16 Νοεμβρίου 2014: Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων
Εκδηλώσεις από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ


Κατόπιν αιτήματος μας θα τελεστεί για Πέμπτη χρονιά επιμνημόσυνη δέηση σε όλους τους ναούς
της Ρόδου και θα διαβαστεί λόγος του Μητροπολίτη Ρόδου κ. κ Κυρίλλου για την Ημέρα Μνήμης
με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πιστών.



Πριν την Κατανυκτική Συναυλία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση στον Καθεδρικό Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ Κυρίλλου παρουσίας όλων των
προσκεκλημένων αρχών.



Κατανυκτική Συναυλία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 20.00 με
το φωνητικό σύνολο «Δέκα με Τόνο», μουσική Αντώνης Κυζούλης, Διεύθυνση φωνητικού
συνόλου Άντζελα Σπανού.
Θα παρουσιαστούν σε πρώτη Πανελλήνια εκτέλεση, μελοποιημένα έργα του Ποιητή Κ. Παλαμά «
Ο ΤΑΦΟΣ-1898» και ο Ύμνος στην Αγάπη του Απόστολου Παύλου

Μικρό απόσπασμα από το ποίημα: «Στο ταξίδι που σε πάει…»
Στο ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης, κοίταξε απ’ το χέρι του τίποτε να μην πάρεις.
Κι αν διψάσεις, μην το πιεις από τον κάτου κόσμο το νερό της αρνησιάς, φτωχό κομμένο δυόσμο!
Μην το πιεις, κι ολότελα κ΄αιώνια μας ξεχάσεις βάλε τα σημάδια σου το δρόμο να μη χάσεις.
Κι όπως είσαι ανάλαφρο, μικρό, σα χελιδόνι, κι άρματα δε σου βροντάν παλληκαριού στη ζώνη,
Κοίταξε και γέλασε της νύχτας το σουλτάνο, γλίστρησε σιγά κρυφά και πέταξ’ εδώ πάνω,
Και στο σπίτι τ’ άραχνο γυρνώντας, ω ακριβέ μας, γίνε αεροφύσημα και γλυκοφίλησε μας!
● Στον εξωτερικό χώρο του Καθεδρικού Ναού θα τοποθετηθούν κεριά με την βοήθεια σκηνοθέτη.
 Σε κεντρική πλατεία της Ρόδου θα τοποθετηθούν οχήματα από τροχαία και με την βοήθεια
σκηνοθέτη θα αναπτυχτεί μια τροχαία σύγκρουση με θύμα, θα αναρτηθεί το BANNER για την
Ημέρα Μνήμης.
 Η Διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομάδας ΡΟΔΟΣ , αποφάσισε να μην εκμεταλλευτεί εμπορικά τη
θέση του Χρυσού Χορηγού στην ομάδα και την παραχώρησε δωρεάν στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ. Ο
αγώνας που θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου 2014, θα είναι στη μνήμη όλων των θυμάτων των τροχαίων
και οι ποδοσφαιριστές θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας όλοι κράνη, υποστηρίζοντας
την Καμπάνια « Η Ρόδος φοράει το κράνος της» και από τα μεγάφωνα θα ακούγεται το
ραδιοφωνικό σποτ για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 2014. Εθελοντές και Διοίκηση της ΕΥΘΥΤΑ
ΡΟΔΟΥ θα είναι παρόντες.
 Στο κεντρικό παρτέρι του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου το οποίο μας παραχωρήθηκε κατόπιν
αιτήματός μας και είναι αφιερωμένο στην μνήμη των Θυμάτων, θα τοποθετηθούν πολλά μικρά
καντηλάκια στην θεματική ενότητα των πεταλούδων καθώς και η αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα
Μνήμης.
 Τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, στηρίζουν η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η ΣΥΦΑΚ και όλα τα ΜΜΕ της
Ρόδου.

