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Και τέσσερις τραυματίες σε μετωπική δυο αυτοκινήτων

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, με θύματα και παιδιά, βύθισε στο πένθος την Άρτα, μια
ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο. Πέντε νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο
απολογισμός από την μετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων, σε μια μεγάλη ευθεία της
εθνικής οδού μεταξύ Κομποτίου και Συκούλας, στο 140,5ο χλμ της Εθνικής Οδού Άρτας
-Αντιρρίου χθες νωρίς το απόγευμα.

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια
νεκροί και τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Άρτας και οι γιατροί
έδιναν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή ένα ανήλικο κορίτσι. Σε σοβαρή κατάσταση
νοσηλεύονταν και οι άλλοι τρεις, σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά από τον διοικητή του
νοσοκομείου, στο οποίο σήμανε συναγερμός.

Τα δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην ευθεία του δρόμου με σφοδρότητα, κάτω από
συνθήκες που ερευνώνται από την τροχαία. Στο ένα επέβαιναν έξι άτομα, δυο γυναίκες και
τέσσερα παιδιά από τη Γραμμενίτσα (φορούσαν τα μαγιό τους και πήγαιναν για μπάνιο) και
είχαν κατεύθυνση προς το Μενίδι και στο άλλο ένας 40χρονος άνδρας με τους γονείς του

1/2

Τραγωδία με πέντε νεκρούς στην Άρτα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 01 Αύγουστος 2013 21:20 -

κινούνταν με κατεύθυνση προς την πόλη της Άρτας. Κάτω από άγνωστες συνθήκες τα δυο
αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, από το πρώτο ΙΧ στο οποίο
επέβαιναν έξι άτομα, νεκρές ανασύρθηκαν η 43χρονη οδηγός και η 31χρονη συνοδηγός
καθώς και ένα 13χρονο αγόρι, ενώ σοβαρά τραυματισμένοι είναι ένα αγόρι τριών ετών και
δύο κορίτσια ηλικίας 15 και 16 ετών.

Από το δεύτερο αυτοκίνητο ο 40χρονος οδηγός είναι βαριά τραυματισμένος, ενώ οι γονείς
του 89 ετών και 69 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία σύγκρουση.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος
διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα στην Ήπειρο τα τελευταία χρόνια.

2/2

