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Εισαγωγή  
Η περιοχή της περιφερειακής μονάδας του Έβρου στη βόρεια Ελλάδα θεωρείται η κύρια 
πύλη προς την Ανατολή και σηματοδοτεί το τέλος του ευρωπαϊκού εδάφους και την αρχή 
της ασιατικής ηπείρου. Το φυσικό όριο του ποταμού Έβρου είναι το τελευταίο μείζον 
εμπόδιο στην προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Το 
ποτάμι, ωστόσο, είναι ο κύριος τόπος θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν 
να εισέλθουν στη χώρα, και ως εκ τούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράνομα.  
Σκοπός της έρευνας 
H παρούσα έρευνα στοχεύει στην απεικόνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής που 
εκτυλίσσεται στην περιφερειακή μονάδα του Έβρου στη Βόρεια Ελλάδα και στα 
ανατολικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνέπεια της μεταναστευτικής 
κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. 
Υλικό και μέθοδος 
Στην ελληνική πλευρά των Ελληνοτουρκικών συνόρων, τα τελευταία δεκαεννέα χρόνια 
έχουν ανακτηθεί 398 νεκροί μετανάστες. Οι περισσότεροι παράνομοι μετανάστες ή 
αιτούντες άσυλο που πεθαίνουν στην περιοχή του Έβρου βρίσκονται μετά από αρκετές 
ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες. Ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου και του χρόνου του 
θανάτου είναι τα κύρια ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ο ιατροδικαστής.  
Αποτελέσματα 
Μέχρι σήμερα, ο πνιγμός στον ποταμό Έβρο παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ 
περιστατικών θανάτου που συνδέονται με τα σύνορα. Άλλες αιτίες θανάτου 
συμπεριλαμβάνουν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, παθολογικούς θανάτους αλλά και 
ανθρωποκτονίες. Κατά πλειοψηφία οι σορών βρίσκονται σε προχωρημένη κατάσταση 
σήψης, συνεπώς η ταυτοποίηση και η επιστροφή των σορών στους συγγενείς 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. 
Συμπεράσματα 
Οι θάνατοι λόγω της μετανάστευσης αποτελούν σημαντικό ζήτημα παγκόσμιας 
σημασίας με πολιτικές, ηθικές και ανθρωπιστικέ επεκτάσεις. Από  Ιατροδικαστικής 
άποψης, ωστόσο, το παγκόσμιο πρόβλημα της μετανάστευσης είναι μείζονος σημασίας, 
καθώς σχετίζεται στενά με την παγκόσμια υγεία, τη θνησιμότητα μαζικών καταστροφών 
και έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση οργανισμών υγείας, κυβερνητικών υπηρεσιών 
και μη κυβερνητικές οργανώσεων σχετικά με τη διαχείριση θυμάτων αγνώστων 
στοιχείων, την αναγνώριση και τον επαναπατρισμό τους. 
 

Λέξεις- κλειδιά: Ιατροδικαστική, μετανάστευση, αγνώστων στοιχείων, ταυτοποίηση 

 

 


