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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ 

Πληροφορηθήκαμε με οδυνηρή έκπληξη το τραγικό δυστύχημα που συνέβη πριν μια εβδομάδα 

στα Τέμπη. Θεωρούσαμε πως είναι αδιανόητο το 2023 στην κυριότερη και πιο προβεβλημένη  

σιδηροδρομική γραμμή της Ελλάδας, να συμβεί κάτι τόσο καταστροφικό. Αποδείχθηκε όμως ότι το 

χειρότερο που είναι δυνατό να συμβεί, συνέβη. Και η αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στο θάνατο 

σχεδόν εξήντα ανθρώπους είναι απογοητευτική και εξοργιστική.   

Τώρα που αρχίζουμε να κατανοούμε τι ακριβώς έγινε και την έκταση της τραγωδίας, πρέπει κατ’ 

αρχάς να εκφράσουμε τη βαθειά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των 

ανθρώπων που χάθηκαν  και να ευχηθούμε ανάπαυση στις ψυχές τους. Ελπίζουμε επίσης να 

αναρρώσουν γρήγορα και πλήρως, εκείνοι που τραυματίστηκαν ή υπέστησαν το ψυχικό σοκ του 

δυστυχήματος.  

Δεύτερον εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν ένα συμβάν 

με μαζικές απώλειες υγείας οι συνάδελφοί μας της Λάρισας· Νοσοκομειακοί και Ιδιώτες, κλινικοί, 

εργαστηριακοί και ιατροδικαστές, αλλά κι εκείνοι των άλλων νοσοκομείων που συμμετείχαν στην 

περίθαλψη των τραυματιών.  

Μια αχτίδα ελπίδας φώτισε το σκοτάδι των ημερών και ήταν οι χιλιάδες άνθρωποι, στην 

πλειοψηφία τους νέοι στην ηλικία και καινούργιοι αιμοδότες, που υπερκάλυψαν τις ανάγκες σε αίμα. 

Ελπίζουμε ότι η πρώτη τους αιμοδοσία θα γίνει αφορμή να συνεχίσουν, διότι οι ανάγκες σε αίμα δεν 

τελειώνουν ποτέ.  

Τρίτον, μαζί με όλο τον Ελληνικό λαό, εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας για όλη την 

αλυσίδα των πράξεων και παραλείψεων που κατέληξαν στην χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της 

Ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας. Για τη συνεχόμενη πάνω από πενήντα χρόνια υποβάθμιση,  

απαξίωση και αποδυνάμωση του ασφαλέστερου, οικονομικότερου και οικολογικότερου μέσου 

μεταφοράς. Για την αδράνεια, τη διαφθορά και τις παλινωδίες της κρατικής γραφειοκρατίας και την 

κερδοσκοπία των ιδιωτικών εταιρειών. Για την αποσιώπηση των προειδοποιήσεων που συσσωρευόταν.  

Ένα τέτοιο συμβάν, δεν είναι δυνατό να έχει έναν ένοχο και μια αιτία. Απαιτούμε να γίνει 

γρήγορη, εξονυχιστική και αδιάβλητη έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, σε βάθος χρόνου και σε κάθε 

επίπεδο εξουσίας, ώστε να αποδοθούν ολοκληρωτικά οι αναλογούσες ευθύνες σε όλους.  

Έτσι θα βρουν κάποια (φτωχή) δικαίωση οι αδικοχαμένοι και οι οικογένειές τους.  

 Τέλος, απαιτούμε επίσης να αλλάξει επιτέλους η κατάσταση στο σιδηρόδρομο. Να πάρει ξανά 

τη θέση που του αρμόζει. Να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν σωστά όλα τα συστήματα τηλε-

ελέγχου και ασφαλείας. Να τηρούνται σχολαστικά όλες οι προδιαγραφές, οδηγίες, πρωτόκολλα 
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συντήρησης και λειτουργίας και να αποκαθίστανται αμέσως οι βλάβες. Να αντικατασταθεί το 

απαρχαιωμένο υλικό. Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των 

εργαζομένων, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την κατάσταση στο αντικείμενό τους, όπως εμείς γνωρίζουμε 

καλά την κατάσταση στο χώρο της υγείας. Να εφαρμόζεται το ρητό που πρώτοι καθιέρωσαν οι 

σιδηροδρομικοί: SAFETY FIRST!. Με δυο λόγια να γίνει ότι είναι ανθρώπινα δυνατό, ώστε να μη 

θρηνήσουμε άλλη φορά για αίμα στις ράγες.  

Και όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά και όπου αλλού διακινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Στους 

δρόμους, στη θάλασσα, στον αέρα, στους χώρους εργασίας – και στα σχολεία. Αλλά και στον δικό μας 

τομέα, της Υγείας, όπου ατυχήματα μπορούν να συμβούν καθημερινά και είναι πολύ εύκολο να 

αποδοθεί ευθύνη στους εξουθενωμένους συναδέλφους μας. 

Καλούμε τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών να συμμετέχουν στην συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ 

μπροστά στη Νομαρχία, αύριο Τετάρτη 8 Μαρτίου, 11 π.μ.  
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