίδι και ένα περιδέραιο 
είναι μερικά από τα 
προσωπικά αντικείμενα 
που βρέθηκαν 
στους ναυαγούς.

Μια βέρα, ένα σωσίβιο, κανένα όνομα
Οι ιατροδικαστές του Πανεπιστημίου Αθηνών συλλέγουν στοιχεία για να δώσουν στους ναυαγούς πρόσφυγες τη χαμένη τους ταυτότητα

Οι ιατροδικαστές (από αριστερά) Κωνσταντίνος Κότσος, Μανώλης Σακελλιάδης και Χριστόφορος Κολεντίνης, μαζί με το προσωπικό του εργαστηρίου Ιατρο
δικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κλήθηκαν να διαχειριστούν τις σορούς του πρόσφατου ναυαγίου στο Στενό του Καφηρέα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Μοχάμενχ Αλκαχλούτ επικοινώνη
σε τελευταία φορά με την οικογέ- 
νειά του στην Παλαιστίνη, καθώε 
ετοιμαζόταν για το ριψοκίνδυνο 
ταξίδι. Tous έστειλε και μια φωτο
γραφία του, λίγο πριν από τον από
πλου. Φορούσε μαύρο φουσκωτό 
μπουφάν και τζιν πουκάμισο, είχε 
κοντά μαλλιά και περιποιημένο 
μούσι. Πέρασαν όμωε μέρεε, δίχωε 
άλλα νέα του. Οταν κυκλοφόρη
σε η είδηση cms αρχέε Νοεμβρί
ου για το ναυάγιο στο Στενό του 
Καφηρέα οι συγγενείε του έπρεπε 
να μάθουν εάν βρισκόταν σε εκεί
νη τη βάρκα. Μήπωε ήταν μετα
ξύ των λιγοστών διασωθέντων ή 
evas από tous δεκάδεε νεκρούε ή 
ακόμη τον κρατούσε η θάλασσα;

Ο Σεχάντ Χαλέντ, μακρινόε 
συγγενήε του που ζει στο Βέλγιο, 
ανέλαβε εκ μέρουε ms οικογένει- 
as την περίπλοκη αναζήτηση. 
Ηταν ο μόνοε που μιλούσε κα
λά αγγλικά και θα μπορούσε να 
συνεννοηθεί με κάποιον στην 
Ελλάδα. Οπωε λέει ο ίδιοε στην 
«Κ», η αποστολή του δεν ήταν 
τόσο εύκολη. Προσπάθησε να 
μεταφράσει μέσω Google ελλη- 
νικέε ιστοσελίδεε για να συλλέ- 
ξει στοιχεία Tns υπόθεσή και να 
βρει με ποιον πρέπει να επικοινω
νήσει. Χρειάστηκαν αλλεπάλλη- 
λεε κλήσεΐ5 με tis τοπικέε αρχέε 
στην Εύβοια για να επιβεβαιώσει 
ότι ο Αλκαχλούτ δεν ήταν έναε 
από tous 12 διασωθέντεε. Επει
τα απευθύνθηκε στο εργαστήριο 
Ιατροδικαστικήε και Τοξικολο- 
Yias Tns Ιατρικήε Σχολήε Αθη
νών, όπου είχαν μεταφερθεί οι 
θανόντεε. Η ανταπόκριση ήταν 
άμεση. Tous έστειλε την τελευ
ταία φωτογραφία του 28χρονου 
Παλαιστινίου, μήπωε χρησίμευε 
για μια πρώτη οπτική αναγνώ
ριση. «Ετρεμα στο τηλέφωνο», 
θυμάται. Περίπου 45 λεπτά αρ
γότερα, έπειτα από προσεκτική 
επισκόπηση, τον ενημέρωσαν ότι 
δεν βρισκόταν ούτε μεταξύ των 
πτωμάτων που είχαν ανασυρθεί.

Το ναυάγιο
Ηταν ξημερώματα Ins Νοεμ

βρίου όταν κάποιοε από tous ετπ- 
βάτεβ κάλεσε σε βοήθεια μέσω 
του αριθμού έκτακτέ ανάγκη 
112. Δεν ανέφερε την ακριβή το
ποθεσία του ακυβέρνητου σκά- 
tpous. Το πρωί εντοπίστηκαν και 
διασώθηκαν εννιά ναυαγοί στη 
βραχονησίδα Μανδηλού και άλ-

«Η δουλειά μας είναι 
να δώσουμε όνομα 
σε μία σορό όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα. 
Την “ψυχοθεραπεία” 
θα την κάνουμε 
μετά, μεταξύ μας».

