Βαρκελώνη: 13 νεκροί, πάνω από 100
τραυματίες, από τρομοκρατικό χτύπημα
των ISIS-όλο το χρονικό
Το νέο πολύνεκρο χτύπημα του ISIS, επανέφερε τον τρόμο πάνω από την Ευρώπη.
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για μακελειό στο κέντρο της Βαρκελώνης όταν λευκό βαν
στην πολυσύχναστη Ράμπλας, έπεσε πάνω στον κόσμο με μεγάλη ταχύτητα με τον μέχρι στιγμής
απολογισμό να κάνει λόγο για 13 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.
Εκτός του λευκού βαν που έκανε την πολύνεκρη επίθεση, η Αστυνομία αναζητά και ένα δεύτερο βαν
το οποίο φαίνεται να είχε συνεργασία με το πρώτο στην επίθεση.
Επίσης, ανάμεσα στους τραυματίες είναι και μία Ελληνίδα, όπως επιβεβαιώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ.
Η ισπανική Αστυνομία απέκλεισε αμέσως και εκκένωσε ολόκληρη την περιοχή. Στο σημείο
έσπευσαν δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και οι ειδικές μονάδες της
Αστυνομίας και η Αντιτρομοκρατική.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ μετά τις 21:30, υπάρχει ένας νεκρός
από πυρά της Αστυνομίας. Δεν σταμάτησε σε μπλόκο με το όχημα του, ανέπτυξε ταχύτητα και οι
αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είχε τελικά σχέση με την επίθεση.
Επίσης έχεί γίνει ήδη μία σύλληψη από νωρίς το απόγευμα, ενώ λίγες ώρες αργότερα έγινε ακόμη
μία δίχως περισσότερα στοιχεία από τις Αρχές.
Αργά το βράδυ μετά τις 22:00 τελικά το Ισλαμικό Κράτος ανέλανε την ευθύνη του μακελειού στην
Βαρκελώνη.
Ο δράστης και οδηγός του βαν αμέσως μετά την επίθεση, διέφυγε με τα πόδια και σύμφωνα με
πληροφορίες δεν ήταν οπλισμένος και αναζητείται ακόμη.
Μετά την επίθεση δύο ένοπλοι εισέβαλαν σε ένα εστιατόριο στη Βαρκελώνη και πληροφορίες
ανέφεραν ότι υπήρχαν και όμηροι εντός, αλλά δεν δόθηκε νεότερη ενημέρωση για την κατάληξη.
Λίγο μετά τις 21:00 μεταδόθηκε η πληροφορία ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με ένοπλο, δίχως να
διευκρινίζεται αν είναι ο δράστης και οδηγός του βαν.
Σύμφωνα με την El Pais, η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα με ύψος 1, 70, που φορούσε λευκό
πουκάμισο με μπλε ρίγες.
Λίγη ώρα μετά την επίθεση έγινε και η πρώτη σύλληψη του Ντρις Ουκαμπίρ, στου οποίου το όνομα
έγινε η ενοικίαση του βαν.
Ωστόσο, τα ισπανικά μέσα TVE και La Vanguardia ανέφεραν αργότερα ότι ο Ντρις Ουκαμπίρ
παραδόθηκε μόνος του στις αρχές της πόλης Ripoll της Girona, όταν είδε τη φωτογραφία του στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξήγησε στους αξιωματικούς ότι η ταυτότητά του, η οποία προφανώς
βρέθηκε μέσα στο φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, είχε κλαπεί. Και οι δύο πηγές
ισχυρίζονται ότι κατηγόρησε τον μικρότερο αδερφό του ότι του είχε κλέψει την ταυτότητα.
Ωστόσο, η ενοικίαση των δύο βαν έγινε στο δικό του όνομα.

Η αστυνομία επί του παρόντος εξετάζει αν η εξήγηση αυτή που έδωσε ευσταθεί.
Αργά το βράδυ έγινε έκρηξη και σε σπίτι στο Αλκανάρ της Καταλονίας, που σχετίζεται με την
επίθεση, με έναν νεκρό και 7 τραυματίες, κατά πάσα πιθανότητα λόγω συσσώρευσης αερίου.
Ωστόσο, το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για 2 νεκρούς και 8 τραυματίες.
