


Συντονιςμζνη πολλαπλή τρομοκρατική επίθεςη με 
εκρηκτικοφσ μηχανιςμοφσ και παράβολα όπλα 



Το χρονικό 
 • τισ 21.20 (22.20 ώρα Ελλάδασ) τησ Παραςκευήσ, 13 Νοεμβρίου, ένασ βομβιςτήσ αυτοκτονίασ πυροδότηςε μια ζώνη με 

εκρηκτικά κοντά ςε μια πύλητου γηπέδου Σταντ ντε Φρανσ, ςτο προάςτιο εν Ντενί. Μεταξύ των θεατών ςτο ςτάδιο, 
όπου έδιναν φιλικό αγώνα οι εθνικέσ ομάδεσ τησ Γαλλίασ και τησ Γερμανίασ, βρίςκονταν ο Φρανςουά Ολάντ και ο 
Φρανκ-Βάλτερ τάινμαΰερ. Από την έκρηξη ςκοτώθηκε ο βομβιςτήσ και ένασ περαςτικόσ.

• τισ 21.25, ςτο 10ο διαμέριςμα του Παριςιού, ςτη διαςταύρωςη των οδών Μπιςά και Αλιμπέρ, ένοπλοι πυροβολούν 
τουσ πελάτεσ του μπαρ Le Carillon και του εςτιατορίου Petit Cambodge, ςκοτώνοντασ 15 ανθρώπουσ και 
τραυματίζοντασ ςοβαρά άλλουσ 10.

• τισ 21.30, έξω από το ταντ ντε Φρανσ, άλλοσ ένασ βομβιςτήσ αυτοκτονίασ πυροδοτεί τα εκρηκτικά του και 
ςκοτώνεται.

• τισ 21.32, ένοπλοι ανοίγουν πυρ έξω από το μπαρ A La Bonne Biere, ςτη διαςταύρωςη των οδών Φοντέν ο Ρουά και 
Φομπούρ ντι Σεμπλ, ςτο 11ο διαμέριςμα. Πέντε άνθρωποι ςκοτώνονται και οκτώ τραυματίζονται ςοβαρά.

• τισ 21.36, ένοπλοι ςκοτώνουν 19 ανθρώπουσ ςτο εςτιατόριο La Belle Equipe, ςτην οδό ντε αρόν. Εννά άνθρωποι 
τραυματίζονται ςοβαρά.

• Περί τισ 21.40, ένασ βομβιςτικήσ αυτοκτονίασ ανατινάζεται μέςα ςτο εςτιατόριο Le Comptoir Voltaire τησ λεωφόρου 
Βολτέρ, επίςησ ςτο 11ο διαμέριςμα. Ένασ άνθρωποσ τραυματίζεται.

• τισ 21.40, ένα αυτοκίνητο ςταματά έξω από την αίθουςα ςυναυλιών Μπατακλάν. Πολλοί ένοπλοι μπαίνουν ςτο 
χώρο όπου δινόταν ςυναυλία του ροκ ςυγκροτήματοσ Eagles of Death Metal και αρχίζουν να πυροβολούν ςτο 
πλήθοσ.Σκοτώνουν 89 ανθρώπουσ και τραυματίζουν πολλούσ. Οι δράςτεσ κάνουν λόγο για το Ιράκ και τη υρία.

• τισ 21.53, ο τρίτοσ βομβιςτήσ αυτοκτονίασ ανατινάζεται κοντά ςτο ταντ ντε Φρανσ

 • τισ 00.20 του αββάτου, 14 Νοεμβρίου, οι δυνάμεισ αςφαλείασ ειςβάλουν ςτο Μπατακλάν για να απελευθερώςουν 
όςουσ βρίςκονται μέςα. Σρεισ από τουσ δράςτεσ ςκοτώνονται: ο ένασ πυροβολείται από τουσ αςτυνομικούσ, οι άλλοι δύο 
ανατινάζονται πυροδοτώντασ τα εκρηκτικά τουσ.
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 Παραςκευή - Βράδυ - πολυςύχναςτα  μέρη

 υντονιςμένη πολλαπλή τρομοκρατική επίθεςη με     
εκρηκτικούσ μηχανιςμούσ και παράβολα όπλα 

 Μικρή χρονική περίοδο μεταξύ των εκρήξεων 

 Παντού τραυματίεσ 

 Παντού νεκροί 



Τρία καινοφργια ςτοιχεία ςε ςφγκριςη με τισ 
προηγοφμενεσ που ζχει υποςτεί η Γαλλία

Σο πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά βρίςκεται 
αντιμέτωπη με επιθέςεισ καμικάζι ςτο έδαφόσ τησ.

Σο δεύτερο, ότι υπήρξε ένασ πρωτοφανήσ ςυντονιςμόσ 
χρονικά, πράγμα που αποδεικνύει τη λεπτομερή 
προετοιμαςία και την πολύ καλή γνώςη των κεντρικών 
ςημείων τησ πρωτεύουςασ και των ςυνηθειών των 
Παριζιάνων.

Σο τρίτο είναι, ότι δεν υπήρχε ςυγκεκριμένοσ ςτόχοσ.
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Εθελοντική ομάδα τομζα 



Εθελοντική ομάδα τομζα 



Εξοπλιςμόσ 
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ασ ευχαριςτώ ! 


