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ΠΟΔΗΛΑΤΟ: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  Στο σύγχρονο κόσμο η διαβίωση μεγάλου πληθυσμού σε πόλεις και μεγαλουπόλεις 

δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης και εξέλιξης μέσων συγκοινωνίας. Αυτό όμως με 

τη σειρά του προκάλεσε ένα τεράστιο πρόβλημα συνωστισμού και κυκλοφοριακού 

φόρτου. Σε αυτό οφείλουμε να συνυπολογίσουμε και την επιβάρυνση στην 

ατμόσφαιρα. Ποια μπορεί να είναι η θέση του ποδηλάτου σε όλα αυτά; Ασφαλώς το 

ποδήλατο δεν μπορεί να αποτελέσει την οριστική λύση σ’ αυτά τα προβλήματα. 

Μπορεί όμως να συνεισφέρει σε μια καλύτερη διαχείριση. Ας εξετάσουμε λοιπόν το 

ποδήλατο μέσα από την ιστορία του, την εξέλιξή του και τη χρήση του στις 

σύγχρονες κοινωνίες.   
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 

 

Ο τροχός είναι κυκλικού σχήματος κατασκευή που περιστρέφεται γύρω από άξονα. 

Ο νοητός άξονας περιστροφής θεωρείται ακίνητος, περνά από το κέντρο του και είναι 

κάθετος στο επίπεδο του τροχού. Ο πραγματικός άξονας θα έχει μία από τις 

ακόλουθες δύο διαρρυθμίσεις: (i) ο τροχός θα είναι ελεύθερος να περιστραφεί γύρω 

από αυτόν, (ii) o τροχός θα είναι στέρεα συνδεδεμένος με αυτόν. 

Ο τροχός ως γνωστόν χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, για 

παράδειγμα στα τροχοφόρα οχήματα. 

 Ιστορία και προϊστορία 

O τροχός, ως γνωστόν, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες 

εφευρέσεις. Η αρχαιότερη χρήση τροχών είναι πιθανά αυτή των ομώνυμων συσκευών 

της αγγειοπλαστικής την 5η χιλιετία π.Χ. στη Μεσοποταμία. Κάρα με τροχούς έχουν 

βρεθεί σε προϊστορικούς τάφους στην περιοχή του Καυκάσου οι οποίοι 

χρονολογούνται γύρω στο 3700 π.Χ.. 

Λειτουργία και χρήσεις 

 

. 

 

 

Νερόμυλος 

 Σε εφαρμογές μεταφοράς ο τροχός επιτρέπει τη εκμηδένιση των τριβών, 

διευκολύνοντας έτσι τη μετακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

Ακριβέστερα, επιτρέπει τη μετατροπή των τριβών ολίσθησης σε τριβές 

κύλισης οι οποίες είναι πολύ μικρότερες.  

 Ο τροχός του αγγειοπλάστη περιστρεφόμενος γύρω από τον άξονα του 

χρησιμοποιείται για να προσδίδει και να διατηρεί σε περιστροφική κίνηση το 

προς επεξεργασία πήλινο αντικείμενο.  
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 Ο τροχός σε διάφορες μηχανικές 

εφαρμογές και μηχανήματα 

μπορεί να χρησιμοποιείται για 

τη μετατροπή περιστροφικής 

κίνησης σε γραμμική ή 

αντίστροφα. Για παράδειγμα, σε 

ένα αυτοκίνητο η παλινδρομική 

κίνηση του εμβόλου του 

κινητήρα μετατρέπεται σε 

περιστροφική κίνηση του 

στροφαλοφόρου άξονα  μέσω 

του διωστήρα (μπιέλα), 

περιστροφική κίνηση του διαφορικού η οποία τελικά μετατρέπεται σε 

γραμμική κίνηση ολόκληρου του οχήματος μέσω των τροχών. Άλλο γνωστό 

παράδειγμα είναι το βαρούλκο: καθώς το συρματόσχοινο τυλίγεται γύρω από 

το τύμπανο, που δεν είναι παρά ένας τροχός, η περιστροφική κίνηση του 

τυμπάνου μετατρέπεται σε γραμμική κίνηση του φορτίου που βρίσκεται στο 

άκρο του συρματόσχοινου.  

 Ένα ζευγάρι τροχών διαφορετικής διαμέτρου σε διάφορες μηχανικές 

εφαρμογές και μηχανήματα μπορεί να χρησιμοποιείται ως μειωτήρας ροπής. 

Γνωστό παράδειγμα είναι η μετάδοση κίνησης ή/και ισχύος μέσω ιμάντα. 

Επίσης γνωστό παράδειγμα είναι ο οδοντωτός τροχός(γρανάζι).  

 

Η μεγάλη ανακάλυψη 

 

 

Η μεγάλη ανακάλυψη πρέπει 

να άντλησε έμπνευση από την 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ κάποιου 

κορμού  δέντρου να κυλάει,  

μετακινούμενος διαφορετικά 

από οποιοδήποτε άλλο 

αντικείμενο και η σκέψη να 

εστίασε στο ΣΧΗΜΑ του .  

