
      
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 3η Κυριακή του Νοέμβρη Παγκόσμια Ημέρα 
Μνήμης. Τιμήσαμε την  25η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Μνήμης   
 
 Η ΕΥΘΥΤΑ, όπως πάντα από το 2006  τίμησε και φέτος τη ημέρα 
αυτή διοργανώνοντας μια πολύ ουσιαστική και πολύ όμορφη 
εκδήλωση κατά κοινή ομολογία των παρευρισκομένων στον 
κατάμεστο προμαχώνα του Αγίου Γεωργίου στην παλιά πόλη 
της Ρόδου. 
 «Τραγουδήσαμε για τη ζωή» Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 
καθιερώθηκε ως απάντηση στην βαθιά ανάγκη για δημόσια 
αναγνώριση της απώλειας και του πόνου που βιώνουν τα 
θύματα των τροχαίων.  Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης, υπάρχει 
επίσης για  να δημιουργήσει  μια   παγκόσμια κουλτούρα οδικής 
κυκλοφορίας. 
Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης, παρέχει μία πρώτης τάξεως 

ευκαιρία -προβληματισμού για όλους μας, για αυτούς που 

χάθηκαν ή επηρεάστηκαν ανεπανόρθωτα από τραυματισμούς 

σε τροχαία, καθώς και για την προώθηση του ανθρώπινου 

παράγοντα στην οδική ασφάλεια. Τιμώντας τη μνήμη τους, 

θεμελιώνουμε το δικαίωμα να απαιτούμε υπευθυνότητα από 

όλους τους χρήστες των δρόμων και από τις κυβερνήσεις. 

Απαιτούμε,  εκτός από τα προγράμματα πρόληψης όπου 

υποστηρίζονται και τις πρωτοβουλίες  όπου υλοποιούνται- μία 

σοβαρή αντίδραση μετά το τροχαίο συμβάν στην ιατρική 

φροντίδα και στην απόδοση δικαιοσύνης. 

Κανένας θάνατος και σοβαρός τραυματισμός στο δρόμο δεν 

είναι αποδεκτός . Τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα-μπορούμε να 

τα μειώσουμε, αλλάζοντας οδηγική συμπεριφορά τηρώντας 



τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας..μπορούμε να τα 

εκμηδενίσουμε αν καταλάβουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι 

ανεκτίμητη και ξεχωριστή για τον καθένα χρήστη του οδικού 

δικτύου..  Χώρες που θέλησαν το κατάφεραν – εμείς γιατί;  

Για τη ζωή, αξίζει να  σχεδιάσουμε εμείς εδώ,  βάζοντας στόχο 

VISION ZERO, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση και 

επανασχεδιασμός  της οδικής ασφάλειας.  

Εμείς τραγουδήσαμε  για τη Ζωή, υμνήσαμε  τη ζωή, με  το 

παγκόσμιο μήνυμα μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες του 

κόσμου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. «Για χαρούμενο 

τέλος, ας βελτιώσουμε όλοι μας την οδική ασφάλεια», ας 

βελτιώσουμε  την παιδεία οδικής ασφάλειας για να χαιρόμαστε 

τη ζωή- οδηγώντας υπεύθυνα. Έτσι θα δημιουργήσουμε  

πολιτισμό, διαλέγοντας τι επιλέγουμε να θυμόμαστε ή να 

ξεχάσουμε. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε πολιτισμό για να 

γίνουν οι δρόμοι ασφαλείς για όλους μας,. να πετύχουμε την 

μείωση των απωλειών στους δρόμους   για τα επόμενα χρόνια. 

Γι’ αυτό και η οδική ασφάλεια, μπαίνει πλέον στις παραμέτρους 

της λεγόμενης «αειφορίας» με στόχο τη μείωση των τροχαίων 

κατά 50% μέχρι το 2020 

Η ΕΥΘΥΤΑ ευχαριστεί όλους εσάς  που ήσασταν κοντά μας και 

όλους  εσάς που συμβάλλατε  στην εκδήλωση μας για την 

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 2018…ας μη ξεχνάμε ότι η ΕΥΘΥΤΑ 

είναι ένα κομμάτι της Ροδιακής κοινωνίας. 

Ευχαριστούμε, το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Δήμου Ρόδου, τον Πρόεδρο της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής κ. Αθανάσιο Θεοδωρόπουλο, τους κορυφαίους 

μουσικούς του PHAROS WIND ENSEMBLE  της Ορχήστρας της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Πειραματική χορωδία του Δήμου 

Ρόδου, το κ Λεωνίδα Σακελλαρίδη, την κ Μαρία Μιχαηλίδου 

Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, το κ 



Γιώργο Ποντικάκη, το κ. Κώστα Στυλιανού, το κ Φωτεινό Αττιτή-

ΤΡΟΠΑΙΟΝ, τη γραφίστρια κ. Δέσποινα Τσουρούτη, το 

φωτογράφο κ. Γιάννη Μαρκαντώνη, το κ Παναγιώτη 

Κατσιδώνη-video, το ανθοπωλείο κ. Βάσως Θέμελη,  το 

Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Ρόδου, τις Δημιουργίες Χαράς, τη 

ΣΥΦΑΚ-Ρόδου, τα Μ.Μ.Ε και social media και  όλους τους 

εθελοντές φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου η ελπίδα και η 

χαρά της ΕΥΘΥΤΑ 

 

 

 

  

 
 