λοι TpTis περισυνελέγησαν από 
τη θάλασσα. Είχαν αναχωρήσει 
από τη Σμύρνη συνολικά 68 άτο
μα, σύμφωνα με tis διαθέσιμεε 
μαρτυρίε3. Προορισμό3 tous φαί
νεται ncos ήταν η Ιταλία, όμω5 
το oimcpos tous βυθίστηκε στο 
Στενό του Καφηρέα. Πρόκειται 
για ένα δύσκολο πέρασμα στο 
νοτιοανατολικό άκρο Tns Εύβοι- 
as, γνωστό πριν από αιώνεε και

με την ονομασία Ξυλοφάγο3, από 
τα αμέτρητα σκαριά που έχει σύ
ρει στον βυθό.

Στο εργαστήριο Ιατροδικαστι
κά και Τοξικολογίαε ms Iaipums 
Σχολή3 Αθηνών είχαν ήδη πολύ
τιμη εμπειρία από τη διαχείριση 
θυμάτων μαζικών καταστροφών 
μετά τη φωτιά στην Ανατολική 
Αττική τον Ιούλιο του 2018 και 
την πλημμύρα στην Εύβοια τον 
Αύγουστο του 2020. Αυτή, όμω3, 
ήταν η πρώτη φορά που μεταφέ
ρονταν εκεί νεκροί από ναυάγιο 
μεταναστών. Μέχρι στιγμή3 28 
στον αριθμό, εκ των οποίων οι 
πέντε ανήλικοι. «Η αιτία θανάτου 
ήταν σε όλουε ίδια, ο πνιγμό5. Η 
ιατροδικαστική απορία δεν ήταν 
από τι πέθαναν, αλλά ποιοι ήταν. 
Αυτό το ερώτημα έπρεπε να απα
ντηθεί», λέει στην «Κ» η καθη- 
γήτρια και διευθύντρια του ερ

γαστηρίου Χαρά Σπηλιοπούλου.
Στο εργαστήριο εκείνεε tis 

ημέρε3 στάλθηκε ακόμη ένα πτώ
μα μετανάστη, ο onoios όμω5 εί
χε πεθάνει έπειτα από πτώση 
αυτοκινήτου σε χαράδρα στην 
Εύβοια. Η αρχική πληροφόρη
ση που είχαν ήταν ότι μπορεί να 
σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με 
το ναυάγιο. Ωστόσο στην πορεία 
επιβεβαιώθηκε ότι ήταν από άλλο 
περιστατικό που δεν είχε κάποια 
σχέση με τη βύθιση του σκάφουε.

Το προσωπικό του εργαστη
ρίου εργάστηκε εντατικά, πα
ράλληλα με όλεε tis άλλεε υπο
θέσετε που είχε να διαχειριστεί. 
Μέσα στιε πρώτεε δύο ημέρεε 
είχαν πραγματοποιήσει ήδη 22 
νεκροτομέε από το ναυάγιο. Ο 
Χριστόφοροε Κολεντίνη5, στρα- 
τιωτικόε ιατροδικαστήε και επι- 
στημονικόε συνεργάτηε του ερ

γαστηρίου, περιγράφει στην «Κ» 
ncos ήδη είχαν προετοιμαστεί 
προτού φθάσουν οι πρώτε5 σο- 
ροί, συζητώνταε nebs θα κινη
θούν, μοιράζονταε ρόλουε και 
ακολουθώνταε πιστά τα βήματα 
που προβλέπονται.

Ενα από τα στάδια ms διαδι- 
Kaoias περιελάμβανε, με τη συν
δρομή στελεχών τηε Διεύθυν- 
ons Εγκληματολογιών Ερευνών 
ms Αστυνομίαε, την προσεκτική 
φωτογράφιση των σορών, των 
προσωπικών tous αντικειμένων 
και των ενδυμάτων tous. Επρε
πε να καταγραφεί το καθετί. Αυ
τά τα αντικείμενα ενδεχομένου 
κάποια στιγμή στο μέλλον ανοί
ξουν τον δρόμο npos την ταυτο
ποίηση ranoias σορού αγνώστων 
στοιχείων.

