
Μια σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή Τζανκόι της Κριμαίας υπέστη ζημιές λόγω έκρηξης σε 
αποθήκη πυρομαχικών. Αυτό αναφέρθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο επικεφαλής της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ δήλωσε ότι λόγω των εκρήξεων, οι αρχές 
αποφάσισαν να συντομεύσουν τη διαδρομή των τρένων που ταξιδεύουν στη χερσόνησο από την 
ηπειρωτική Ρωσία.

Τα σιδηροδρομικά τρένα θα σταματούν στο σταθμό Βλαντισλάβοφκα και οι επιβάτες θα 
μεταφέρονται με λεωφορεία στην υπόλοιπη διαδρομή στην Κριμαία, εξήγησε ο Αξιόνοφ στο 
κανάλι του στο Telegram.

Η επικεφαλής της περιοχής Τζανκόι αναφέρει ότι οι εκρήξεις πυρομαχικών σταμάτησαν μετά από 
το σαμποτάζ.

Οι εκρήξεις σταμάτησαν μετά από το περιστατικό δολιοφθοράς, δήλωσε στο TASS η επικεφαλής 
της διοίκησης της περιφέρειας Τζανκόι, Ίννα Φεντορένκο.

Σημείωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή του Τζανκόϊ είναι ήρεμη και πρόσθεσε ότι σύντομα θα 
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του αρχηγείου για την εκκαθάριση των συνεπειών, μετά την οποία θα
εκτιμηθούν οι ζημιές.

Ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές λόγω εκρήξεων πυρομαχικών και αρκετές από αυτές κάηκαν.
Ζημιές υπέστησαν επίσης ηλεκτροφόρα καλώδια, ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και ένα τμήμα 
της σιδηροδρομικής γραμμής.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την πυρκαγιά και την έκρηξη πυρομαχικών, σαμποτάζ.



Οι εκρήξεις οβίδων σε χώρο αποθήκευσης πυρομαχικών μιας στρατιωτικής μονάδας κοντά στον 
αγροτικό οικισμό Μαϊσκογιε στην περιοχή Τζανκόι άρχισαν νωρίς το πρωί της 16ης Αυγούστου και
σταμάτησαν μια μέρα αργότερα.

Σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε στην αποθήκη πυρομαχικών στη βόρεια Κριμαία, που 
πυροδοτήθηκαν το πρωί της Τρίτης 16 Αυγούστου.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι υπήρξε πυρκαγιά στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
πυρομαχικών μιας από τις στρατιωτικές μονάδες στη χερσόνησο. Ο επικεφαλής των αρχών της 
Κριμαίας έφτασε στο σημείο.

Σύμφωνα με τον Αξιόνοφ, από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα. Διαβεβαίωσε ότι η ζωή και 
η υγεία τους δεν απειλούνται.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 9 Αυγούστου σημειώθηκαν αρκετές μεγάλες εκρήξεις στο έδαφος του 
στρατιωτικού αεροδρομίου στην πόλη Σάκι της Κριμαίας. Αποτέλεσμα, 15 άνθρωποι 
τραυματίστηκαν και περισσότερα από 60 πολυώροφα κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές. Η 
επίσημη αιτία του περιστατικού αναφέρθηκε ως παραβίαση των κανονισμών πυρασφάλειας.

Το γεγονός και μόνο της αποθήκευσης κιβωτίων με τόνους πυρομαχικών στην ύπαιθρο και μάλιστα
κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, όπου υπάρχει ενεργή επιβατική και εμπορευματική κίνηση, 
προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη. Τα πυρομαχικά και ο στρατιωτικός εξοπλισμός έχουν 
τοποθετηθεί σαν να μην επρόκειτο για το έδαφος για το οποίο οι εκπρόσωποι του τρομοκρατικού 
καθεστώτος του Κιέβου μιλούν συνεχώς ως στόχο, αλλά μάλλον για περιοχή πολύ βαθιά στα 
μετόπισθεν. Αυτό εγείρει το ερώτημα: πότε οι υπεύθυνοι θα μάθουν από τέτοια λάθη, ώστε να 
μην επιτραπεί να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.


