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Τουλάχιστον15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 αγνοούνται μετά την υποχώρηση φράγματος
που είχε ανεγερθεί παράνομα κοντά σε ένα χρυσωρυχείο στη Σιβηρία.
Ηκατάρρευση του φράγματος στον ποταμό Σέιμπα, στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, είχε ως
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι εγκαταστάσεις για τους εργαζόμενους όπου διέμεναν τα θύματα,
σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
Νερόκαι λάσπη πλημμύρισαν τις εγκαταστάσεις, νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ οι εργαζόμενοι
κοιμόντουσαν.
Τουλάχιστον15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 αγνοούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, δήλωσε εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.
Περίπου300 άνθρωποι, έξι ελικόπτερα και έξι σκάφη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης, τις οποίες περιπλέκει το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απομακρυσμένο
σημείο, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.
Δεκατέσσεριςάνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, τρεις από τους οποίους σε κρίσιμη
κατάσταση, δήλωσε από την πλευρά του το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.
Σύμφωναμε αξιωματούχους, το φράγμα είχε κατασκευαστεί προφανώς χωρίς να πληροί τους
κανονισμούς και οι αρχές αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξή του. Ποινική έρευνα διενεργείται για
παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.
ΟΡώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στις αρχές να συνδράμουν τα θύματα και να
προσδιορίσουν τις αιτίες του δυστυχήματος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Σύμφωναμε τηλεοπτικά πλάνα οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν μέσα σε δάση και βουνά -- στο
έδαφος διακρίνεται ένα λεπτό στρώμα χιονιού.
Οκυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Ους δήλωσε στην τηλεόραση ότι σχεδόν 80 εργαζόμενοι

διέμεναν σε αυτές τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στο απομονωμένο χωριό Στσετινκίνο,
νοτίως της πόλης Κρασνογιάρσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 4.000 ανατολικά της Μόσχας.
Εκτιμάταιότι συνολικά 180 άνθρωποι διέμεναν στις εγκαταστάσεις αυτές.
"Οιάνθρωποι κοιμόντουσαν, προφανώς ούτε καν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε", δήλωσε στον
ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας Govorit Moskva ένας εργάτης του χρυσωρυχείου. Οι
εργαζόμενοι διέμεναν στις εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί πρόχειρα, είπε, προσθέτοντας
πως "αυτό τα λέει όλα".
Τοφράγμα ανήκε στη ρωσική εταιρία Sibzoloto, η οποία προσώρας δεν έχει κάνει οποιοδήποτε
σχόλιο.
Τοφράγμα δεν πληρούσε "κανέναν κανόνα", δήλωσε στην τηλεόραση ο επικεφαλής της
περιφερειακής κυβέρνησης, Γιούρι Λαπσίν.
Απότην πλευρά του ο Ους εκτίμησε ότι η βροχή μπορεί να προκάλεσε τη διάβρωση του
φράγματος. Ο συντονισμός της βοήθειας στους τραυματίες ανατέθηκε στη Ρωσίδα υπουργό
Υγείας Βερόνικα Σκβόρτσοβα.
Πολλοίπεριφερειακοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Ους, μέλη της εισαγγελίας και
επιθεωρητές έχουν μεταβεί στο σημείο. Μια ομάδα γιατρών, μεταξύ των οποίων ένας
νευροχειρουργός, έχει σταλεί επί τόπου.
Εξάλλου, πέντε παιδιά από 15 μηνών έως έξι ετών και δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους νωρίς
σήμερα το πρωί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ροστόβ Βέλικι, μια μικρή πόλη κοντά στη
Μόσχα.
Άλλοιτρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με εγκαύματα διαφόρων βαθμών, δήλωσε,
σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Σεργκέι Σόκιν, επικεφαλής τομέα της πόλης αυτής
που βρίσκεται περίπου 200 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας.
Ρώσοιαξιωματούχοι δεν ήταν σε θέση να πουν ποια ήταν τα αίτια της πυρκαγιάς, προσθέτοντας
πως οι ερευνητές βρίσκονται επί τόπου.
Τραγωδίεςπου οφείλονται σε αμέλεια είναι συχνές στη Ρωσία. Τον Ιούλιο, τέσσερα παιδιά έχασαν
τη ζωή τους όταν πυρκαγιά που ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε τα αντίσκηνά τους
σε παιδική θερινή κατασκήνωση.
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