Στη συνέχεια πρέπει να έγινε η 

ανθρώπινη προσπάθεια για μια 

δοκιμή. Κορμοί δέντρων 

τοποθετημένοι στο έδαφος, ο 

ένας δίπλα στον άλλο, και 
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πάνω τους ένα πολύ βαρύ αντικείμενο, το οποίο «με αυτή την ιδέα» ήταν δυνατόν να 

μετακινηθεί, ενώ «χωρίς αυτή την ιδέα», με το να συρθεί δηλαδή στο έδαφος, η 

μετακίνησή του ήταν στα όρια του αδύνατον.  

Οι πρώτοι τροχοί φτιάχτηκαν πιθανότατα από κορμούς δέντρου και η επόμενη 

εξέλιξη ήταν «οι φέτες» κορμού, η επεξεργασία – τρύπα στο κέντρο - και ο άξονας.  

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν ξύλινους τροχούς με άξονα περιστροφής κατασκευασμένους, 

στην φοβερή εκείνη περιοχή ανάμεσα στα δύο ποτάμια, τον Τίγρη και τον Ευφράτη, 

πριν από 5200 χρόνια περίπου.  Πέντε χιλιάδες χρόνια πριν οι φυσικοί μιλήσουν για 

στατική τριβή και για ροπή αδράνειας και ο Lenhard Euler, στο δρόμο που είχε 

ανοίξει ο Νεύτων, προτείνει τον νόμο για τη στροφική κίνηση με σημερινό 

συμβολισμό τ = dL/dt και στη συνέχεια εξισώσεις για το  φαινόμενο ΚΥΛΙΣΗ –  οι 

άνθρωποι είχαν οδηγηθεί στη σημαντικότερη ίσως ανακάλυψη μετά τη φωτιά.  

Πολύ αργότερα ανακάλυψαν και τον τροχό με ακτίνες, ο οποίος θα οδηγούσε τις 

άμαξες για χιλιάδες χρόνια.   Βέβαια σε κάθε περίπτωση κάποια κινητήρια δύναμη 

ήταν οπωσδήποτε αναγκαία και μέχρι τη Βιομηχανική επανάσταση οι άνθρωποι 

φρόντισαν να προέρχεται συνήθως βόδια ή άλογα. 

 

Συναρπαστικά γεγονότα σχετικά με την εφεύρεση του τροχού από το Μεσοποταμίας 

στο 3500 π.Χ. 

 

 Ο τροχός είναι ίσως η πιο σημαντική μηχανική εφεύρεση όλων των εποχών.. Σχεδόν 

κάθε μηχανή που έχει κατασκευαστεί από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης 

προϋποθέτει μια ενιαία, βασική αρχή που διατυπώνεται σε μία από τις πραγματικά 

σημαντικές εφευρέσεις της ανθρωπότητας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 

οποιαδήποτε μηχανοποιημένο σύστημα που θα ήταν δυνατή χωρίς τον τροχό ή την 

ιδέα μιας συμμετρικής συστατικό κινείται σε μια κυκλική κίνηση σε έναν άξονα. Από 

μικροσκοπικά εργαλεία ρολόι στα αυτοκίνητα, οι κινητήρες τζετ και σκληρούς 

δίσκους υπολογιστών, η αρχή είναι το ίδιο.  
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 Με βάση τα διαγράμματα για την αρχαία πήλινες πινακίδες, η αρχαιότερη γνωστή 

χρήση αυτής της βασικής εφεύρεση ήταν ένας κεραμικός τροχός που 

χρησιμοποιήθηκε στο Ουρ στη Μεσοποταμία (τμήμα της σύγχρονης ημέρας Ιράκ} 

ήδη από το 3500 π.Χ.. Η πρώτη χρήση του τροχού για τη μεταφορά ήταν πιθανώς σε 

Μεσοποταμίας άρματα στο 3200 π.Χ.. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι τροχοί 

μπορεί να είχαν βιομηχανικές εφαρμογές ή την κατασκευή, πριν χρησιμοποιηθούν σε 

οχήματα.  

 Ένας τροχός με ακτίνες εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αιγυπτιακή άρματα γύρω 

στο 2000 π.Χ., και οι τροχοί φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη μέχρι το 

1400 π.Χ., χωρίς καμία επιρροή από τη Μέση Ανατολή. Επειδή η ιδέα του τροχού 

φαίνεται τόσο απλό, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι ο τροχός θα είχε απλά "έτυχε" 

σε κάθε πολιτισμό, όταν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πολυπλοκότητας. 

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει. Η μεγάλη Ίνκας, των Αζτέκων και των Μάγια 

πολιτισμών φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, αλλά ποτέ δεν 

χρησιμοποιούνται από το τιμόνι. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη 

ότι η χρήση του τροχού υπήρχαν μεταξύ των ιθαγενών ανθρώπων οπουδήποτε στον 

Δυτικό Ημισφαίριο μέχρι και μετά την επαφή με τους Ευρωπαίους.  

