
Επειδή δε θέλουμε :
-vα τρελαθούμε στους εξαντλητικούς ρυθμούς που μας επιβάλλει η καθημερινότητα, 

-μια πόλη που δε μπορούμε να αναπνέσουμε και να περπατήσουμε,
-να μας ξυπνάνε οι κόρνες των αμαξιών,

-το ρόλο του άβουλου θεατή,
-άλλο αίμα στην άσφαλτο

προσπαθούμε :
-να ορίζουμε τον τρόπο , τον χρόνο και το τόπο που θα ζούμε  ,

-να ονειρευόμαστε πέρα από το γκρίζο και την μονοτονία, 
-να παλεύουμε για τα αυτονόητα

και όλα αυτά πάνω σε ένα ποδήλατο 

Το κυκλοφοριακό  , οι άθλιοι δρόμοι , η έλλειψη θέσεων πάρκινγκ ,οι πεζοί που τρέχουν να προλάβουν  , οι
μάγκες που γκαζώνουν για επιδείξουν το αμάξι τους , τα ακριβά εισιτήρια στα λεωφορεία, η ηχορύπανση και
άλλα πολλά είναι γνώριμα χαρακτηριστικά στους δρόμους  της Πάτρας . 

Το ποδήλατο μπορεί να μην είναι το φάρμακο που θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα , αλλά σίγουρα αποτελεί
ένα  εναλλακτικό  μέσο  που  βοηθάει  στην  γρήγορη  μετακίνηση  χωρίς  κυκλοφοριακό  ,  την  προστασία  του
περιβάλλοντος , την καλή φυσική κατάσταση κ.α. .  Πολλά έχουν ακουστεί για βελτίωση του κυκλοφοριακού
αλλά πάντα μένουν στα χαρτιά , επίσης διάφορα έχουν ακουστεί για δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην πόλη,
μάλιστα έχουν εγκριθεί και κονδύλια αλλά τα χρήματα πήγαν σε κάποιων λαμόγιων την τσέπη !!!Καιρός είναι να
κάνουμε  κάτι επειδή δε θέλουμε μια πόλη πνιγμένη στις λαμαρίνες και τα μπετά.

Χωρίς  πολλά  πολλά  γιατί  ξέρουμε  οτι  κανείς  θεόσταλτος  δε  θα  ενδιαφερθεί  για  μας  ,πήραμε  ετούτη  την
πρωτοβουλία που στόχο έχει να  διεκδικίσουμε  αυτά που μας ανήκουν , πρώτα και κύρια την  δημιουργία
ποδηλατόδρομων (για παράδειγμα στον χώρο του λιμανιού που θα  μεταφερθεί έτσι κι αλλιώς σε λίγα χρόνια)
,  δημιουργία  χώρων  στάθμευσης  (γιατί  σύμφωνα  με  την  αστυνομία  και  τις  αρχές  είναι  παράνομο  να
παρκάρουμε το ποδήλατο όπου βρούμε πχ πλατείες ... ) , σεβασμός του ποδηλάτη από τους οδηγούς και η
λίστα δε τελειώνει εδώ, καθώς και πολλές σκέψεις και αιτήματα  μπορεί κανείς να προσθέσει... 

...έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε παρά μόνο τις αλυσίδες μας (των ποδηλάτων μας)

κάποιοι ποδηλάτες


