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Οι μοναδικές ιδιότητες του πεντελικού μαρμάρου!
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Κινέζος και ένας Ολλανδός
Οκτώ εκρήξεις μέσα σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα
σημειώθηκαν την Κυριακή του Πάσχα, προκαλώντας το θάνατο 215
ανθρώπων –σύμφωνα με νεότερο απολογισμό– και τον τραυματισμό
άλλων 450, στη χειρότερη βία που συγκλονίζει τη χώρα μετά τη
λήξη του εμφυλίου πολέμου πριν από δέκα χρόνια.

Παρότι δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης, ο πρωθυπουργός Ρανίλ
Γουικρεμεσίνγκε δήλωσε ότι θα ζητήσει στήριξη από το εξωτερικό
για να διαπιστώσει εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται με
τη διεθνή τρομοκρατία. «Δεν θα επιτρέψουμε η τρομοκρατία να
σηκώσει το κεφάλι της στη Σρι Λάνκα. Όλα τα μέτρα θα ληφθούν
για να εξαλειφθεί», τόνισε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι
αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε κοντά στο Διεθνές
Αεροδρόμιο Μπανταρανάικε, 30 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, και
εξουδετερώθηκε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα εκρηκτικά βρέθηκαν
μέσα σε πλαστικό σωλήνα πάνω σε δρόμο περίπου δύο χιλιόμετρα
μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο. Τα εκρηκτικά μεταφέρθηκαν σε
άλλη τοποθεσία και εξουδετερώθηκαν, πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη χώρα
έως τις 06.00 τη Δευτέρα για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις
των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα σε σχέση με το κύμα
επιθέσεων που συγκλόνισε σήμερα το νησί, ανακοίνωσε επίσης ο
πρωθυπουργός

«Μέχρι στιγμής, τα ονόματα που έχουμε είναι του τόπου μας»,
αλλά οι ερευνητές προσπαθούν να μάθουν αν τα πρόσωπα αυτά
έχουν ενδεχομένως «δεσμούς με το εξωτερικό», δήλωσε σε
τηλεοπτική του ομιλία ο Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε.

Παραδέχτηκε επίσης ότι «υπήρχαν πληροφορίες» για κινδύνους
επιθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές «πρέπει να αποτελέσουν
έρευνας», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Πουτζούτ Τζαγιασουντάρα είχε
εκδώσει προειδοποίηση πριν από δέκα ημέρες, βάσει πληροφοριών
«από ξένη υπηρεσία πληροφοριών», τονίζοντας ότι ένα
ισλαμιστικό κίνημα, το NTJ, σχεδίαζε «βομβιστικές επιθέσεις
αυτοκτονίας εναντίον σημαντικών εκκλησιών» και της πρεσβείας
της Ινδίας στο Κολόμπο.

Το NTJ (National Thowheeth Jama’ath) έγινε γνωστό πέρυσι σε
σχέση με πράξεις βανδαλισμού εναντίον βουδιστικών αγαλμάτων.

«Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν
έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις», δήλωσε ο πρωθυπουργός
τονίζοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να
«συλλάβει τους τρομοκράτες. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι η τρομοκρατία δεν θα εκδηλωθεί στη Σρι
Λάνκα».

Τα θύματα: Αρκετοί Αμερικανοί, τουλάχιστον πέντε Βρετανοί και
τρεις Δανοί ανάμεσα στους 215 νεκρούς
Tρεις Δανοί πολίτες περιλαμβάνονται στους τουλάχιστον 215
ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που σημειώθηκαν την
Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών στη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε το
υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

Ένας Κινέζος πολίτης σκοτώθηκε στη διάρκεια των επιθέσεων σε
εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα, ανέφερε η κρατική
εφημερίδα της Κίνας People’s Daily.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε πως
τέσσερις Κινέζοι πολίτες τραυματίστηκαν
και η κατάστασή τους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται είναι
σταθερή.

Ένας Ολλανδός πολίτης σκοτώθηκε στις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα,
ανακοίνωσε εξάλλου ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Στεφ Μπλοκ.

Ο Μπλοκ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις
«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, περιλαμβανομένου ενός
Ολλανδού αυτή τη στιγμή», είπε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών.

Επίσης, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων
Anadolu, δύο Τούρκοι πολίτες περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών
από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι δύο Τούρκοι ήταν μηχανικοί που
εργάζονταν σε ένα έργο στη Σρι Λάνκα.

Βρετανοί πολίτες ανάμεσα στους νεκρούς των επιθέσεων,
ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις
Βρετανοί πολίτες περιλαμβάνονται στους τουλάχιστον 207
ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις την Κυριακή του Πάσχα
στη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Βρετανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν τους συγγενείς των θυμάτων

και συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για να
έχουν περισσότερη πληροφόρηση, δήλωσε μια εκπρόσωπος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι Βρετανοί υπήκοοι είναι
ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν στις φρικτές επιθέσεις που
διεπράχθησαν σήμερα στη Σρι Λάνκα», δήλωσε εκπρόσωπος του
υπουργείου Εξωτερικών σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τουλάχιστον πέντε Βρετανοί σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις,
δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Η δήλωση της Τερέζα Μέι
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι κατήγγειλε τις
«φρικτές πράξεις βίας». «Πρέπει να ενωθούμε για να
εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα ασκεί ποτέ την πίστη του μέσα
στον φόβο», δήλωσε η Μέι σε μήνυμά της στο Twitter,
εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά» της σε «όλους τους
πληγέντες».

Νωρίτερα σήμερα, το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press
Association μετέδωσε ότι τρεις Βρετανοί και δύο πολίτες με
διπλή υπηκοότητα –αμερικανική και βρετανική– σκοτώθηκαν στις
επιθέσεις στη Σρι Λάνκα.

Πομπέο: Αρκετοί Αμερικανοί ανάμεσα στα θύματα
Η αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε σήμερα ότι αρκετοί
υπήκοοι των ΗΠΑ σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, χωρίς
να διευκρινίσει τον αριθμό τους. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
ότι αρκετοί Αμερικανοί είναι ανάμεσα στους νεκρούς», δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σε ανακοίνωση.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι Βρετανοί και Αμερικανοί
σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τις
τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα την Κυριακή του Πάσχα»,
δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Οι επιθέσεις
αυτές «αποδεικνύουν εκ νέου την απάνθρωπη φύση των ριζοσπαστών
τρομοκρατών των οποίων ο μοναδικός σκοπός είναι να απειλούν
την ειρήνη και την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε παρόμοια ανακοίνωση
διαβεβαίωσε για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς την
κυβέρνηση της Σρι Λάνκα στην εκδίωξη των «δραστών αυτών των
φρικτών και παράλογων ενεργειών».
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