
9η Πανελλαδική Ποδηλαηοπορεία Περιγραθή εκδηλώζεων 
και  2ο Ποδηλαηικό πικ- νικ ζηοσς Αγίοσς Αποζηόλοσς 

 
Η Πανελλαδικι Ποδθλατοπορεία δεν είναι άλλθ μια, μεγαλφτερθ ςίγουρα, ποδθλατοβόλτα. 
Είναι θ κορυφαία ςυλλογικι πράξθ διεκδίκθςθσ τθσ ποδθλατικισ κοινότθτασ για το 
αυτονόθτο: μια αξιοπρεπι ποιότθτα ηωισ ςτισ πόλεισ μασ, που κα βαςίηεται ςτθν αλλαγι 
του τρόπου με τον οποίο βλζπουμε τισ μετακινιςεισ. Το ποδιλατο, ςε ςυνδυαςμό φυςικά 
με τισ ςυγκοινωνίεσ, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 
Η «ΚΙΝΗΗ ΦΙΛΩΝ ΣΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑ» καλεί τουσ πολίτεσ τθσ Πρζβεηασ να 
ςυμμετάςχουν ςτθ 9θ Πανελλαδικι Ποδθλατοπορεία (παράλλθλθ διοργάνωςθ ςε 40 
πόλεισ) για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πόλεων  που γίνεται τθν Κυριακι ςτισ 
15 Μάθ 2016 και ώρα 11.00 ςτθν Πρζβεηα. 
Η διαδρομι τθσ ποδθλατοπορείασ είναι θ παρακάτω: 
Πλατεία Ανδροφτςου (αρχι διαδρομισ) - πεηόδρομοσ παραλίασ - Κυανι Ακτι- 
Παντοκράτορασ (ςχολείο) – Ζεφξθ - Γρ. Λαμπράκθ  - Λεωφόροσ Ειρινθσ – Φόροσ –
Νεκροταφείο- Βακφ – Μνθμείο Καρυωτάκθ - Πευκάκια- πθλιάδου - Πλατεία 
Ανδροφτςου-Δικαςτιρια (τζλοσ διαδρομισ). 
Ενδεικτικόσ χρόνοσ ποδθλατοπορείασ 60 min περίπου. 
 

 2ο Ποδθλατικό πικ- νικ ςτουσ Αγίουσ Αποςτόλουσ 
Μετά το 1

ο
 Ποδθλατικό Πικ νικ, θ ΚΦΠΠ με τουσ λοιποφσ Πολιτιςτικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ, εμπλουτίηει και 

επαναλαμβάνει το εγχείρθμα, μιασ μοναδικισ εκδιλωςθσ, εκδρομισ, φιλίασ, επικοινωνίασ των πολιτϊν τθσ 
πόλθσ μζςα από κοινζσ δράςεισ, κζφι και παιχνίδια. 
Στον χϊρο των παλαιϊν καταςκθνϊςεων που κα καταλιξει θ ποδθλατικι εκδρομι, κα υπάρχουν παράλλθλεσ 
εκδθλϊςεισ και παιχνίδια από τουσ φορείσ τθσ πόλθσ που ςυμμετζχουν, όπωσ αγϊνεσ ςκάκι, επιτραπζηια 
αντιςφαίριςθ (πινγκ πονγκ), μακιματα ηωγραφικισ, φωτογραφίασ, αμπαλί, ποδόςφαιρο, μουςικά χάπενιγκσ, 
παιχνίδια για παιδιά κλπ. 
 Οι ποδθλάτεσ κα πρζπει να φζρουν ςτα ςακίδιά τουσ τρόφιμα  και λοιπό εξοπλιςμό για τθν αυτοοργάνωςθ τθσ 
παρζασ και τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τουσ ςτθν εξοχι.  
Στόχοσ μασ θ ανάδειξθ και προβολι ενόσ ακόμθ φυςικοφ και ανεκμετάλλευτου πλοφτου τθσ πόλθσ μασ που 
κινδυνεφει με ολοςχερι καταςτροφι,  θ επαναφορά ςτθ μνιμθ τθσ παλιάσ Πρζβεηασ τθσ παρζασ και τθσ 
αλλθλεγγφθσ, θ  διαςκζδαςθ, θ φιλία, θ χαρά και το …κζφι όλων!  
Καλοφμε τουσ ςυμπολίτεσ μασ, να ςυμμετάςχουν ςτθν 2θ θμεριςια Ποδθλατικι εκδρομι ςτο δάςοσ των 
Αγίων Αποςτόλων, δίνοντασ φυςικι ςυνζχεια με τθν παρουςία τουσ ςτο μζλλον τθσ πόλθσ μζςα από τθν 
αειφορία, τθν βιώςιμθ και τθν αςτικι κινθτικότθτα.  
Αναχϊρθςθ: ςτισ 11.00 πμ από τθν πλατεία Ανδροφτςου  
Αφιξι: Άγιοι Αποςτόλοι :11.45 πμ 
Η Διαδρομι: Πλατεία Ανδροφτςου-Πευκάκια- Βακφ- Μαργαρώνα - Άγιοσ Θωμάσ-Άγιοι Απόςτολοι. 
Επιςτροφι: ςτισ 16.30 μμ  (ςυντεταγμζνα). 

