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Το πέπλο της τρομοκρατίας έπεσε και πάλι στη Ρωσία με μια πολύνεκρη επίθεση
στο μετρό της ιστορικής πόλης της Αγίας Πετρούπολης. Μία έκρηξη σε συρμό του
μετρό σκότωσε τουλάχιστον 11 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες, με τις Αρχές να
αντιμετωπίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια και να την αποδίδουν σε
23χρονο βομβιστή αυτοκτονίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Χθες το μεσημέρι, ενώ ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν βρισκόταν στην πόλη για να
συναντηθεί με τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε
τρένο μεταξύ των σταθμών Sennaya Ploshchad και Institute of Technology του μετρό, ενώ
ένας δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε κρυμμένος κάτω από πυροσβεστήρα στον
σταθμό Ploshchad Vossta-niya και εξουδετερώθηκε.
Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, βομβιστής αυτοκτονίας βρισκόταν πίσω από την
επίθεση, με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει έναν 23χρονο από την Κεντρική Ασία που
έφερε εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα σακίδιο. Το πρακτορείο είχε αναφέρει αρχικά ότι ο
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μηχανισμός που εξερράγη ήταν τοποθετημένος σε χαρτοφύλακα μέσα σε ένα βαγόνι και
γεμάτος με μεταλλικά καρφιά, ώστε να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.
Μέχρι χθες το βράδυ δεν υπήρχε ανάληψη ευθύνης και οι Αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα
ότι αναζητούσαν δύο πιθανούς δράστες. «Αναζητούνται δύο άτομα για τον σχεδιασμό των
επιθέσεων, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο
βαγόνι του μετρό και ο δεύτερος να άφησε μία βόμβα στον σταθμό μετρό Ploshchad
Vosstaniya», ανέφερε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του πρακτορείου Interfax. Ενας
άνδρας που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας παρουσιάστηκε στην Αστυνομία
υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εμπλοκή.
Φρίκη
Εικόνες αποτυπώνουν σκηνές φρίκης και χάους από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ρωσίας. Πυροσβεστικά και ασθενοφόρα που μετέφεραν πάνω από 45 τραυματίες (13
νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση) έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ένα
ελικόπτερο προσγειώθηκε για να πάρει έναν τραυματία. Πολλοί έφεραν τραύματα από
κομμάτια γυαλιού και μετάλλου, ενώ η ισχύς της έκρηξης μεγεθύνθηκε λόγω του κλειστού
χώρου του συρμού και της σήραγγας του μετρό.
«Είδα πολύ καπνό, πλήθος κόσμου να τρέχει στα σκαλιά, ανθρώπους με αίμα στο πρόσωπο.
Πολλοί έκλαιγαν», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Το βαγόνι του μετρό όπου
σημειώθηκε η έκρηξη ήταν κατεστραμμένο, ενώ κηλίδες αίματος κάλυπταν τους τοίχους του
σταθμού.
Ολοι οι σταθμοί του μετρό της πόλης έκλεισαν, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν σε όλα τα
αεροδρόμια της χώρας, όπως και στο Μετρό της Μόσχας. Οι φόβοι για ενδεχόμενες
επιθέσεις εντάθηκαν και πέραν των ρωσικών συνόρων, με τη Γαλλία, που έχει υποφέρει
από πολλά χτυπήματα, να ενισχύει την ασφάλεια στην πρωτεύουσα.
Στο παρελθόν η Ρωσία έχει γίνει στόχος πολυάριθμων βομβιστικών επιθέσεων, κυρίως στο
δίκτυο συγκοινωνιών της, οι περισσότερες από τις οποίες αποδόθηκαν σε Τσετσένους
αντάρτες από τον βόρειο Καύκασο. Το τελευταίο διάστημα η χώρα βρίσκεται σε συναγερμό
για ισλαμιστές Τσετσένους αντάρτες που επιστρέφουν από τη Συρία, όπου έχουν
πολεμήσει στο πλευρό του ISIS, φοβούμενη επανάληψη των πολύνεκρων επιθέσεων που
είχαν σημειωθεί πριν από χρόνια. Το 2010 σκοτώθηκαν 38 άτομα όταν δύο βομβίστριες
αυτοκτονίας επιτέθηκαν στους πολυσύχναστους συρμούς του μετρό της Μόσχας, ενώ το
2004 οι νεκροί ξεπέρασαν τους 330, οι μισοί εκ των οποίων παιδιά, έπειτα από επεισόδιο
ομηρείας από ισλαμιστές μαχητές. Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν αρχηγοί κρατών και
αξιωματούχοι της ΕΕ. «Είναι φριχτό πράγμα. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο», είπε ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφους.
Την αλληλεγγύη του προς τον ρωσικό λαό εξέφρασε με μήνυμα στο Twitter ο Φρανσουά
Ολάντ, ενώ η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ είπε με επιστολή της στον Ρώσο
πρόεδρο ότι «όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για δειλή επίθεση», κάνοντας λόγο για «βάρβαρη
πράξη». Την επίθεση καταδίκασαν ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η επικεφαλής
Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι.
ΕΡΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ,ethnos.gr
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