
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:  19 Νοεμβρίου 2017: Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων 

Δυστυχημάτων  

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπτυξιακής 

Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε, σας  καλούν όλους και όλες  να τιμήσετε τη Μνήμη των 

Τροχαίων Θυμάτων. 

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης 2017 και στις πέντε ηπείρους είναι:  

ΣΤΟΧΟΣ: 2020: 50% Μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τραυματισμών 

Στη χώρα μας τα τελευταία είκοσι χρόνια σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις 32.285 

άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους από τροχαία στους δρόμους. 

Χωρίς Μνήμη δεν υπάρχει Δράση... Χωρίς Δράση δεν υπάρχει Μνήμη. ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ...  

Ας είμαστε φέτος περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Όλοι μας έχουμε χάσει ένα δικό μας 

άνθρωπο, ένα συγγενή μας ,ένα φίλο μας σε τροχαίο δυστύχημα. Κανένας θάνατος στο 

δρόμο δεν είναι αποδεκτός. Αυτή δεν είναι μόνο η βιωμένη αλήθεια, αλλά η θέση της 

επιστήμης και της πολιτικής για τις δυνάμεις και τις χώρες εκείνες που θέλησαν ή θα 

θελήσουν να εκμηδενίσουν τα τροχαία. 

Για να τιμήσουμε τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων, της Πυροσβεστικής και της 

Τροχαίας που μέσα σε αντίξοες συνθήκες και με τρομερό συναισθηματικό κόστος 

προσπαθούν καθημερινά να βοηθήσουν τα θύματα της κυκλοφορίας. 

Για να απαιτήσουμε την άμεση υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων για την οδική ασφάλειας 

που θα σώζει Ζωές. Ας είμαστε φέτος περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. 

Για να απαιτήσουμε την υιοθέτηση μιας μόνιμης μακροπρόθεσμης πολιτικής για τον 

περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων και των θυμάτων τους. 

Ας αφιερώσουμε το χρόνο για να κάνουμε την παρουσία μας πιο μαζική και πιο δυναμική. 

 

Εκδηλώσεις: 19 Νοεμβρίου 2017 Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων 

Δυστυχημάτων.  

 

●  13-20 Νοεμβρίου: Πλατεία Κύπρου θα αναπτυχτεί σκηνικό τροχαίων  συγκρούσεων 

● 18 Νοεμβρίου: Σάββατο και ώρα 12:00 πλατεία Κύπρου και πλατεία Ακαδημίας  

δρώμενο από τη Σχολή Χορού «Μαρίς Γκίκα» 

 

Επιμνημόσυνη Δέηση- Κατανυκτική Συναυλία 

 

● 19 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 στον  Ιερό  Ναό  του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου   

Επιμνημόσυνη Δέηση:  Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ 

Κυρίλλου  

 

Τιμά με την παρουσία του την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 2017, ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού κ. Αλκιβιάδης Στεφανής 



 

 

Συμμετέχουν:  

Η Χορωδία Ιεροψαλτών Ρόδου «Ευάγγελος Μουτάφης» Διεύθυνση: Εμμανουήλ 

Θεουλάκης:  Άρχων Υμνωδός  της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού.  

 

 

Η  Στρατιωτική Μουσική ΜΣΕΘ/95 ΑΔΤΕ 

Διεύθυνση : Υπολοχαγός (ΜΣ) Βάμβας Ευστράτιος-Αρχιμουσικός 

Σολίστ:  Ιωσήφ Δημήτριος  -Πιάνο 

Σακελλαρίδης Λεωνίδας-Τενόρος 

Γαλάτος Αιμίλιος-Τενόρος 

Κολαϊνή Παντελίνα-Τραγούδι 

Ενορχήστρωση: Καλτσίδης Γρηγόριoς 

 

 

Κατά την πρωινή Θεία Λειτουργία, θα ψάλει σε όλους τα ναούς της πόλεως Ρόδου 

Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των θυμάτων. 

 

Με το τέλος της Κατανυκτικής Συναυλίας   και με τη συμμετοχή  των Ναυτοπροσκόπων 

Ρόδου, θα γίνει η ρήξη επιπλεόντων λουλουδιών στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων 

τροχαίων δυστυχημάτων. 

 

Ας αφιερώσουμε το χρόνο για να κάνουμε την παρουσία μας πιο μαζική και πιο δυναμική. 

Χωρίς Μνήμη δεν υπάρχει Δράση... Χωρίς Δράση δεν υπάρχει Μνήμη. ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ...ΣΩΣΤΕ 

ΖΩΕΣ 

 


