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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  

18 Μαρτίου 2023

  

Όλοι οι φαρμακοποιοί συγκλονισμένοι παρακολουθήσαμε τα γεγονότα της σιδηροδρομικής
τραγωδίας των Τεμπών, που στοίχισε την ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, ως επί το
πλείστον νέους, και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων επιβατών.

  

Ως λειτουργοί της Υγείας, που ζούμε καθημερινά την αγωνία και τον πόνο των
συνάνθρωπων μας, υπηρετώντας την φροντίδα της υγείας και την προστασία της ζωής, εκ
της φύσεως του επαγγέλματός μας αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της αναντικατάστατης
απώλειας.

  

Μας εξοργίζει και στηλιτεύουμε το γεγονός της διαφαινόμενης αδιαφορίας και των
παραλείψεων στη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών, για όποια αιτία εν τέλει
οφείλεται αυτή.

  

Μας κάνει όμως περήφανους η  δράση των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος και των
υπολοίπων σωμάτων ασφαλείας, των εργαζομένων σε υπηρεσίες και των απλών
εθελοντών, που συνέδραμαν με αυταπάρνηση στις προσπάθειες διάσωσης και
απεγκλωβισμού των επιβατών, και δυστυχώς της ανάσυρσης των θυμάτων της
πρωτοφανούς τραγωδίας.

  

ΖΗΤΟΥΜΕ

    
    -  Την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος και την άμεση
απόδοση ευθυνών σε όλους όσους ευθύνονται, όπου και αν βρίσκονται, όσο «ψηλά» και αν
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είναι.   
    -  Τον εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση των μεταφορών, με την αγορά και τοποθέτηση
του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ασφαλή διέλευση των τραίνων στο
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.   

  

Το Σώμα της Γ.Σ. των φαρμακοποιών εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειές και
τους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας και τη συμπαράσταση του, στους τραυματίες και
στις οικογένειές τους.

  

Ως ελάχιστη ένδειξη οδύνης, οι αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων όλης της
Χώρας τήρησαν ενός  λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

  

To Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στη συνεδρίαση του
στις 13/3/2023 έλαβε την  απόφαση για δωρεά χρηματικού ποσού για την αγορά ειδικού
εξοπλισμού  προς την ΕΜΑΚ, ως ελάχιστη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της σε
καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης.

  

Ευχόμαστε η χώρα μας να μην ξαναζήσει ποτέ ξανά ανάλογη πολύνεκρη 
τραγωδία.

  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ
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