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     Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των αδικοχαμένων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. 
 

 Συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους γιατρούς, αλλά και το 
υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν την 
μεγάλη μάχη για την σωτηρία της ζωής των τραυματιών από την ανείπωτη 
τραγωδία. 
  
 Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όλους όσους έδρασαν και εργάστηκαν με 
απίστευτο επαγγελματισμό και μεθοδικότητα στον τόπο του δυστυχήματος, 
απεγκλωβίζοντας και μεταφέροντας σε λίγα λεπτά τους τραυματίες στα 
νοσοκομεία και δεν είναι άλλοι από τους διασώστες, πυροσβέστες, ΕΚΑΒ και 
Ελληνική Αστυνομία.  
 
 Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους πολίτες 
όλης της χώρας που στο κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των 
τμημάτων Αιμοδοσίας των 2 νοσοκομείων μας για εθελοντική αιμοδοσία, 
σχημάτισαν ουρές στην Κεντρική Πλατεία σε ένα κλίμα υπέρτατης  αλληλεγγύης 
και αλτρουισμού. 
 
 Ευχαριστούμε επίσης, την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας που μαζί με 
το Ειδικό Τμήμα της ΕΛ.ΑΣ έβγαλαν εις πέρας το τιτάνιο έργο της ταυτοποίησης 
των νεκρών.  
  
 Ένα θερμό ευχαριστώ στους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και σε όσους 
στήριξαν ψυχολογικά τους τραγικούς γονείς και συγγενείς.  
 
 Ευχαριστούμε επίσης όλους τους δημοσιογράφους της χώρας που 
κάλυψαν και συνεχίζουν να καλύπτουν με ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές την 
πρωτοφανή αυτή τραγωδία 
 

Τέλος ένα θερμό ευχαριστώ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους 
Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Κέρκυρας, Καβάλας, Κορινθίας και Αργολίδας για τα μηνύματα συμπαράστασης 
τους και την πρόθεση τους να συνδράμουν με ιατρικό προσωπικό, εφόσον 
χρειαστεί, και αίμα. 
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