
Αλεξανδρούπολη 

Είναι η τρίτη χρονιά που συντονίζονται από το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Εκδηλώσεις 
Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης στα θέματα Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την 
Μητρόπολή μας, το Τμήμα Τροχαίας και την Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης, τους 
Ποδηλάτες Αλεξανδρούπολης Εθνικός, το Σύλλογο «SOSTE-Τροχαία Εγκλήματα», τους 
συλλόγους Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, τη ΛΕ.Μ.Ε. Αλεξανδρούπολης το Εθνικό Κέντρο 
Αμεσης Βοήθειας, την Διοίκηση Πυροσβεστικής, το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης αλλά και 
απλούς πολίτες που δίνουν συγκινητικό παρών. Το αυτοκίνητο πρέπει να παραμείνει ένα 
ειρηνικό μέσο μεταφοράς και όχι να αποτελεί εργαλείο θανάτου. Το φετινό μήνυμα είναι: 
 Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. ΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ. 
  

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου  
08:30- 13:30 Αιμοληψία από τον Σύλλογο Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης και την Κινητή 
Μονάδα του ΓΠΝΑ μπροστά στο Δημαρχείο που ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ για όσους θέλουν να δώσουν 
ένα μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης σε περιπτώσεις θυμάτων στο δρόμο, που επέζησαν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 18,19 & 20 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης σε 
συνεργασία με την ΧΙΙη ΜΜΠ έχει συντονίσει Αιμοληψίες στα Στρατόπεδα της περιοχής μας. 
11:30 - 12:30 Δημόσιες Επιδείξεις με Εικονική διάσωση Θύματος από Τροχαίο 
Δυστύχημα από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Αλεξανδρούπολης. 
Σε συμβολική παρουσία θα βρίσκονται έμπειρα στελέχη του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης με 
ασθενοφόρο, που θα απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών για εκπαιδευτικό σκοπό και γνωριμία 
με εικονικές περιπτώσεις κρίσεως.  
Κυριακή 16ης Νοεμβρίου  
07:30-10:00 Θεία Λειτουργία και μετά το πέρας της Επιμνημόσυνη Δέηση για τα 

Θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων θα γίνει από τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Άνθιμο , στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για τρίτη συνεχή χρονιά. Είναι συγκινητικές οι 
στιγμές που έχουμε βιώσει τις προηγούμενες δύο χρονιές της Δέησης.  Ας είμαστε 
εκεί με μια φωτογραφία των ανθρώπων που χάσαμε σε τροχαίο κι ένα λουλούδι. 
Συμμετέχει η Χορωδία ΟΡΦΕΑΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με μια κατανυκτική 
παρουσία μικρής διάρκειας.Θα είμαστε εκεί με τις φωτογραφίες τους και τα ονόματά τους.  

Αμέσως μετά σιωπηλή πορεία και  
11:00 συγκέντρωση  μπροστά στο Δημαρχείο. 
Μαζί μας οι Στρατιώτες της Λέσχης Αξιωματικών Αλεξανδρούπολης ΧΙΙςΜΜΠ με μια 
αναφορά στους στρατιώτες  που χάνονται στην άσφαλτο.  
Η Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης και η Τροχαία Αλεξανδρούπολης  θα 
διανέμουν έντυπο υλικό με κανόνες οδικής ασφάλειας Με τη συμβολική 
παρουσία Πυροσβεστικού οχήματος, Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ & Μοτοσυκλετιστών 

Αλεξανδρούπολης θα κλείσει για λίγα λεπτά ο δρόμος για τη διευκόλυνση της δράσης.  
12:00 10λεπτη Action Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης στα Τροχαία από τους 
Ηθοποιούς Ερευνητικού Θεάτρου Θράκης επί της κεντρικής λεωφόρου Δημοκρατίας.  
 

12:30 Ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της πόλης με τους Ποδηλάτες Αλεξανδρούπολης -
Εθνικός στο πλαίσιο της Μαύρης Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας αφιερωμένης στα 
Θύματα της Ασφάλτου με κύρια αλλά όχι μόνη αναφορά στους ποδηλάτες – θύματα. 

Με το τέλος της Ποδηλατοβόλτας Συμβολική Δημιουργία Πεταλούδας με ονόματα 
Θυμάτων στην Άσφαλτο μπροστά στο Δημαρχείο.Πανελλαδικά αναπτύσσεται η 
πρωτοβουλία “Πεταλούδες στην Άσφαλτο, Αόρατοι ναι, Ανύπαρκτοι όχι” με στόχο  να 
πάρει όσο το δυνατόν μαζικότερες διαστάσεις αφού είναι σημαντικό να συμμετέχουν 
οικογένειες με θύματα στο δρόμο και να καταγραφούν τα σημεία φυγής των αγαπημένων 
τους.  
Οργάνωση Δήμος Αλεξανδρούπολης Ομάδα Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης σε 
θέματα Οδικής Ασφάλειας και ψυχολογικής Υποστήριξης ύστερα από 
Απώλεια  (Μόνιμη Δράση του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης σε 
συνεργασία με τον SOSTE πανελλαδικό σύλλογο και τον σύλλογο ΑΜΕΑ 
Αλεξανδρούπολης). 
  