Ακόμα και στην Ευρώπη, ο τροχός εξελίχθηκε λίγο μέχρι τις αρχές του δέκατου 

ένατου αιώνα. Ωστόσο, με τον ερχομό της βιομηχανικής επανάστασης του τροχού 

έγινε το κεντρικό στοιχείο της τεχνολογίας, και ήρθε να χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες 

τρόπους με τους αμέτρητους διαφορετικούς μηχανισμούς. 

.  

 

 

 

Δίτροχο ξύλινο κάρο 
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Τροχός σε άξονα. Αφού εκπλήρωσε την αποστολή του έμεινε να οξειδώνεται ως 

ντεκόρ του κήπου. 
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Τα μέρη του ποδηλάτου 

 

 

Τα ποδήλατα είναι κατασκευασμένα από λίγα μέρη που μπορείτε αμέσων να δείτε και 

να προσδιορίσετε . Στην κλασική τους μορφή τα ποδήλατα αποτελούνται από δύο 

τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας πίσω από τον άλλο και συνδέονται μεταξύ τους 

με μεταλλικό σκελετό. Βασικά επίσης μέρη τυπικού ποδηλάτου αποτελούν: 

Το τιμόνι ποδηλάτου αναφέρεται στον μηχανισμό καθοδήγησης για ποδήλατα. 

Εκτός του συστήματος διεύθυνσης, το τιμόνι επίσης την υποστηρίζει συχνά ένα μέρος 

του βάρους του αναβάτη, ανάλογα με τη θέση οδήγησης τους, και παρέχει ένα βολικό 

μέρος ανάρτησης για τους μοχλούς φρένων , μοχλοί αλλαγής , cyclocomputers , 

κουδούνια , κλπ.  

 

Κούτελο 

Τα περισσότερα ποδήλατα , έχουν ένα σωληνωτό πλαίσιο. Το μπροστινό πιρούνι (η 

οποία κατέχει τον μπροστινό τροχό) άξονες στο εσωτερικό του σωλήνα στο κεφάλι. 

 

 

Το ακουστικό είναι το σύνολο των στοιχείων σε ένα ποδήλατο που παρέχει ένα 

περιστρεφόμενο διεπαφή μεταξύ του πιρούνι ποδήλατο και το κούτελο του σκελετό 

του ποδηλάτου ίδια 
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Ένα πιρούνι του ποδήλατο είναι το τμήμα ενός ποδηλάτου που κρατά το μπροστινό 

τροχό και επιτρέπει στον αναβάτη να κατευθύνει και την ισορροπία του ποδηλάτου. 

Ένα πιρούνι αποτελείται από δύο άκρα πιρουνιού που κρατούν το μπροστινό άξονα 

τροχού, δύο ελάσματα, που θα προσχωρήσουν σε μια κορώνα πιρούνι, και ένας 

σωλήνας ή λαιμός τιμονιού με το οποίο το τιμόνι αποδίδουν (μέσω ενός στελέχους ), 

που επιτρέπει στο χρήστη να κατευθύνει το ποδήλατο. 

 

 

 

 

Σέλα ποδηλάτου, που ονομάζεται συχνά ένα κάθισμα ,είναι ένα από τα τρία σημεία 

επαφής σε όρθια ποδήλατο , οι άλλοι δύο είναι τα πεντάλ και το τιμόνι 

 

Η αναστολή ποδήλατο είναι το σύστημα ή τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 

την αναστολή του αναβάτη και το σύνολο ή μέρος του ποδηλάτου, ώστε να τους 

προστατεύσουν από την τραχύτητα του εδάφους επί του οποίου ταξιδεύουν. 

Αναστολές ποδηλάτων χρησιμοποιούνται κυρίως σε ποδήλατα βουνού , αλλά είναι 

επίσης κοινά σε υβριδικά ποδήλατα , και μπορεί ακόμη και να βρεθεί σε μερικά 

ποδήλατα δρόμου . 
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Ακτίνες συνδέουν το πιρούνι με τους τροχούς 

 

Βαλβίδα το εξάρτημα που βοηθάει στην πρόσληψη και αφαίρεση αέρα στο λάστιχο. 

 

 

Το πεντάλ ποδηλάτου είναι το μέρος ενός ποδηλάτου που ο αναβάτης σπρώχνει με 

το πόδι τους για την κίνηση του ποδηλάτου. Παρέχει τη σύνδεση μεταξύ του ποδιού ή 

παπούτσι και το στρόφαλο επιτρέποντας στο πόδι να ενεργοποιήσει την μεσαία τριβή 

άξονα και να κινήσει  τους τροχούς του ποδηλάτου. Πετάλια συνήθως αποτελούνται 

από ένα άξονα που τα θέματα που στο τέλος του στροφάλου και του σώματος, κατά 

την οποία τα υποπόδια ή επισυνάπτεται, ότι είναι ελεύθερος να περιστρέφεται σε 

ρουλεμάν σε σχέση με το αδράχτι. 