(Οι κάτω των 15 ετϊν κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τουσ γονείσ τουσ.) 
 

Προβολι ταινίασ  “Bikes vs Cars” 
Η βραβευμζνθ ταινία-ντοκιμαντζρ «bikes vs Cars» του Σουθδοφ ςκθνοκζτθ Φρεντρικ Γκζρτεν,  απεικονίηει τθν 
παγκόςμια κρίςθ που όλοι κατά βάκοσ γνωρίηουμε και κα πρζπει κάποτε να ςυηθτιςουμε, για το κλίμα, για 
τουσ πόρουσ τθσ γθσ, τισ πόλεισ …όπου τα πάντα  ςχεδιάηονται και καταναλϊνονται ...για τα «αυτοκίνθτα». Στθν 
ταινία ςυναντάμε τισ πόλεισ του κόςμου ςε ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενο και  κορυβϊδεσ κυκλοφοριακό χάοσ. Το 
ποδιλατο αποτελεί το μεγάλο εργαλείο για τθν αλλαγι, όπου τα ιςχυρά ιδιωτικά ςυμφζροντα των 
αυτοκινθτοβιομθχάνων, επενδφουν διςεκατομμφρια κάκε χρόνο ςτισ ομάδεσ πίεςθσ και τθ διαφιμιςθ, για να 
αποτρζψουν τισ αναγκαίεσ εξελίξεισ. Συναντάμε ακτιβιςτζσ και ςτοχαςτζσ απ όλο τον κόςμο που αγωνίηονται 
για καλφτερεσ πόλεισ, για να αλλάξουν νοοτροπίεσ, να πείςουν τισ αρχζσ, κόντρα ςτισ επιβλαβείσ «ςυνικειεσ» 
….όπου θ ελπίδα, το χιοφμορ και θ δφναμθ των ανκρϊπων παραμζνει.….! 
Η ταινία  κα προβλθκεί τθν Σετάρτθ 18-5-2016 και ώρα 9μμ ςτο Πολιτιςτικό κζντρο (πρώθν ΟΑΗ) ςε 
ςυνεργαςία με τθν Κινθματογραφικι Λζςχθ Πρζβεηασ. Ειδικά για  τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με 
τισ Δνςεισ εκπαίδευςθσ, θ ταινία  κα προβλθκεί τον Σεπτζμβριο με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ ςε 
ειδικά αφιερϊματα . (Είςοδοσ δωρεάν)! 
 

ΠΟΔΗΛΑΣΑ ΠΑΝΣΟΤ 

Με το ποδιλατο ςτθ βόλτα, ςτθ δουλειά, ςτθν αγορά!  Περιορίηουμε το ΙΧ, κινοφμαςτε με ποδιλατο! 