Βρήκαν δύο προσευχητάριο 
στα αραβικά - το ένα εξ αυτών

είχε αλλοιωθεί από το θαλασσι
νό νερό, το άλλο ήταν σχεδόν 
άθικτο. Εντόπισαν σε μια ζώνη 
ραμμένα χαρτονομίσματα 600 λί- 
ρεε Τουρκίαε και 50 ευρώ. Φωτο
γράφισαν δαχτυλίδια, βραχιόλια, 
σκουλαρίκια, ένα φυλαχτό και 
ένα πακέτο τσιγάρα ασιατικήε 
μάρκα5 με έναν αναπτήρα. Βρή
καν ένα κινητό με τον φορτιστή 
του, αλλά και έναν σουγιά. Σε μία 
μόνο σορό υπήρχε σωσίβιο, ενώ 
πάνω σε μία γυναίκα υπήρχαν 
δύο άδειεε διαμονή5 ανδρών οι 
οποίεε είχαν εκδοθεί στην Ιτα
λία. Αλλα προσωπικά έγγραφα ή 
κάποιο διαβατήριο δεν εντοπί
στηκαν, άλλωστε στη θάλασσα 
θα ήταν πολύ εύκολο να χαθούν.

Οι περισσότεροι θανόντεε φο
ρούσαν αρκετέε στρώσει ρού
χων, κάτι που αρχικά παραξένεψε 
tous ιατροδικαστέε. KnnoiTS γυ- 
ναίκεε είχαν βάλει δύο στηθόδε
σμοι και κάποιοι άνδρε3 διπλά 
παντελόνια. «Αυτό μπορεί να ερ- 
μηνευθεί με διάφοροί τρόπουε. 
Είτε για προστασία από το κρύο 
είτε ότι φόρεσαν οτιδήποτε εί
χαν στη διάθεσή tous γιατί δεν 
υπήρχε xebpos για βαλίτσεε», λέει 
στην «Κ» ο Μανώληε Σακελλιά- 
6ns, επίκουροε καθηγητήε στο 
εργαστήριο Ιατροδικαστικήε.

Πέρα από τα προσωπικά αντι- 
s κείμενα αναζήτησαν και σημάδια 
| otis σορούε που θα μπορούσαν 
| πιθανώε να βοηθήσουν σε ταυ- 
| τοποίηση. Οι Θανόντε3 δεν είχαν 
s χειρουργικέ5 τομέε, οι κακώσειε 

tous ήταν ελάχιστε5. Μία γυναί
κα είχε στο χέρι ms ένα μικρό 
τατουάζ, ένα τριαντάφυλλο και 
κάποια άλλη είχε μια εκτεταμέ
νη ουλή από έγκαυμα.

«Ηταν νέοι άνθρωποι και αυ
τό ήταν πολύ σοκαριστικό και 
δυσάρεστο», επισημαίνει η κ. 
Σπηλιοπούλου. «Η δουλειά μαε 
είναι να μπορέσουμε να δώσου
με όνομα σε μία σορό και πρέπει 
να το κάνουμε όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα γίνεται. Την “ψυχο
θεραπεία” θα την κάνουμε μετά, 
μεταξύ μαε. Αυτό έγινε και στην 
περίπτωση ms φωτιάε στο Μάτι 
και όσεε φορέε έχουμε να διαχει
ριστούμε δύσκολα περιστατικά, 
πόσο μάλλον έναν βίαιο θάνατο», 
λέει ο ιατροδικαστήε Κωνσταντί- 
vos Κάτσοε. «Νιώθουμε θλίψη για 
την απώλεια αυτών των ανθρώ
πων και οργή για εκείνοι που 
tous οδήγησαν να χάσουν τη 
ζωή tous με τόσο άσχημο τρό
πο», τονίζει ο κ. Σακελλιάδηε.

Το πιο δύσκολο, η θέα των παιδιών που χάθηκαν

Ο Κωνσταντίνος Μωράίτης, υπεύθυνος της Μονάδας Δικαστικής Ανθρω
πολογίας, λέει ότι το πιο δύσκολο σκέλος της αποστολής τους ήταν η εξέταση 
των ανήλικων θυμάτων.

Η Μονάδα Δικαστικήε Ανθρωπο- 
λογίαε συνέδραμε στη διαδικα
σία έχονταε ωε αποστολή την 
εκτίμηση Tns ηλικίαε των θυμά
των. Το εργαστήριό tous είναι 
το μοναδικό στην Ελλάδα που 
ασχολείται με την ανθρωπολογι- 
κή διερεύνηση ανθρωπίνων υπο
λειμμάτων και οστών δικαστικού 
ενδιαφέροντοε. Η εκτίμηση ms 
ηλικίαε των θανόντων έγινε με 
τη μελέτη μικρών οστικών τεμα
χίων που αφαιρέθηκαν κατά τη 
διενέργεια ms νεκροψίαε - νεκρο- 
τομήε. «Υπήρξαν και περιπτώσειε 
που εξετάσαμε tis σορούε νεαρών 
ατόμων και παιδιών και η ηλικία 
tous εκτιμήθηκε και από τον βαθ
μό ανάπτυξηε των δοντιών tous», 
λέει ο Κωνσταντίνοε Maipa'i/ins, 
αναπληρωτήε καθηγητή5 Δικα- 
στικήε Ανθρωπολογία5 και υπεύ- 
0uvos Tns μονάδαε. «Qs πατέρα3 
αυτό ήταν για εμένα το πιο δύ
σκολο που κλήθηκα να αντιμε

τωπίσω, η θέα των παιδιών που 
χάθηκαν άδικα».

