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T α χτυπήματα που καταδίκασε σύσ-
σωμη η διεθνής κοινότητα θα έ-
χουν άμεσες επιπτώσεις στη ρωσι-

κή πολιτική και κοινωνική ζωή, αφού ανα-
μένεται να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέ-
ντεφ τόνισε ότι «ο αγώνας κατά της τρομο-

κρατίας θα συνεχιστεί χωρίς δισταγμό» και
ζήτησε να υπάρξει αυστηρότερη νομοθε-
σία κατά της τρομοκρατίας.

Στο ίδιο πνεύμα και η αντίδραση του
πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος
δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι οι Αρχές ασφαλείας

θα κάνουν τα πάντα για να βρουν τους ε-

γκληματίες και να τους φέρουν ενώπιον της

Δικαιοσύνης. Οι τρομοκράτες θα καταστρα-

φούν». Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξω-
τερικών Σεργκέι Λαβρόφ άφησε ανοικτό το

ενδεχόμενο εμπλοκής αλλοδαπών ισλαμι-
στών εξτρεμιστών, οι οποίοι δραστηριοποι-
ούνται στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Τα χτυπήματα στο μετρό υποδηλώνουν,
σύμφωνα με επισημάνσεις στη «Russia
Today» του αντιπροέδρου της Επιτροπής
Ασφαλείας της Δούμας, Γκενάντι Γκούντκοφ,
ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη από τις υπη-
ρεσίες ασφαλείας στη συλλογή  πληροφο-
ριών από τον Βόρειο Καύκασο.

Οι επιθέσεις ερμηνεύονται ως χλευα-
σμός προς τις υπηρεσίες ασφαλείας, που

εμφανίζονταν θριαμβευτές τη δεκαετία που
ο Πούτιν ασκούσε την εξουσία. Το μετρό
της Μόσχας συγκλονίστηκε το πρωί της
Δευτέρας από δύο εκρήξεις που είχαν α-
ποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 πολίτες και
να τραυματιστούν περισσότεροι από 100. Η
πρώτη βόμβα (4 kg TNT) εξερράγη σε συρ-
μό στη στάση Λιουμπιάνκα, κάτω από την
ιστορική Κόκκινη Πλατεία και μπροστά στο
κτίριο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφα-
λείας (FSB), διαδόχου της KGB. Σαράντα
λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη έ-
κρηξη στην ίδια γραμμή, στην κεντρική στά-
ση Παρκ Κουλτούρι, απέναντι από το κρα-
τικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ-Novosti και
το δορυφορικό δίκτυο της αγγλόφωνης
«Russia Today».

Η επιλογή των στόχων ήταν συμβολική,
αφού στη Λιουμπιάνκα στεγάζεται η FSB, που
έχει την ευθύνη για την προστασία των πο-
λιτών και κάνει αναλυτές να θυμούνται τις
επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους και στο
Πεντάγωνο. Η πιθανότητα να γίνουν και
άλλες επιθέσεις γύρω ή μέσα στη Μόσχα
θέτει σε κίνδυνο την κυβέρνηση του Κρεμ-
λίνου. Η πρώτη απώλεια, επισημαίνουν α-
ναλυτές στους «New York Times», ίσως να
μην είναι ο πρωθυπουργός Πούτιν, αλλά ο
πρόεδρος Μεντβέντεφ, αν αποτελέσουν μέ-
ρος σύγκρισης της διακυβέρνησης του δεύ-
τερου με τον πρώην πρόεδρο. 

Εν μέσω της αστάθειας σε Τσετσενία,
Ινγκουσετία και Νταγκεστάν, η Μόσχα έ-
χει κορυφώσει τις επιχειρήσεις εναντίον
των εξτρεμιστών ισλαμιστών μαχητών, οι ο-
ποίοι  ορκίστηκαν να αιματοκυλήσουν πό-
λεις μέσα στην καρδιά της Ρωσίας. 

