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Ένας24χρονος αλγερινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να ήταν ο δράστης της επίθεσης με το
παγιδευμένο δέμα που προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό 13 ανθρώπων την Παρασκευή στη
Λιόν, συνελήφθη σήμερα στην ίδια αυτή πόλη της κεντροανατολικής Γαλλίας και τέθηκε υπό
κράτηση.
Πρόκειται για έναν φοιτητή σχολής πληροφορικής, που δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως την
αστυνομία, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Λιόν Ζεράρ Κολόμπ. Η εισαγγελία του Παρισιού πιστεύει
πως είναι ο δράστης της επίθεσης και άρχισε έρευνα για τρομοκρατικές ενέργειες.
Η μητέρα του και ένας ενήλικας μαθητής Λυκείου, επίσης αλγερινής καταγωγής, που εμφανίζεται
ως "μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντός του", τέθηκαν επίσης υπό κράτηση, δήλωσε η
εισαγγελία του Παρισιού.
Η αδελφή του ανακρίθηκε επίσης από την αστυνομία, αλλά χωρίς να τεθεί υπό κράτηση,
πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Την Παρασκευή είχε ξεκινήσει έρευνα για "απόπειρα δολοφονιών σε σχέση με τρομοκρατική
επιχείρηση και εγκληματική τρομοκρατική συνωμοσία".
Ο πρώτος ύποπτος συνελήφθη στον δρόμο στο πλαίσιο μιας παρακολούθησης που είχε ξεκινήσει
από το σπίτι του, όπου οι ερευνητές φοβούνταν για την ύπαρξη εκρηκτικών.
Σύμφωνα με τον Κολόμπ, πρόκειται για έναν φοιτητή πληροφορικής ο οποίος συνελήφθη ήρεμα
κατά την αποβίβασή του από ένα λεωφορείο, σηκώνοντας τα χέρια όταν είδε τους αστυνομικούς
να τον πλησιάζουν.
Πλάνα ενός υπόπτου, που μεταδόθηκαν από δημοτικές κάμερες βιντεοεπιτήρησης, δόθηκαν
γρήγορα στη δημοσιότητα από τις αρχές και μη ταυτοποιημένο DNA βρέθηκε επίσης στη σακούλα

που εξερράγη το απόγευμα της Παρασκευής μπροστά από έναν φούρνο σε εμπορικό δρόμο στο
κέντρο της Λιόν.
Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση, υπάρχουν ισχυρές υποψίες πως το εκρηκτικό
που χρησιμοποιήθηκε ήταν TATP (υπεροξείδιο της ακετόνης) σε μικρή ποσότητα. Οι τζιχαντιστές
της 13ης Νοεμβρίου 2015 είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το αυτοσχέδιο, πολύ ασταθές εκρηκτικό.
Η έκρηξη είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 13 άνθρωποι, οκτώ γυναίκες, ένα 10χρονο
παιδί και τέσσερις άνδρες. Οι έντεκα από αυτούς νοσηλεύονται και ορισμένοι πρέπει να
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση θραυσμάτων.
Το παγιδευμένο δέμα, μια χάρτινη σακούλα που τοποθετήθηκε σε έναν όγκο μπετόν όπου ο
ύποπτος σταμάτησε με το ποδήλατό του κοντά σε έναν φούρνο, περιείχε βίδες, μεταλλικά
σφαιρίδια, καθώς και κύκλωμα και μηχανισμό πυροδότησης από απόσταση.
Η αστυνομία είχε απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες από το βράδυ της Παρασκευής
δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, που είχε σακίδιο στην πλάτη, φορούσε
κασκέτο και γυαλιά που έκρυβαν το πρόσωπό του. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, περισσότερα
από 250 τηλεφωνήματα είχαν ληφθεί 24 ώρες αργότερα στον αριθμό 197 που έδωσαν οι αρχές.
Ο εισαγγελέας του Παρισιού Ρεμί Ετζ μετέβη στο σημείο το βράδυ της Παρασκευής μαζί με τον
υπουργό Εσωτερικών. Είχε πει πως "όλα τα μέσα" έχουν ενεργοποιηθεί "προκειμένου να
φτάσουμε γρήγορα στην αναγνώριση και σύλληψη του δράστη" το περασμένο Σάββατο στη Λιόν.
Κανένα στοιχείο δεν έχει γίνει γνωστό προσώρας για το προφίλ ή το κίνητρο του δράστη και δεν
υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.
Στην πρώτη αντίδρασή του την Παρασκευή, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε κάνει λόγο για
"επίθεση", αλλά, σε ένα τουίτ, που έστειλε αργότερα, ήταν πιο προσεκτικός, εκφράζοντας απλώς
λύπη για "τη βία που έπληξε" τους κατοίκους της Λιόν.
Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλ Μπελουμπέ είχε δηλώσει το βράδυ της
Παρασκευής ότι ήταν πολύ νωρίς για να χαρακτηριστεί "τρομοκρατική ενέργεια".
Από το 2015 ένα κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων χωρίς προηγούμενο σημειώθηκε στη Γαλλία
προκαλώντας συνολικά τον θάνατο 251 ανθρώπων. Η πιο πρόσφατη προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Στρασβούργο
(βορειοανατολικά).
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