Από τιε πρώτεε κιόλα3 ημέρεε 
του ναυαγίου, μετά την παραλα
βή των σορών, στο εργαστήριο 
Ιατροδικαστική3 καλούσαν συγ- 
γενείε αγνοουμένων από την Αί
γυπτο και το Αφγανιστάν. Tous

«Είναι φοβερό να χάνει 
κάποιος άνθρωπος έναν 
δικό του και να μην ξέρει 
πού βρίσκεται, να μην 
μπορεί να αποδώσει 
τις τιμές στον νεκρό».

επισκέφθηκε και μια ομάδα ατό
μων από τη Συρία, κάποιοι εξ αυ
τών αναζητούσαν συγγενείε tous, 
αλλά οι τελευταίε5 σοροί που εί
χαν ανασυρθεί ήταν σε προχω

ρημένη σήψη και δεν θα ήταν 
εφικτή η οπτική αναγνώριση. 
Tous εξήγησαν τι προβλέπει η 
σχετική διαδικασία ώστε να γί
νει ταυτοποίηση από τη ΔΕΕ ms

AoTuvopias με δείγμα DNA. «Η 
φόρτιση είναι ακόμη πιο μεγάλη 
όταν μια οικογένεια δεν γνωρίζει 
εάν οι συγγενείε ms βρίσκονται 
ανάμεσα στα θύματα. Μακάρι να

μπορούσαμε να το λύσουμε άμε
σα, αλλά δυστυχώε για να μπορέ
σουμε να κάνουμε σωστή απόδο
ση απαιτείται να ολοκληρωθεί η 
εξέταση και η ταυτοποίηση μέσω 
DNA», εξηγεί ο κ. Σακελλιάδηε.

Ο Χαλέντ, που αναζητεί τον 
μακρινό συγγενή του, προσπάθη
σε να μην εξανεμίσει την όποια 
ελπίδα όταν επικοινώνησε με την 
οικογένεια του Αλκαχλούτ στην 
Παλαιστίνη. Μέχρι στιγμήε παρα
μένει αγνοούμενοε και κάνετε δεν 
μπορεί να επιβεβαιώσει με από
λυτη σιγουριά ότι όντωε επέβαι- 
νε στη συγκεκριμένη βάρκα που 
χάθηκε στην Εύβοια. Tis τελευ- 
ταίε3 ημέρεε υπάρχει η υποψία 
ότι μπορεί να είχε βρεθεί σε άλλο 
σκάφοε με προορισμό τη Σάμο.

Ο 28xpovos αγνοούμενοε ήταν 
απόφοιτοε λυκείου και μεγάλωσε 
σε μια οικογένεια με δύο αδερ- 
φούε και μία αδερφή. Εργαζόταν 
στη Γάζα σε κατάστημα ετησκευ-

0s κινητών τηλεφώνων. Δεν εί
χε αποκτήσει τεχνικέ3 γνώσεΐ5 
από σπουδέε, ήταν αυτοδίδακτοε 
από βιντεάκια που έβλεπε στο 
YouTube. Η ημερήσια αμοιβή του 
δεν ξεπερνούσε τα 15 δολάρια, 
μετά βίαε μπορούσε να σταθεί 
οικονομικά. Ζούσε στον προσφυ- 
γικό καταυλισμό Tns Τζαμπάλια, 
τον οποίο εγκατέλειψε tous τε- 
λευταίουε μήνεε, xaipis να απο- 
καλύψει αρχικά oious δικούε του 
ότι σχεδίαζε αυτό το ταξίδι npos 
την Ευρώπη. «Αλλιώε το πιο πι
θανό ήταν να τον απέτρεπαν», 
λέει ο Χαλέντ. «Από φόβο για την 
ασφάλειά του».

«Είναι φοβερό να χάνει κάποιοε 
άνθρωποε έναν δικό του και να 
μην ξέρει πού βρίσκεται, να μην 
μπορεί να αποδώσει tis τιμέε στον 
νεκρό», λέει η κ. Σπηλιοπούλου για 
τιε αταυτοποίητεε σορούε του ναυ
αγίου. «Ηταν νέοι άνθρωποι που 
είχαν όλη τη ζωή μπροστά tous».
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