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εγκλωβισμένοι χτυπούσαν τις
πόρτες του κοντέινερ για να
σωθούν
Αυτό
προκύπτει
από
τα
ματωμένα
αποτυπώματα παλάμης που βρήκαν οι πρώτοι
που άνοιξαν το κοντέινερ – Αναζητείται
και ο οδηγός που μετέφερε το φορτηγό του
θανάτου στο Βέλγιο – Τουλάχιστον έξι
Βιετναμέζοι ανάμεσα στα θύματα
Ανατριχίλα προκαλεί η τελευταία πληροφορία για την τραγωδία
στο Εσέξ με τους 39 ανθρώπους που πέθαναν κλεισμένοι σε
κοντέινερ που έφτασε στην Βρετανία από το Βέλγιο.

Πηγές που επικαλείται η Mirror αναφέρουν ότι βρέθηκαν ματωμένα
αποτυπώματα παλάμης στο εσωτερικό της πόρτας του κοντέινερ του
θανάτου, στοιχείο που υποδηλώνει ότι κάποιοι από τους 39
ανθρώπους προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ανοίξουν την πόρτα ενώ
το οξυγόνο τους τελείωνε.

Κατά τις ίδιες πηγές οι 39 άνθρωποι αυτοί, έξι εκ των οποίων –
βάσει των τελευταίων πληροφοριών – ήταν Βιετναμέζοι, ήταν είτε
γυμνοί είτε φορούσαν ελάχιστα ρούχα.

«Όταν άνοιξαν τις πόρτες του κοντέινερ οι πρώτοι που βρέθηκαν

στο σημείο είδαν ματωμένα αποτυπώματα παλάμης καθώς μάλλον θα
προσπαθούσαν απεγνωσμένα να καλέσουν σε βοήθεια» ανέφεραν
χαρακτηριστικά οι πηγές στη Mirror προσθέτοντας ότι η εικόνα
περιελάμβανε δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.

Την ίδια ώρα οι βελγικές αρχές απέκτησαν πρόσβαση σε υλικό από
κάμερες ασφαλείας στο λιμάνι του Ζεεμπρούγκε βάσει του οποίου
αναζητούν πλέον τον άνδρα που μετέφερε το κοντέινερ στο
βελγικό λιμάνι.

Το κοντέινερ έφτασε στο λιμάνι στις 14:49 της Τρίτης και στη
συνέχεια φορτώθηκε σε πλοίο που το μετέφερε στο λιμάνι του
Έσεξ στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης όπου και το παρέλαβε ο
Μόρις «Μο» Ρόμπινσον, ο οποίος παραμένει κρατούμενος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Παρασκευή η Τζοάνα και ο
Τόμας Μάχερ ως ύποπτοι για εμπορία ανθρώπων και ανθρωποκτονία
ενώ λίγες ώρες αργότερα οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι
συνέλαβαν στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ και έναν 48χρονο από τη
Βόρεια Ιρλανδία.

Μιλώντας στην Daily Mail, το ζευγάρι είχε δηλώσει ότι πούλησε
την καμπίνα του φορτηγού, που βρέθηκαν 39 πτώματα, πριν από
έναν χρόνο σε μια εταιρεία στην Ιρλανδία.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους Βιετναμέζους φέρεται να βρίσκεται η
26χρονη Φαμ Τι Τρα Μάι όπως προκύπτει από μήνυμα που έλαβαν οι

γονείς της την Τρίτη.

«Μαμά σ’ αγαπώ και τον μπαμπά πολύ. Πεθαίνω επειδή δεν μπορώ
να αναπνεύσω… Λυπάμαι μαμά, ο δρόμος μου για το εξωτερικό δεν
πέτυχε» έγραφε η 26χρονη στο μήνυμά της.

Αναζητούνται ακόμη ένας 26χρονος και μια 19χρονη από το
Βιετνάμ.

Ο αδερφός της 19χρονης αποκάλυψε ότι η νεαρή γυναίκα τον
κάλεσε νωρίς την Τρίτη λέγοντάς του ότι μπαίνει σε φορτηγό και
πως κλείνει το κινητό της για να απενεργοποιηθούν αυτόματα τα
συστήματα εντοπισμού.

Έκτοτε η 19χρονη αγνοείται, ωστόσο ο λαθρέμπορος επέστρεψε
χρήματα στην οικογένεια.

Το ίδιο συνέβη και με τους συγγενείς του 26χρονου που επίσης
έλαβαν χρήματα, σύμφωνα με τον μικρότερο αδερφό του.
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