
 

Κακιζρωσθ θμζρας Μνιμθς Θυμάτων Σροχαίων 
 

(Εισιγθσθ Γιάννθ Ρζντηου στθ συνεδρίασθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, στις 19 
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2012, θμζρα Σετάρτθ και ώρα 19.00, στο κζμα: 2. Ζγκριση 
διοργάνωσης εκδήλωσης με θζμα: {ΘΜΕΡΑ ΜΝΘΜΘ ΣΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 
ΣΡΟΧΑΙΩΝ} - (Αίτημα της Δημοτικής <ΔΘΜΟΙΟ ΧΩΡΟ- ΠΡΕΒΕΗΑ-ΛΟΤΡΟ - 
ΗΑΛΟΓΓΟ>).  
 
Στισ 23/12/2011 υπεγράφθ από τον Υφυπουργό Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
κ. Μ. Μπόλαρθ απόφαςθ για τθν «Κακιζρωςθ θμζρασ Μνιμθσ Θυμάτων 
Τροχαίων». (Αναλυτικι παρουςίαςθ του κζματοσ περιζχεται εδϊ). 
 
Η δθμοτικι μασ παράταξθ ανζλαβε να ειςθγθκεί τθν παροφςα πρόταςθ 
διοργάνωςθσ τθσ Ημζρασ Μνιμθσ των Θυμάτων των Τροχϊν ςτο Δθμοτικό 
Συμβοφλιο με ςτόχο εκ μζρουσ του Διμου τθ ςυγκρότθςθ ενδοχπθρεςιακϊν 
φορζων ςυμμετοχισ ςτθν «Ημζρα», τθν επαφι με τθν Αςτυνομία και τον 
Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν, για ιδιαίτερθ ςυμμετοχι ςτθν «Ημζρα», και τθν 
ανάλθψθ του εν γζνει διοργανωτικοφ φορτίου. 
 
Η παράταξθ «Δθμόςιοσ Χϊροσ» απευκφνεται, για τθν «Ημζρα Μνιμθσ τθσ 18θσ 
Νοεμβρίου 2012», πρϊτα-πρϊτα προσ τουσ ςυγγενείσ προςφιλϊν ςε αυτοφσ 
ατόμων που χάκθκαν από το τροχαίο ζγκλθμα και προσ τα κφματα βαρζων 
τραυματιςμϊν. Πρζπει να κάνουν ηωντανι τθν παρουςία τουσ. Μια ςχετικι 
ιδιαίτερθ φροντίδα ςυντονιςμοφ κα πρζπει να αναλθφκεί από το Ιατρείο 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  Πρζβεηασ.  
 
Απευκυνόμαςτε επίςθσ προσ όλουσ τουσ επαγγελματικοφσ, επιςτθμονικοφσ και 
κοινωνικοφσ φορείσ. Αναφζρουμε ενδεικτικά και χαρακτθριςτικά τζτοιουσ όπωσ ο 
Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πρζβεηασ, ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ, θ ΕΛΜΕ και θ τοπικι ΔΟΕ, οι 
ζμποροι, οι επαγγελματίεσ οδθγοί, ο Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «Πρζβεηα», οι 
Ποδθλάτεσ και προτείνουμε τθ διοργάνωςθ μιασ θμερίδασ για τα κφματα των 
τροχϊν και τθ διαχείριςθ του αυτοκινιτου ςτθν πόλθ και τθ δθμοτικι φπαικρο. 
 
Απευκυνόμαςτε επίςθσ  ςτουσ πρεβεηάνουσ μουςικοφσ (ςτθ μνιμθ του τηαη 
ντράμερ Κϊςτα Κουβίδθ) και εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ για μια ςυμμετοχι που κα 
ηωντανζψει τθν «Ημζρα». Ακόμθ και πρόταςθ για ζνα μνθμείο των κυμάτων του 
δρόμου μπορεί να ςυηθτθκεί ςτθν πόλθ μασ. Τελευταία άλλα όχι ζςχατθ πτυχι τθσ 
πρόταςισ μασ κα αποτελζςει και θ ιδζα για ζνα πάνδθμο εκκλθςιαςτικό μνθμόςυνο 
των κυμάτων των τροχϊν ςτθν Πρζβεηα, ςε ζναν Ιερό Ναό τθσ πόλθσ μασ, εκείνθ τθν 
Κυριακι 18 Νοεμβρίου. 
 
Ωςτόςο, για να μθν ξεχαςτοφν όλα αυτά, ο Διμοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει μια 
ςθμαντικι υλικι παρζμβαςθ ςωτθρίασ, αςφάλειασ και άνεςθσ του απλοφ 
ανκρϊπου, οδθγοφ και πεηοφ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ ςε επόμενθ φάςθ, π.χ. του 
χρόνου τζτοιον καιρό, να μετριςει το κετικό ανκρωπιςτικό αποτζλεςμα τθσ 
παρζμβαςισ του.  

http://dimosioshoros.files.wordpress.com/2011/11/anagnorisi.pdf
http://wp.me/p14XeT-1lg