 

Ο δισκοβραχίονας είναι το συστατικό ενός σύστημα μετάδοσης ποδήλατο που 

μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση του αναβάτη σε περιστροφική κίνηση 

χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν την αλυσίδα , η οποία με τη σειρά του οδηγεί 

την πίσω ρόδα . Αποτελείται από έναν ή περισσότερους οδοντωτούς τροχούς , που 

ονομάζεται επίσης γρανάζια που επισυνάπτεται στην στρόφαλοι , όπλα,  στον οποίο 

αποδίδουν τα πεντάλ 
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Μια αλυσίδα ποδηλάτου είναι μια αλυσίδα με κυλίνδρους που μεταφέρει ενέργεια 

από το πεντάλ στη μονάδα- ρόδα ενός ποδηλάτου , προωθητική. Οι περισσότερες 

αλυσίδες ποδήλατο γίνονται από απλό άνθρακα ή χάλυβα, αλουμινίου , αλλά μερικά 

είναι επινικελωμένα για την πρόληψη της σκουριάς, ή απλά για την αισθητική. 

Νικέλιο παρέχει επίσης ένα μέτρο της αυτό-λίπανση στα κινούμενα μέρη μιας 

αλυσίδας της. Το νικέλιο είναι ένα σχετικά μη-γδάρσιμο μέταλλο. 

 

Σε ένα ποδήλατο , ή σύμπλεγμα 
[1]

 είναι το σύνολο των πολλαπλών πίσω γραναζιών 

που συνδέεται με τον κόμβο στον πίσω τροχό . Ένα σύμπλεγμα  συνεργάζεται με ένα 

οπίσθιο εκτροχιαστή ως τμήμα της μετάδοσης να παρέχει πολλαπλές σχέσεις του 

κιβωτίου ταχυτήτων στον αναβάτη. Συμπλέγματα έρχονται σε δύο ποικιλίες, κασέτες 

ή ελεύθεροι τροχοί, εκ των οποίων κασέτες είναι μια νεότερη εξέλιξη. Αν και 

κασέτες και ελεύθεροι τροχοί εκτελούν την ίδια λειτουργία και είναι σχεδόν το ίδιο, 

όταν εγκατασταθεί, έχουν σημαντικές μηχανικές διαφορές και δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν. 

 

 

 

Ντεραγιέρ είναι μια μεταβλητή-δείκτης μετάδοσης του συστήματος που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για ποδήλατα , που αποτελείται από αλυσίδα , πολλαπλά 

γρανάζια διαφόρων μεγεθών, καθώς και ένα μηχανισμό για να μετακινήσετε την 

αλυσίδα από το ένα γρανάζι στο άλλο. 
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Οι έλεγχοι Shifter έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε το δεξί χειριστήριο ελέγχει το πίσω 

ντεραγιέ και το αριστερό χειριστήριο ελέγχει το μπροστινό ντεραγιέ. Για ταχύτητες 

κόμβο, ο έλεγχος είναι επίσης τοποθετημένο στα δεξιά.  

 

 

Ένα καλώδιο Bowden   είναι ένας τύπος ευέλικτο καλώδιο που χρησιμοποιείται για 

τη μετάδοση μηχανική δύναμη ή ενέργεια από την κίνηση του εσωτερικού καλωδίου 

(συνήθως από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ) σε σχέση με ένα κοίλο εξωτερικό 

περίβλημα καλωδίων . Το περίβλημα είναι γενικά από σύμμεικτη κατασκευή, που 

αποτελείται από ένα ελικοειδές σύρμα από χάλυβα, συχνά με 

επένδυση από πλαστικό , και με ένα πλαστικό εξωτερικό 

περίβλημα. 

 

Ένας οδηγός καλώδιο είναι μια τοποθέτηση ή μέρος σκελετό 

του ποδηλάτου το οποίο καθοδηγεί ένα κομμάτι γυμνό 

εσωτερικό καλώδιο Bowden γύρω από μια γωνία. Τα 

περισσότερα πολλαπλών ταχυτήτων ποδήλατα έχουν οδηγούς 

καλώδιο για να πάρει το ντεραγιέ καλώδια παρελθόν την 

μεσαία τριβή 
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Τα φρένα του ποδηλάτου χρησιμοποιούνται  για να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν 

ένα ποδήλατο . Υπήρξαν διάφοροι τύποι φρένων που χρησιμοποιούνται σε όλη την 

ιστορία, και πολλά είναι ακόμα σε χρήση σήμερα. Οι τρεις βασικοί τύποι είναι οι 

εξής: φρένα ζάντας , δισκόφρενα και ταμπούρα 
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Οι Μετατροπές της ενέργεια 

 

 

Ο άνθρωπος όταν κάνει ποδήλατο χρησιμοποιεί τη χημική ενέργεια οι οποία 

προέρχεται μέσο της τροφής .Έπειτα η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε μυϊκή και σε 

δυναμική μέσο της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να πατήσει το πεντάλ και να κινηθεί. 

Τέλος η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική και έτσι το ποδήλατο κινείται . 

