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ΣΕπτά νεκροί και πάνω από 
30 τραυµατίες είναι ο τραγι-
κός απολογισµός της ισχυ-

ρής έκρηξης που σηµειώθηκε σε 
λεωφορείο µε Ισραηλινούς του-
ρίστες, στο πάρκινγκ του αερο-
δροµίου της βουλγαρικής πόλης 
Μπουργκάς, στην Μαύρη Θάλασ-
σα. Η έκρηξη οφείλεται σε βόµβα 
που είχε τοποθετηθεί στο χώρο 
αποσκευών του λεωφορείου. Η 
έκρηξη σηµειώθηκε στις 17:25 
το απόγευµα (τοπική ώρα), ενώ 
βρισκόταν σε εξέλιξη η επιβίβαση 
των Ισραηλινών, που µόλις είχαν 
φτάσει στο αεροδρόµιο µε πτήση 
τσάρτερ. Οι έξι έχασαν τη ζωή τους 
την ώρα της έκρηξης, ενώ ο έβδο-
µος υπέκυψε αργότερα στο νοσο-
κοµείο, από βαριά εγκαύµατα.

Από τους τραυµατίες οι τρεις 
είναι σε κώµα. Στο λεωφορείο, 
επέβαιναν 39 τουρίστες, που ταξί-
δεψαν µε πτήση από το Τελ Αβιβ, 
για να επισκεφθούν καζίνο της 
Βουλγαρίας.

∆εν υπάρχουν Βούλγαροι πο-
λίτες µεταξύ των νεκρών, όπως 
είπε ο υπουργός Εσωτερικών της 
Βουλγαρίας, Τσβετάν Τσβετάνοφ, 
ενώ δήλωσε κατηγορηµατικά ότι 
γίνεται ξεκάθαρα λόγος για επίθε-
ση. Ο Βούλγαρος υπουργός είπε 
επίσης, ότι η βόµβα ενεργοποιή-
θηκε την ώρα που βρισκόταν σε 
εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης 
των αποσκευών των επιβατών, 
στο πορτ µπαγκάζ του λεωφορεί-
ου. Μέχρι τώρα δεν είναι σαφές 
αν η βόµβα βρισκόταν µέσα σε 
βαλίτσα, ή είχε τοποθετηθεί απευ-
θείας στο λεωφορείο.

Εξάλλου, από το νοσοκοµείο 
του Μπουργκάς ανακοίνωσαν ότι 
το ιατρικό προσωπικό είναι σε 

πλήρη ετοιµότητα. Πάνω από 25 
τραυµατίες τουρίστες έχουν εισα-
χθεί στο νοσοκοµείο, πέντε εκ των 
οποίων είναι σε κρίσιµη κατάστα-
ση. Μεταξύ των τραυµατιών υπάρ-
χουν παιδιά και δύο έγκυες γυναί-
κες. Για τους τραυµατίες έχουν 
εξασφαλιστεί φιάλες αίµατος, ενώ 
σε ετοιµότητα βρίσκονται και τα 
νοσοκοµεία της Βάρνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νικο-
λάι Μλαντένοφ δήλωσε στον Ισ-
ραηλινό οµόλογό του Άβιγκντορ 
Λίµπερµαν ότι η έκρηξη προκλή-
θηκε από βόµβα που ήταν τοποθε-
τηµένη στο όχηµα και επιβεβαίω-
σε ότι οι νεκροί είναι επτά, όπως 
ανέφερε ανακοίνωση του ισραη-
λινού υπουργείου Εξωτερικών. Ο 
Βούλγαρος υπουργός διευκρίνισε 
ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 154 
άνθρωποι, ανάµεσά τους ένας 
Αµερικανός, ένας Ιταλός, ένας 
Σλοβάκος, οκτώ παιδιά και ένα 
βρέφος. Εξάλλου ο Μλαντένοφ 
υπογράµµισε ότι: «Η Βουλγαρία 
θα κάνει τα πάντα για να εντοπίσει 
αυτούς που ευθύνονται για το φο-
βερό αυτό συµβάν».

«Το µήνυµα που στέλνουµε αυτή 
την ώρα είναι να υπάρξει ηρεµία. 
Η Βουλγαρία έχει λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την ασφά-
λεια των τουριστών στη χώρα 
µας», δήλωσε ο Πρόεδρος της 
Βουλγαρίας, Ρόσεν Πλεβνελίεφ, 
από το Μπουργκάς, µε αφορµή 
την αιµατηρή βοµβιστική επίθεση. 
Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας επι-
σκέφθηκε εξάλλου, το νοσοκοµείο 
του Μπουργκάς και ευχαρίστησε 
το προσωπικό του για τον τρόπο 
που χειρίστηκε την περίθαλψη 
των τραυµατιών. Όπως είπε ο 
Βούλγαρος πρόεδρος, έχουν παρ-

θεί όλα τα αναγκαία µέτρα, ενώ 
δεν υπάρχει ανάγκη από φιάλες 
και άλλο εξοπλισµό. Το νοσοκο-
µείο επισκέφθηκαν και ο υπουρ-
γός Οικονοµικών Συµεών Ντιάν-
κοφ, µαζί µε το δήµαρχος του 
Μπουργκάς, Ντιµίταρ Νικόλοφ.

Στο µεταξύ, έχει συσταθεί ειδι-
κή οµάδα, η οποία θα ενηµερώ-
νει τους οικείους των τραυµατιών 
για την κατάστασή τους. Επίσης, 
µε εντολή του Βούλγαρου πρω-
θυπουργού έχουν σταλεί στο 
Μπουργκάς και δύο αεροπλάνα, 
µε κατάλληλο τεχνικό και ιατρικό 
εξοπλισµό.

Ολες οι πτήσεις του αεροδροµί-
ου του Μπουργκάς έχουν αναστα-
λεί, ενώ η περιοχή φρουρείται από 
την αστυνοµία. Σύµφωνα µε τον 
υπουργό Εσωτερικών της Βουλγα-
ρίας, δεν τίθεται θέµα εφαρµογής 
εκτάκτων µέτρων ασφαλείας στα 
άλλα αεροδρόµια της χώρας. 

Η επίθεση σηµειώθηκε στην 
18η επέτειο από την επίθεση 
στον ασφαλιστικό οργανισµό των 
Εβραίων στην Αργεντινή (AMIA), 
στην οποία είχαν βρει το θάνατο 
85 άνθρωποι και 300 είχαν τραυ-
µατιστεί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ 
Μπενιαµίν Νετανιάχου κατήγγειλε 
µια «ιρανική τροµοκρατική επίθε-
ση», αναφερόµενος στο αιµατηρό 
επεισόδιο στη Μπουργκάς. «Όλες 
οι ενδείξεις δείχνουν το Ιράν», 
υποστήριξε ο Νετανιάχου σε ανα-
κοίνωσή του. 

Ο Αµερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Οµπάµα καταδίκασε την «βάρ-
βαρη τροµοκρατική επίθεση» που 
είχε στόχο Ισραηλινούς και πρό-
σφερε «κάθε αναγκαία βοήθεια» 
για τον εντοπισµό των δραστών. 

Επτά Ισραηλινοί νεκροί 
από έκρηξη βόµβας στη Βουλγαρία
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