Μετά την έκρηξη συνελήφθη και ο δεύτερος ύποπτος, ο οποίος κατάγεται από Μελίγια. Ο πρώτος – ο
Μαροκινός Ντρις Ουκαμπίρ- συνελήφθη στην πόλη Ριπόλ και ο άλλος στο Αλκανάρ.
Ωστόσο κανείς από τους συλληφθέντες δεν ήταν ο οδηγός του βαν.
Ο Ντρις Ουκαμπίρ
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λανικής περιοχής Ζενεραλιτάτ, Κάρλες Πουτζδεμόν και η Δήμαρχος της Βαρκελώνης, που
βρισκόντουσαν σε διακοπές, επέστρεψαν άμεσα στην πόλη.
Ο Πουτζδεμόν έκανε άμεσα έκκληση μέσω Twitter για «σύνεση». Η κυβέρνηση της Καταλονίας,
όπως ανακοίνωσε ο Κάρλες Πουτζδεμόν, κήρυξε τριήμερο πένθος.
Έκκληση μέσω Twitter έκανε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι.
«Επικοινωνία προς όλες τις διοικήσεις. Εξυπηρετήστε κατά προτεραιότητα στην Ράμπλας και τους
τραυματίες για να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων ασφαλείας» έγραψε.
En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la
labor de las Fuerzas de Seguridad. MR
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) August 17, 2017
Το περιστατικό συνέβη στη διάσημη Ράμπλας, έναν δρόμο δημοφιλής για τουρίστες που
επισκέπτονται την πόλη.

DIRECTO | Sigue la última hora del atropello en La Rambla de Barcelona https://t.co/7GVta71l4U
pic.twitter.com/OkvdKxQoIi
— EL PAÍS (@el_pais) 17 Αυγούστου 2017
Üç günde yurt dışında ikinci Türk restoranı terörün hedefi oldu!https://t.co/jiVDCIqL4S
pic.twitter.com/xsiZ92erLf
— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) August 17, 2017
Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ζήτησαν άμεσα μετά την επίθεση να κλείσουν
το Μετρό και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς κοντά στην περιοχή του περιστατικού.
Η Ισλαμική Επιτροπή της Ισπανίας από την πλευρά της, εξέφρασε την έντονη καταδίκη της για την
τρομοκρατική επίθεση που διεξήχθη στη Βαρκελώνη. Σε δήλωσή τους, οι Ισπανοί μουσουλμάνοι
μετέφεραν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας παράλληλα τις ευχές
τους για γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών.
Μετέδωσαν δε μήνυμα αλληλεγγύης προς τους λαούς της Βαρκελώνης και ολόκληρης της Ισπανίας.
Η Ένωση Πολιτικής Φρουράς (UniónGC) ζήτησε μετά το μακελειό της Βαρκελώνης να ανεβαίνει στο
επίπεδο 5, το μέγιστο δυνατό δηλαδή, ο ο τρομοκρατικός συναγερμός. Παράλληλα, κάλεσε τους
πολίτες να επιδείξουν ηρεμία. «Η Πολιτική Φρουρά μαζί με την Εθνική Αστυνομία και την Mossos
d’Esquadra (αντιτρομοκρατική υπηρεσία) αλλά και άλλους αυτόνομους φορείς θα κάνουν ό, τι είναι
δυνατόν για να εξασφαλίσουν την προστασία του κόσμου», ανέφεραν.
Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona
pic.twitter.com/72LLRmJjRk
— Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 Αυγούστου 2017
La policía está desalojando la Rambla en Plaza Catalunya pic.twitter.com/IJEWZbDce1
— Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 Αυγούστου 2017
#BreakingNews Horror as truck ‘ploughs into crowd of pedestrians’ in #Barcelona on Las Ramblas
#PlacaCatalunya https://t.co/QmYsCUpMUG pic.twitter.com/l4rGetEzCw
— Nick Hedley (@Nick_Hedley) 17 Αυγούστου 2017
Ahora en Las Ramblas de Barcelona . Camión atropella a varias personas.
pic.twitter.com/Vgm9gE9ekJ
— GANAR 05 Silvia (@SILVIPIRATA) 17 Αυγούστου 2017
Police clearing people off #larambla in #barcelona pic.twitter.com/mvTekXgCxq
— McKenzie Tavoda (@hellokenzie_7) 17 Αυγούστου 2017
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