M ε την ανάπτυξη δικού της συστήματος τραπε-
ζικών δεδομένων, για εντοπισμό χρηματικών

συναλλαγών της τρομοκρατίας, ευελπιστεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση να επιλύσει τις εσωτερικές της διαφω-
νίες για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, αλλά
και να επιτύχει μια ισότιμη συνεργασία με τις ΗΠΑ
πάνω  στις ευαίσθητες αυτές ανταλλαγές πληροφο-
ριών. Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον της παγκόσμιας
τρομοκρατίας οδήγησε στον περιορισμό των ατομι-
κών δικαιωμάτων μέσα από την υιοθέτηση αυστηρών
νομοθεσιών για την αντιμετώπιση της ασύμμετρης
προαναφερθείσας απειλής.

Η κίνηση των Βρυξελών να δηλώσουν ότι εξετάζουν
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος -
Terrorism Finance Tracking Programme (TFTP)-, για
την αναγνώριση και τον εντοπισμό χρηματικών συ-
ναλλαγών προσώπων φερόμενων ως τρομοκρατών,
αποσκοπεί και στο να αναγκάσει τις ΗΠΑ να μοιρα-
στούν τα τραπεζικά δεδομένα των πολιτών τους με τις
ευρωπαϊκές Αρχές. Η TFTP εμφανίζεται να θεωρεί-
ται ένας μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, εκτι-
μώντας ότι θα της
παρέχει περισσό-
τερη αυτονομία
στη βάση των οι-
κονομικών δεδο-
μένων για τον ε-
ντοπισμό των
χρημάτων των
τρομοκρατών.
Η επίτροπος Δι-
καιοσύνης της
Ε.Ε. Βίβιαν Ρέ-
ντινγκ κάλεσε τις
ΗΠΑ να συμφω-
νήσουν στην ισό-
τιμη μεταχείριση
των πληροφοριών
για Ευρωπαίους
και Αμερικανούς
υπό ένα νέο σύ-
στημα συλλογής
δεδομένων. Όμως

η αποστολή των ΗΠΑ στην Ε.Ε. αρνήθηκε να σχολιά-
σει την πρόταση της επιτρόπου και δήλωσε ότι Βρυ-
ξέλλες και Ουάσινγκτον πρέπει γρήγορα να προχω-
ρήσουν σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις για μία
μακράς διάρκειας συμφωνία.

Το TFTP, επισημαίνει η ιστοσελίδα «EuActive», θα α-
ποτελέσει μέρος των επερχόμενων διαπραγματεύσε-
ων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουά-
σινγκτον για να επαναδραστηριοποιηθεί η προσωρινή
συμφωνία SWIFT για την κοινή χρήση τραπεζικών δε-
δομένων, που μπλόκαρε τον Φεβρουάριο με απόφασή
του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιες πολιτικές ο-
μάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως οι Φιλε-
λεύθεροι, έχουν επικρίνει επανειλημμένως τη συμ-
φωνία, εκφέροντας την άποψη ότι όχι μόνο περιορίζει
την ευρωπαϊκή κυριαρχία, αλλά αποτελεί και μια μα-
ζική διείσδυση στα προσωπικά δεδομένα κάθε Ευρω-
παίου πολίτη.

Ωστόσο, είναι αμφίβολο το εάν η Ε.Ε. διαθέτει τις
προϋποθέσεις, για να στήσει τον δικό της μηχανισμό ε-
ντοπισμού χρηματικών συναλλαγών των τρομοκρατών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των «New York Times», ένα τέ-
τοιο σύστημα μπορεί να είναι δαπανηρό και επιπλέον
να απαιτείται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να παραχω-
ρήσουν εξουσία στις Βρυξέλλες για να επιβλέψει τις
προσπάθειες σε μια πολιτική όπου οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες θέλουν να διαφυλάξουν την κυριαρχία τους.

