
Αθηναία, Αθηναίε,

Από μπροστά σου περνάει η  Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία 2011 που 
πραγματοποιείται  συγχρόνως  σε  περισσότερες  από  30  πόλεις.  Τα 
τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σχεδόν σε θεσμό και γίνεται κάθε Μάιο με 
πολλές χιλιάδες συμμετοχές.

Στην Αθήνα διοργανωτές είναι οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ, μια ανοιχτή συνέλευση 
ενεργών πολιτών.  Θεωρούμε ότι η κατάχρηση του αυτοκινήτου στην 
Αθήνα είναι βασικός παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. 
Έτσι  προσπαθούμε  να  την  περιορίσουμε  με  τον  τρόπο  που  ξέρουμε 
καλύτερα:  κυκλοφορούμε  με  ποδήλατο  και  προσπαθούμε  να 
παρασύρουμε και σένα!

Οι ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ έχουμε μια σειρά από αιτήματα προς την Πολιτεία, 
όπως η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, η αλλαγή του ΚΟΚ κλπ. 
Έχουμε όμως αιτήματα και προς τους συμπολίτες μας:

• Απόφυγε στο μέτρο του δυνατού την μετακίνηση στην πόλη με το ΙΧ
• Προτίμησε τους ήπιους τρόπους μετακίνησης: περπάτημα, ποδήλατο 

και αστικές συγκοινωνίες
• Θυμήσου: Έχουμε  ΠΑΝΤΑ την  ευθύνη  των  επιλογών  μας.  Κάθε 

ποδήλατο που κινείται στο δρόμο ενισχύει το ποδηλατικό κίνημα και 
φέρνει πιο κοντά το όραμα μιας πιο ανθρώπινης Αθήνας με λιγότερα 
ΙΧ, (ηχο)ρύπανση, ασχήμια κλπ. Κάθε ΙΧ που κυκλοφορεί “διεκδικεί” 
την συνέχιση της σημερινής κατάστασης

• Σαν  οδηγός  ΙΧ  σεβάσου  το  δικαίωμα  των  ποδηλατών  να 
κυκλοφορούν στο δρόμο και λάβε υπόψη πόσο ευάλωτοι είναι

• Και τέλος δες με συμπάθεια την κίνησή μας ακόμα και αν σήμερα σε 
καθυστερούμε.  Τα  ευεργετικά  για  όλους  αποτελέσματα  που 
προσπαθούμε να επιτύχουμε θα είναι μόνιμα

Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε σε μια πιο ανθρώπινη πόλη
✔ Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Βαρκελώνη το έχουν ήδη πετύχει
✔ Καρδίτσα, Μεσολόγγι, Λάρισα, Ρέθυμνο επίσης
✔ Παρίσι, Λονδίνο, Σεβίλη, Βαρκελώνη, Νέα Υόρκη, Μπογκοτά το έχουν 

βάλει στόχο
✔ Μπορούμε κι εμείς!

www.podilates.gr
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