Όμως υπάρχουν και κάποια εμπόδια που κάνουν το ποδήλατο να σταματάει μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα όπως η τριβή μέσο της οποίας δημιουργείτε θερμική 

ενέργεια και ο άνεμος. 
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H ταχύτητα στο ποδήλατο 

Το ποδήλατο αποτελεί ένα καλό εργαλείο, προκειμένου να αναδειχθούν ορισμένες 

αρχές της φυσικής. Με αφορμή, για παράδειγμα, τις εικόνες παλαιοτέρων ποδηλάτων 

με ιδιαίτερα μεγάλους τροχούς θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς με ποιο τρόπο 

επηρεάζει τη λειτουργία του ποδηλάτου το μέγεθος των τροχών του. Σύμφωνα με τη 

φυσική, η κίνηση που εκτελεί ένας τροχός που κυλά είναι σύνθετη: αποτελεί το 

συνδυασμό μεταφορικής κίνησης και στροφικής κίνησης. 

Σύμφωνα με τη φυσική, η κίνηση που εκτελεί ένας τροχός που κυλά είναι σύνθετη: 

αποτελεί το συνδυασμό μεταφορικής κίνησης και στροφικής κίνησης. 

 Μεταφορική κίνηση ονομάζεται η κίνηση κατά την οποία όλα τα σημεία του 

κινούμενου σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα (τόσο κατά μέτρο όσο και κατεύθυνση). αυτό 

συνεπάγεται ότι το σώμα δεν αλλάζει προσανατολισμό, ούτε παραμορφώνεται κατά την 

κίνησή του. Αυτή η κίνηση ονομάζεται και παράλληλη μετατόπιση του σώματος. Η τροχιά του 

κάθε σημείου στη μεταφορική κίνηση είναι ίδια για όλα τα σημεία. Συνήθως, όταν το σώμα 

είναι ελεύθερο, θεωρούμε ότι το κέντρο μάζας του εκτελεί μεταφορική κίνηση.  

Περιστροφική κίνηση ονομάζεται η κίνηση κατά την οποία ένα σώμα μεταβάλλει τον 

προσανατολισμό του στο χώρο 

Η ταχύτητα του ποδηλάτου μπορεί να μελετηθεί με τη χρήση του κέντρου μάζας του 

τροχού (το κέντρο μάζας ενός σώματος ή ενός συστήματος σωμάτων είναι το σημείο το 

οποίο συμπεριφέρεται ως η μάζα όλου του σώματος ή του συστήματος, να είναι 

συγκεντρωμένη σ' αυτό), το οποίο αποδεικνύεται πως βρίσκεται στο κέντρο του τροχού. 

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού αποδεικνύεται πως είναι ευθύγραμμη 

ομαλή με ταχύτητα u=ωR, όπου ω η γωνιακή συχνότητα περιστροφής του τροχού και 

R η ακτίνα του. 

Με άλλα λόγια, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα 

ενός ποδηλάτου: είτε αυξάνοντας τη γωνιακή συχνότητα (ω) των τροχών (κάνοντας 

δηλαδή γρηγορότερα πετάλι), είτε αυξάνοντας την ακτίνα τους (R). Ο λόγος για τον 

οποίο τα σύγχρονα ποδήλατα δεν έχουν τόσο μεγάλους τροχούς, είναι η επινόηση του 

συστήματος ταχυτήτων, με τη βοήθεια του οποίου μπορούν εύκολα να επιτευχθούν 

αυξημένες τιμές γωνιακής συχνότητας (ω).    

Ταχύτητες και γρανάζια 

θα πάρουμε σαν παράδειγμα ένα τυπικό σύστημα εξωτερικών ταχυτήτων, με 3 

μεγάλους δίσκους μπροστά και 9 πίσω. Αν τα γρανάζια μπρος πίσω ήταν ίδια, για 

κάθε περιστροφή των ποδιών μας, ο πίσω τροχός θα έκανε το ίδιο. Πράγμα που 

δημιουργεί περίεργες καταστάσεις π.χ σε μια ανηφόρα ή όταν θέλουμε να πάμε πολύ 

γρήγορα. Αν τώρα το πίσω γρανάζι ήταν μικρότερο, για κάθε 1 κύκλο του ποδιού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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μας, η ρόδα θα κάνει 1 κύκλο και κάτι ψιλά. Αυτή είναι η λεγόμενη “σχέση 

περιστροφής”, ο λόγος της περιστροφής των ποδιών μας προς την περιστροφή του 

τροχού (με δεδομένη τη διάσταση του τροχού). Αλλάζοντας λοιπόν το μέγεθος του 

μπροστά ή πίσω δίσκου, αλλάζουμε τη σχέση περιστροφής, δίνοντας στο ποδήλατό 

μας τον ανάλογο χαρακτήρα. Σε ένα τοπίο που περιλαμβάνει ποικίλα τερέν 

(ανηφόρες-κατηφόρες), είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθεί η χρυσή τομή. Η ανάγκη 

αυτή γέννησε τις ταχύτητες, ένα σύστημα που αλλάζει γρανάζια κατά προτίμηση. 

Στροφή 

ποδιού 

Δόντια Στροφή 

τροχού 

1 32 32/16=2 

2 64 64/16=4 

3 96 96/16=6 

X 32x 32x/16=2x 

 

Πίσω στη σχέση περιστροφής. Τα γρανάζια μετράνε δόντια. Αν ο μπροστά δίσκος 

έχει 32 ο πίσω 16, τότε για κάθε κύκλο του ποδιού μας, ο τροχός θα κάνει 32/16= 2 

κύκλους. Ανάλογα το σετ 22μ/16=1,375 κύκλους. . Σετ 22/32=0,68 κύκλους η ρόδα. 