Ο δρ Ιωάννης Νομικός, διευθυντής του Ερευνητικού
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών
(RIEAS), επισήμανε στον «ΚτΕ» ότι, αν τα κράτη-μέλη
της Ε.E. και οι ΗΠΑ επιθυμούν ειλικρινά να διευρύ-
νουν την ευρωατλαντική συνεργασία εναντίον της διε-
θνούς τρομοκρατίας, είναι αναγκαίο να δημιουργή-
σουν τις προϋποθέσεις για την ανεύρεση των κατάλ-
ληλων επαγγελματιών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα, οι οποίοι θα προέρχονται από ευρύτερα πλη-
θυσμιακά στρώματα. Το RIEAS έχει αναλάβει για λο-
γαριασμό της Ελλάδας, στο πλαίσιο έρευνας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, την εκπόνηση επιστημονικής με-
λέτης που αφορά την ευρύτερη επικοινωνιακή πολιτι-
κή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μετά την εκδήλωση
τρομοκρατικών ενεργειών. Γ. Ξ. Π.

Pήγμα στη «συμμαχία
των προθύμων»

Η Ε.Ε. στήνει τον
δικό της μηχανισμό
για τον εντοπισμό
μαύρου χρήματος
των τρομοκρατών,
για να αποφύγει
το καπέλωμα
του Λευκού Οίκου
– Οι προϋποθέσεις
για τη δημιουργία
ευρωπαϊκής βάσης
τραπεζικών
δεδομένων

Οι Μαύρες Χήρες μεταφέρουν τον πόλεμο 

στο Κρεμλίνο
Το μακελειό στο μετρό της Μόσχας και τα κενά στην πολιτική ασφάλειας 

– Πλήγμα για το γόητρο του Μεντβέντεφ οι αιματηρές επιθέσεις 
– Ο… πατέρας Πούτιν ανέλαβε τα ηνία του αντιτρομοκρατικού αγώνα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ δείχνουν ότι υπαίτιες για το μακε-
λειό στο μετρό της Μόσχας είναι δύο θηλυκές καμικάζι, οι α-
ποκαλούμενες Μαύρες Χήρες. Τη χρησιμοποίηση γυναικών
για ανατίναξη στόχων επινόησε ο Τσετσένος πολέμαρχος Σα-
μίλ Μπασάγεφ, ο οποίος αναζητούσε έναν τρόπο να περνά-
ει τα εκρηκτικά από τα ρωσικά σημεία ελέγχου. Έτσι ο Μπα-
σάγεφ άρχισε να δημιουργεί μια «ταξιαρχία μαρτύρων», α-

ποτελούμενη από γυναίκες, οι οποίες είχαν αποδείξει ότι
σκότωναν με επιτυχία Ρώσους αξιωματούχους και κατέστρε-
φαν γραφεία διοικήσεως. Ο διάδοχος του δολοφονημένου
Μπασάγεφ, ο Τσετσένος Ντοκού Ομάροφ, σύμφωνα με το
περιοδικό «Russia Profile», επανίδρυσε μέσα στο 2008 μια μο-
νάδα από γυναίκες, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί να εκτε-
λούν επιθέσεις αυτοκτονίας.
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Μια νέα διπλή επίθεση αυτοκτονίας,
αυτή τη φορά στο Νταγκεστάν του Βό-
ρειου Καυκάσου, που προκάλεσε τον
θάνατο τουλάχιστον δώδεκα ατόμων, έ-
θεσε χθες σε συναγερμό το Κρεμλίνο. Αν
και οι επιθέσεις στο Νταγκεστάν δεν
μπορούν ακόμη να συνδεθούν επισή-
μως με τα τραγικά γεγονότα της Μό-
σχας, και οι δύο φέρουν την υπογραφή
των ισλαμιστών εξτρεμιστών της Τσε-
τσενίας, προβληματίζοντας τις Αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Ρωσία
παραμένει σε καθεστώς συναγερμού,
μετά τη διπλή βομβιστική επίθεση της
Δευτέρας, στο μετρό της Μόσχας, με
τον Ρώσο πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Πού-
τιν να έχει δηλώσει ότι η σύλληψη των
υπευθύνων είναι πλέον «θέμα τιμής»
για τη χώρα.  


