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   Ο  φλλογοσ Δθμοκρατικϊν Γυναικϊν Αγίου Δθμθτρίου εκφράηει τθν κλίψθ και τθν οργι του για το 
τραγικό πολφνεκρο ςιδθροδρομικό δυςτφχθμα ςτα Τζμπθ και τα ειλικρινά ςυλλυπθτιρια ςτισ οικογζνειεσ 
των κυμάτων. Σε αυτζσ τισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ οι ςκζψεισ μασ είναι μαηί με όλεσ τισ γυναίκεσ και τισ 
οικογζνειεσ που υποφζρουν εξαιτίασ τθσ πολιτικισ που λογαριάηει ωσ κόςτοσ τισ ανάγκεσ μασ και 
κυςιάηει τισ ηωζσ των ανκρϊπων μασ ςτο βωμό του κζρδουσ. 

  Αρνοφμαςτε να δεχτοφμε το τραγικό αυτό ςυμβάν ωσ «ανκρϊπινο λάκοσ» και ωσ «κακιά ςτιγμι». Το 

ανκρϊπινο λάκοσ δεν είναι παρά θ κορυφι του παγόβουνου. ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΑΙΣΙΕ ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ ΚΑΛΑ. 

 Οι πραγματικοί ζνοχοι είναι οι όλεσ οι κυβερνιςεισ που ζχουν περάςει εϊσ τϊρα και οι πολιτικζσ τουσ 
που ζχουν ωσ κεό τα επιχειρθματικά ςυμφζροντα. Οι επιβάτεσ, οι μθχανοδθγοί, οι εργαηόμενοι, είναι 
όλοι αναλϊςιμο υλικό αρκεί να εξαςφαλίηονται τα κζρδθ τουσ.  

 Οι εργαηόμενοι ςτο ςιδθρόδρομο είχαν προειδοποιιςει εδϊ και καιρό για τα προβλιματα που 
υπάρχουν. Η απάντθςθ που πιραν ιταν να τουσ ςζρνουν ςτα δικαςτιρια και να βγάηουν τισ απεργίεσ 
τουσ παράνομεσ.  

Σοφτθ τθν ϊρα, ο πόνοσ και θ οργι ξεχειλίηουν 

   Η ελπίδα βρίςκεται ςε όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που βρζκθκαν ςτο επίκεντρο τθσ τραγωδίασ. Σε 
αυτοφσ που γλίτωςαν, αλλά δεν τα παράτθςαν και με κίνδυνο τθ ηωι τουσ βοικθςαν να ςωκοφν πολλζσ 
ηωζσ. Σε αυτοφσ που ςτάκθκαν κατά εκατοντάδεσ ςτισ ουρζσ για αιμοδοςία. Στο ιατρικό και νοςθλευτικό 
προςωπικό που ζδωςε μάχθ για να ςωκοφν ανκρϊπινεσ ηωζσ, αποδεικνφοντασ για μια ακόμα μια φορά 
ςτθν πράξθ ότι «ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΕΙ ΣΟ ΛΑΟ». 

Απαιτοφμε και κα παλζψουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ να εκλείψουν οι αιτίεσ που μασ οδθγοφν ςε 
τζτοια τραγικά αποτελζςματα. Είναι καιπόρ να πάποςμε εμείρ, την κατάσταση στα σέπια μαρ και με τον 

αγώνα μαρ να πποστατεύσοςμε τη ζωή μαρ, να εξασυαλίσοςμε το μέλλον πος έσοςν ανάγκη οι οικογένειέρ 

μαρ. 

 Αρνοφμαςτε να ηοφμε με τον τρόμο αν τα παιδιά μασ, οι ςφντροφοι μασ, οι φίλοι μασ κα γυρίςουν 

νεκροί ι ςακατεμζνοι ςτθν προςπάκεια τουσ να επιςτρζψουν ςπίτι τουσ! Αρνοφμαςτε να κυςιάηουμε τισ 

ηωζσ και τθν υγεία μασ για να ςπάνε το ζνα μετά το άλλο τα ρεκόρ τθσ κερδοφορίασ τουσ οι 

επιχειρθματικοί όμιλοι. 

 Η ςθμερινι πρόοδοσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ μπορεί να εξαςφαλίςει δθμόςιεσ υποδομζσ και 
ςυγκοινωνίεσ αςφαλείσ και ςφγχρονεσ , με μόνιμο και επαρκζσ προςωπικό που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ 
των λαϊκϊν οικογενειϊν.  

 Γι’ αυτό παλεφουμε ανυποχϊρθτα διεκδικϊντασ ό,τι είναι ςφγχρονο και αναγκαίο για εμάσ και τισ 
οικογζνειζσ μασ . Η ηωι των παιδιϊν μασ δεν μπαίνει ςτο ηφγι, δεν παίηεται ςτα ηάρια, δεν παηαρεφεται. 

Ασ ποφμε επιτζλουσ ζνα μεγάλο ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ! 
ΟΛΟΙ και ΟΛΕ τθν Σρίτθ 7/3 και ϊρα 6.30 μμ ςτθν πλατεία Άρθ Βελουχιϊτθ. 


