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Επικαιρότητα
Η χ ώ 
της Θράκης

Καραμπόλα στην Εγνατία Οδό, με τρεις 
τραυματίες

Η σύγκρουση προκλή-
θηκε όταν το πρώτο αυ-
τοκίνητο για άγνωστους 
λόγους εξετράπη - Μετα-

ξύ των τραυματιών και ένας 
σε σοβαρή κατάσταση 
Kαραμπόλα τριών αυτο-
κινήτων σημειώθηκε στην 

Εγνατία Οδό, στη Βέροια, 
με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξουν τρεις τραυματίες, ένας 
εκ των οποίων σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθη-
κε γύρω στις 18:30 στην 
Εγνατία οδό, στο τμήμα 
διασταύρωσης Νησελί-
ου – κόμβου Βέροιας, στο 
ύψος του χωριού Λουτρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες, η σύγκρουση 
προκλήθηκε όταν το πρώ-
το αυτοκίνητο για άγνω-
στους λόγους εξετράπη. 
Αυτοκίνητο που ακολου-

θούσε πέσε επάνω του 
και στη συνέχεια τρίτο 
αυτοκίνητο έπεσε επά-
νω στο δεύτερο, όπως 
αναφέρει το emvolos.gr.

Στα τρία ΙΧ επέβαιναν 
συνολικά έξι άτομα από 
τα οποία τα τρία τραυ-
ματίστηκαν, ενώ οι άλλοι 
τρεις επιβαίνοντες είναι 
καλά πέρα από το σοβα-
ρό σοκ που υπέστησαν.
Στο σημείο έφτασαν 
δυο ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ τα οποία μετέ-
φεραν τους τραυματίες 
στο νοσοκομείο Βέροιας.

Βούτσιτς προς τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: «Γιατί βα-
σανίζετε τον Νόβακ Τζόκοβιτς;; Δεν σέβεστε την Δικαισύνη;!»

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε βί-
ντεο που ανήρτησε στο Instagram επέκρινε έντονα 
την απόφαση της κυβέρνησης της Αυστραλίας να 

ακυρώσει τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς.
«Εάν θέλατε να αποτρέψετε τον Νόβακ 
να κατακτήσει το τρόπαιο για 10η φορά 
γιατί δεν τον απορρίψατε αμέσως, για-
τί δεν του είπατε ότι δεν μπορεί να πάρει 
βίζα; Γιατί τον βασανίζετε;» διερωτήθηκε 
ο Βούτσιτς απευθυνόμενος στο πρωθυ-
πουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.
Ο πρόεδρος της Σερβίας εξέφρασε την 
απορία του για το γεγονός ότι - όπως είπε 
- η εκτελεστική εξουσία στην Αυστραλία 
δεν σέβεται τις αποφάσεις της δικαστι-
κής εξουσίας. «Συχνά μας κάνουν μα-
θήματα για το κράτος δικαίου. Μπορεί-
τε να φανταστείτε πώς θα ήταν αν ένας 
υπουργός στη Σερβία ακύρωνε αποφά-
σεις δικαστών, δηλαδή έγκυρων δικα-
στικών οργάνων» ανέφερε ο Βούτσιτς και 

πρόσθεσε: «Μας έδειξαν πώς εννοούν 
την ανεξάρτητη δικαιοσύνη αλλά κυ-
ρίως πώς είναι μια ασήμαντη δικαιο-
σύνη, επειδή όλη η δύναμη βρίσκεται 
στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας».
Ο Βούτσιτς επισήμανε ότι η Σερβία θα 
συνεχίσει να στηρίζει τον Νόβακ Τζόκο-
βιτς και να αγωνίζεται για το δίκιο του. 
«Η Σερβία είναι στο πλευρό του Νόβακ 
και θα μπορέσει να σας απαντήσει 
κατάλληλα, συμπεριφερόμενη όμως 
πολύ καλύτερα απ ότι εσείς απέναντι 
στο Τζόκοβιτς» διεμήνυσε ο Βούτσιτς.
Ο πρόεδρος της Σερβίας ολοκλήρω-
σε την τοποθέτησή του για την υπό-
θεση Τζόκοβιτς λέγοντας: «Ζήτω η 
Σερβία! Νόβακ είμαστε μαζί σου!».

Νέα υπερπτήση τουρκικού drone πάνω από την 
Κανδελιούσσα στο Αιγαίο

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV 
που εισήλθε στο FIR Αθηνών, το απόγευμα, χω-
ρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω 

από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύ-
ρου, στις 17:51 μ.μ. στα 19.000 πόδια.
Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο πρώτο 
15νθήμερο του έτους που τουρκικό μη επαν-
δρωμένο αεροσκάφος UAV πετά πάνω από 
την Κανδελιούσσα. Στις 3 Ιανουαρίου είχε 
πετάξει στα 19.000 πόδια στις 14:48 μ.μ.
Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, εκτός 
από το συγκεκριμένο τουρκικό UAV, σή-
μερα εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να 
καταθέσουν σχέδιο πτήσης 1 ζεύγος τουρ-
κικών F-16, 1 ζεύγος τουρκικών F-4, 4 
τουρκικά ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη ATR-
72 και 1 CN-235 του τουρκικού Πολε-

μικού Ναυτικού και άλλο ενα τουρκι-
κό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV.
Καταγράφηκαν συνολικά 14 παραβάσεις 
των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο 
FIR Αθηνών που εξελίχθηκαν σε 6 παρα-
βιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου (η μία 
ήταν η υπέρπτηση στην Κανδελιούσσα) σε 
διάφορα σημεία του Αιγαίου. Σε όλες τις 
περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη, ελι-
κόπτερα και UAV πτητικά μέσα αναγνωρί-
σθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοι-
χα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.