Όσο ο ρυθμός περιστροφής της ρόδας είναι κοντά στη μονάδα, καταλαβαίνουμε ότι 

το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι λίγο, αρκετό όμως για καταστάσεις ανηφόρας. 

Αυτό είναι το λεγόμενο “ελαφρύ πάτημα”. Το αντίστροφο είναι το “βαρύ πάτημα”, 

χρήσιμο σε καταστάσεις κάποιας ταχύτητας. Κατά τη μεταβολή του είδους της 

διαδρομής (ανηφόρα- ίσιο- κατηφόρα), η συνεχής επιλογή της κατάλληλης σχέσης, 

μας επιτρέπει τη κάθε δεδομένη στιγμή να διατηρούμε σταθερή περιστροφή των 

ποδιών μας. Αυτή η θεμελιώδης αξία της ποδηλασίας (ρυθμός πεταλαρίσματος- 

κύκλοι ανά λεπτό, σε σχέση με την πίεση που ασκούμε στο πετάλι), παίζει τον πιο 

σημαντικό παράγοντα από τον Πρωταθλητή, μέχρι την άνετη Κυριακάτικη βόλτα. Ο 

σταθερός ρυθμός πεταλαρίσματος, εγγυάται αντοχή και επιδόσεις, μέσα από την 

ηρεμία και ξενοιασιά του σταθερού ρυθμού. Κρατήστε λοιπόν μία σταθερή άνετη 

περιστροφή ασκούμενη δύναμη, επιλέγοντας την ανάλογη σχέση μετάδοσης, κατά 

την αλλαγή των οδικών συνθηκών 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

   1.Αιτίες: 

 

α) πόλεις σχεδιασμένες πριν την εξάπλωση του αυτοκινήτου 

β) αύξηση πληθυσμού και εκτεταμένη χρήση οχημάτων 

 

 Ειδικότερα στην Ελλάδα: 

α) κακή διαχείριση της κυκλοφορίας – αυθαιρεσίες των οδηγών και ανεπάρκεια των 

αρχών  

β) έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης και εξειδικευμένου προσωπικού 

γ) ελλιπής ενημέρωση με αποτέλεσμα τη  αντίδραση των πολιτών και τη ματαίωση 

κατασκευής χρήσιμων οδικών έργων 

δ) η αντίδραση του κοινού οδηγεί στην αναποφασιστικότητα των φορέων 

 

   2.Επιπτώσεις: 

 

α) απώλεια χρόνου λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης 

β) έλλειψη ασφάλειας  

γ) ατμοσφαιρική ρύπανση (έντονο το φαινόμενο αυτό στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα) 

 

   3.Προϋποθέσεις Βελτίωσης 

 

α) αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνικών της χώρας 

β) ικανοί τεχνικοί λόγω εξειδίκευσης στην εκπαίδευση 

γ) σταδιακή βελτίωση του νομικού πλαισίου και απαραίτητη εφαρμογή του 
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   4.Τρόποι Αντιμετώπισης: 

 

α) δημιουργία χώρων στάθμευσης 

β) αναδιοργάνωση αστικής συγκοινωνίας 

γ) συστηματική αστυνόμευση και πλήρης εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης 

δ) συμπλήρωση – διόρθωση της σήμανσης 

ε) ευρείες πεζοδρομήσεις 

στ) τοπικές βελτιώσεις κύριων κόμβων 

ζ) προσαρμογή της σηματοδότησης σε όλες τις παραπάνω αλλαγές 

η) κατασκευή ποδηλατοδρόμων – χώρων στάθμευσης ποδηλάτων 

 

 

Μόλυνση - Ρύπανση του Περιβάλλοντος 

 

Η λέξη περιβάλλον προέρχεται από το ρήμα περιβάλλω. Δηλαδή είναι καθετί μέσα 

στο οποίο ζούμε είτε είναι στη φυσική του μορφή όπως η γη, ο αέρας, η θάλασσα, το 

νερό, τα δάση και τα ζώα. Βέβαια υπάρχει και το  

Tον τελευταίο καιρό γίνεται εύκολο θέμα συζήτησης απ' όλους μας και ιδιαίτερα από 

τα μέσα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν 

ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση. 

Η ρύπανση - μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αλλοίωση της 

μορφής του περιβάλλοντος και της ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση. Πρόκειται 

για μια διαδικασία που την ευθύνη δεν την έχει μόνο η σημερινή γενιά αλλά ξεκίνησε 

πολύ παλιότερα εξαιτίας της έλλειψης, λογικής εκμετάλλευσης της γης από τους 

προγόνους μας. 

