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Η πρωτοφανής σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη αφήνει βαριά τη σκιά της πάνω  

στην Ελλάδα και δημιουργεί βαθιά πληγή στησυνείδηση του Ελληνικού λαού. Το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ερμηνεύοντας και εκφράζοντας τα 

συναισθήματα των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 

Πρώτον, διατυπώνει τη συντριβή του για την απώλεια δεκάδων αθώων πολιτών και 

εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους τους, γνωρίζοντας ότι 

καμία έκφραση συμπαράστασης δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της άδικης 

απώλειας, ειδικά όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους. Εύχεται δε στους 

τραυματίες, ταχεία και πλήρη επούλωση των σωματικών και ψυχικών πληγών. 

Δεύτερον, συντασσόμενοι δίπλα στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, απεργούς, 

μαθητές, φοιτητές που βγήκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας με το αίτημα να βγει 

στο φως όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών, ζητάμε από τη Δικαιοσύνη 

και την Πολιτεία, την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας, που όπως 

αποδεικνύεται, έχουν πολλές και βαθιές ρίζες στον χρόνο και αφορούν σε εκούσιες 

ή ακούσιες πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει  

πολλές ακόμα τραγωδίες.  Το όποιο "ανθρώπινο λάθος" δεν μπορεί να συγκαλύψει 

τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για τα εγκληματικά κενά στην ασφάλεια 

του δικτύου και την ευθύνη της ιδιωτικής εταιρείας που από το 2017 

εκμεταλλεύεται το δίκτυο των σιδηροδρόμων στη χώρα, με τη γενναία μάλιστα 

χρηματοδότησή της από το κράτος, όπως οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά τους 

όργανα είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει. 

Η απονομή Δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση αποκατάστασης της 

κοινωνικής ειρήνης, δικαίωσης των αθώων θυμάτων και των οικείων τους, αλλά  και 

την πιο ισχυρή απόδειξη μίας ζώσας και αληθινής δημοκρατίας. 

Τρίτον, ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση και το σύνολο των αρμόδιων φορέων 

του κράτους, τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου που θα εμπεδώσει την ασφάλεια 

στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, ειδικά τις μαζικές.  Το κράτος δεν μπορεί να 

ανέχεται «τυφλά» τρένα, ξεπερασμένες υποδομές και ακατάλληλα για κυκλοφορία 



μεταφορικά μέσα. Ο αποτελεσματικός εκσυγχρονισμός των μεταφορικών 

υποδομών και ο έλεγχος των μεταφορικών μέσων, αποτελεί μείζονα υποχρέωση 

ενός κράτους του 21ου αιώνα. 

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας διατυπώνει την αναγκαιότητα 

για μέγιστη δυνατή συναίνεση, προκειμένου να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα 

μέτρα από την κυβέρνηση για την ασφάλεια των επιβατών. 


