Λαρισαία το θύμα της καραμπόλας – σοβαρά τραυματίες δύο ακόμη Λαρισαίοι

Φονική καραμπόλα 35 οχημάτων, σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα σημειώθηκε, χθες το
βράδυ στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, κοντά στα διόδια
Σχηματαρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Θύμα της σφοδρής σύγκρουσης είναι η 28χρονη Λαρισαία Ιωάννα Γιαννακοπούλου, κόρη
του γνωστού διαιτητή Ποδοσφαίρου και υπαλλήλου του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Κοσμά
(Μάκη) Γιαννακόπουλου και τραυματίες ο συνομήλικός της, επίσης Λαρισαίος, διαιτητής
μπάσκετ Βασίλειος Πιτσίλκας (γιος του διεθνή διαιτητή Καλαθοσφαίρισης Νίκου Πιτσίλκα)
και η Αλεξία Φεγγίτη, 30 ετών.

Η άτυχη Ιωάννα, που σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαινε στο ίδιο όχημα με τους δύο
φίλους της, τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση, απεγκλωβίστηκε και έδωσε σημεία
ζωής, ωστόσο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Χαλκίδας εξέπνευσε.

Οι δύο Λαρισαίοι τραυματίες, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί
πολλαπλά τραύματα ενώ άλλοι πέντε νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Όλοι οι
τραυματίες, μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το οποίο
τέθηκε σε ετοιμότητα.

Ο Βασίλης Πιτσίλκας μεταφέρθηκε αργά το βράδυ σε νοσοκομείο των Αθηνών, στον
Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να υποβληθεί σε θωρακοχειρουργική επέμβαση.
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Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας έθεσε επίσης σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία
Λιβαδειάς και Θήβας και τα νοσοκομεία Ερυθρός Σταυρός και Θριάσειο στην Αθήνα. Στην
καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά 30 αυτοκίνητα και ένα πούλμαν με μαθητές, οι οποίοι
είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

ΓΛΙΣΤΡΟΥΣΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχόπτωσης φαίνεται πως αποτέλεσε την
πιθανότερη αιτία του τραγικού δυστυχήματος.

Ορισμένοι από τους οδηγούς που βγήκαν σώοι από τα αυτοκίνητά τους, δήλωσαν πως είδαν
αυτοκίνητα να φρενάρουν και να στριφογυρίζουν στον δρόμο μπροστά τους, δευτερόλεπτα
πριν να αρχίσουν οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις.

Περιγράφοντας, μάλιστα, τη σφοδρότητά τους, είπαν ότι υπήρξαν αυτοκίνητα που
εκσφενδονίστηκαν και πέρασαν πάνω από άλλα αυτοκίνητα.

Στο οδόστρωμα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονταν διάσπαρτα αυτοκίνητα
κατεστραμμένα και πολλά που είχαν μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα, όπως έδειξαν οι
πρώτες εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικό σταθμό. Ενα από τα ΙΧ είχε σφηνωθεί
ανάμεσα σε ένα λεωφορείο και ένα άλλο όχημα.

Στο σημείο της εθνικής οδού έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για
την επιχείρηση του απεγκλωβισμού των οδηγών και των επιβατών των οχημάτων. Άμεση
ήταν και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ που έστειλε οκτώ ασθενοφόρα και κινητή μονάδα
πρώτων βοηθειών. Γερανοί απομάκρυναν τα οχήματα προκειμένου να δοθεί και πάλι στην
κυκλοφορία ο δρόμος. Λόγω του δυστυχήματος στα παλαιά διόδια Σχηματαρίου, στο ρεύμα
προς Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτράπηκε στον κόμβο Σχηματαρίου.
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