Οι αιτίες είναι αναρίθμητες. Αρχικά αξίζει να αναφέρουμε την χρήση πάρα πολλών 

φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων με τα οποία ο άνθρωπος υπολόγισε στην αύξηση της 

παραγωγής. Η δημιουργία πολλών εργοστασίων χωρίς τα κατάλληλα μέτρα 

προστασίας μπορεί να έδωσαν στον άνθρωπο όλα όσα χρειαζόταν όμως τον στέρησαν 
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το μεγαλύτερο αγαθό, ένα υγιές περιβάλλον. Το μονοξείδιο του άνθρακα που βγαίνει 

από τα εργοστάσια μολύνει τον αέρα ενώ τα βιομηχανικά απόβλητα που τις 

περισσότερες φορές χύνονται στις θάλασσες και τα ποτάμια προκαλούν μόλυνση. 

Άλλη μια αιτία οι πυρκαγιές των δασών που σχετίζονται με το μεγαλείο της 

ανθρώπινης ασυνειδησίας. Ακόμα η υπερβολική υλοτομία που σαν στόχο έχει την 

οικοπεδοποίηση. 

Όλα αυτά έχουν τραγικές συνέπειες. Η υγεία είναι ο πρώτος τομέας που 

προσβάλλεται. Οι περισσότερες ασθένειες που ταλαιπωρούν σήμερα τον άνθρωπο, 

όπως το άσθμα και ο καρκίνος ξεκινούν από την μόλυνση του περιβάλλοντος. Επειδή 

τα πάντα πάνω στη γη θεωρούνται σαν μια αλυσίδα, ανεπηρέαστες δεν μένουν ούτε 

οι τροφές. Έτσι, στις μέρες μας γίνεται λόγος για μολυσμένες και νοθευμένες τροφές. 

Το νερό βέβαια εν θα μπορούσε να μείνει έξω από όλη αυτή την κατάσταση, καθώς 

οι χημικές ουσίες που πέφτουν σ' αυτό είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να 

διαλύσει. 

Αυτά λοιπόν οδηγούν στην καταστροφή της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας του 

πλανήτη μας. Τώρα πια που η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο 

αρχίζουμε και ευαισθητοποιούμαστε για το τι πρέπει να γίνει. 

Έτσι λοιπόν παίρνονται διάφορα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού του 

προβλήματος, είτε με αυστηρό έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και 

την απομάκρυνση τους από τις κατοικημένες περιοχές, είτε με αυστηρές 

προδιαγραφές στον έλεγχο των τροφίμων και βαριές ποινές σε όσους παραβαίνουν 

την νομοθεσία. 

Το σημαντικότερο όμως είναι να παρθούν μέτρα πρόληψης. Κι αυτό θα το πετύχουμε 

με την ένταξη ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο σχολείο. Έτσι τα παιδιά από 

μικρή ηλικία αν μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει περιβάλλον θα μπορέσουν να 

συνειδητοποιήσουν την αξία του προκειμένου να το προστατέψουν. 

Η φύση λοιπόν έχει αρχίσει ήδη να εκδικείται τον άνθρωπο για τις αλόγιστες 

καταστροφές που της έχει προκαλέσει. Μόνο αν με ευθύνη, συνείδηση και 

ευαισθησία σκύψουμε προσεχτικά πάνω στο πρόβλημα θα μπορέσουμε να το 

αντιμετωπίσουμε ώστε να αποφευχθούν οι τραγικές συνέπειες. Γιατί σώζοντας το 

περιβάλλον σώζουμε και προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. 

 

Οικολογικά προβλήματα ή περιβαλλοντικά προβλήματα ονομάζονται οι διαταραχές 

στη γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες συνηθίζεται να 

αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Στον βαθμό που τα οικολογικά 

προβλήματα απειλούν την επιβίωση ενός πληθυσμού, οδηγούν σε μία οικολογική 

κρίση. Ωστόσο οι οικολογικές κρίσεις μπορεί να έχουν και φυσικά αίτια. 
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Στα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκαταλέγονται η περιβαλλοντική ρύπανση, η 

κλιματική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η αποδάσωση (αποψίλωση των δασών), η 

ερημοποίηση, η εξαφάνιση βιολογικών ειδών, η όξινη βροχή κλπ. Τα οικολογικά 

προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ενώ 

υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τα αίτια και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Επιστημονικά διερευνώνται από την οικολογία και την 

περιβαλλοντολογία, αλλά κατά τη δεκαετία του 1960 αναδύθηκε το πολύπλευρο 

οικολογικό κοινωνικό κίνημα με στόχο την προσπάθεια για την επίλυση των 

οικολογικών προβλημάτων. Οι μηχανικοί περιβάλλοντος προσπαθούν να αναπτύξουν 

τεχνολογικές λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 

καταλύτες  

αυτοκινήτου, συσκευές καθαρισμού αερίων κλπ). 

\ 

Οι 20 πόλεις με το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα 

 

Το κυκλοφοριακό είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος για κάθε οδηγό ενός μεγάλου 

αστικού κέντρου. Ενώ βιάζονται για τη δουλειά ή για τις διακοπές πάντα νευριάζουν 

και καταστρέφουν την ψυχολογιά τους.T 

 Η μητρόπολη τουTokyo έχει πολλούς σιδηρόδρομους και άλλα μεσα μαζικής 

μεταφοράς αλλά είναι ακόμη ένας μεγάλος μπελάς για όσους έχουν 

αυτοκίνητα. Πιθανόν γι'αυτό υπάρχει το Κέντρο Ελέγχου Κίνησης του Tokyo 

που είναι σε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό το κέντρο επιτρέπει την 

διαχείρηση των φαναριών εάν κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα προκύψει και 

έχει επίσης 17,000 ανιχνευτές οχημάτων. Φανταστείτε το Tokyo την 

μεγαλύτερη πόλη του κόσμου να έχει λιγότερα κυκλοφοριακά προβλήματα 

σήμερα απο κάθε άλλη μεγάλη πόλη. 

 Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το LA είναι η πόλη με τα χειρότερα κυκλοφοριακά 

προβλήματα. Αν και η πόλη έχει αρκετές εθνικές οδούς, αυτοκινητόδρομους 

και διαδρομές ταξινομείτε ακόμα στα 10 μέρη με την μεγαλύτερη 

κυκλοφορική συμφόρηση. 

 Το Time Magazine αναφέρει ότι το São Paulo έχει την χειρότερη 

κυκλοφοριακη συμφόρηση του κόσμου. Στις 9 Μαίου του 2008 has the 

world’s worst traffic jams. Оn May 9, 2008, το ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε με 

166 μίλια (266 χλμ) από ουρές έξω από 522 μίλια (835 χιλιόμετρα). Υπάρχει 

μία άποψη ότι το κυκλοφορικό αυτό πρόβλημα συνέβη εξαιτίας του 

επιταχυνόμενου ρυθμού της ηλεκτροκίνησης από το 2003.Και κόσμος 

αγοράζει περίπου 1000 νέα αυτοκίνητα κάθε μέρα. 

 

Πολλοί τουριστικοί οδηγοί μπορούν να προειδοποιήσουν τους επισκέπτες του 

Bangkok για την κίνηση που έχει στους δρόμους. Ούτε μερικοί νέοι 

σιδηρόδρομοι και εθνικές οδοί δεν θα μπορούσαν να σώσουν την κατάσταση. Τα 

ποδήλατα μπορούν να διασχίσουν τις στενές επιβαρυνμένες οδούς χωρίς 
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οποιαδήποτε προειδοποίηση, και έτσι μπορούν και έτσι μερικά άλλα οχήματα. Οι 

επισκέπτες θεωρούν αυτό το φαινόμενο ένα πραγματικό χάος κυκλοφορίας. 

 

 Η Μόσχα έχει επίσης τους διαφορετικούς λόγους για τους οποίους τα 

μποτιλιαρίσματα εμφανίζονται. Ένας από τους είναι παγωμένος βαρύς χειμώνας. 

Οι δρόμοι μεταφορών δεν μπορούν να λειτουργήσουν καλά λόγω του μαύρου 

πάγου. Το άλλο πρόβλημα είναι υψηλή ποσότητα ζωής και, κατά συνέπεια, 

κατοχή πολλών οχημάτων. Και προφανώς μερικοί δρόμοι πρέπει να 

αναδημιουργηθούν και να διευρυνθούν. 

Η Σαγγάη όπως και πολλές άλλες πυκνοκατοικημένες πόλεις έχει το πρόβλημα της 

κυκλοφορίας. Από το 1998 μέχρι το 2003 ο αριθμός ιδιωτικών οχημάτων 

αυξήθηκε από 7000 μέχρι 170.000. 

Πολλοί άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να έχουν αυτοκίνητο και έτσι 

υπάρχει συνωστισμός στους δρόμους. 

Τα μποτιλιαρίσματα στο Mumbai εμφανίζονται εξαιτίας πολλών λόγων: κακοκαιρία 

(δυνατές βροχές), φοβερά στενοί δρόμοι, και υψηλή ποσότητα οχημάτων. 

Πολλοί τουρίστες παραπονιούνται για τον αέρα εκεί και δεν είναι μια έκπληξη. 

Για να αποτρέψει τα μποτιλιαρίσματα το Μεξικό μίκρυνε την ποσότητα οχημάτων 

μερικές ειδικές ημερολογιακές ημέρες. Αλλά προφανώς δεν βοηθά. 

Η Νέα Υόρκη πάντα φαινόταν να μην έχει επαρκή χώρο. Αλλά όταν οι περισσότεροι 

από τους κατοίκους αγόρασαν αυτοκίνητα έχασετο υπόλοιπο των ελεύθερων 

χώρων στους δρόμους. 

Η ζωή των ανθρώπων στη Seоul γίνεται πλουσιότερη και παρά διάφορες ασιατικές 

κρίσεις αυτοκινήτων, οι άνθρωποι αγοράζουν τα νέα οχήματα. Να γιατί στις 

ώρες αιχμής δεν υπάρχει αρκετή θέση για μερικά οχήματα. 

Οι παλαιοί δρόμοι και οι διαδρομές, τα πρόσφατα αγορασμένα αυτοκίνητα έπαιξαν 

συνολικά ένα κακό τέχνασμα στους κατοίκους του Σικάγου. Είναι ένα μεγάλο 

πρόβλημα είναι κάποιος στον εργασιακό χώρο εγκαίρως! 

Οι δρόμοι του Λονδίνου είναι πάρα πολύ παλαιοί για να περάσουν τόσα πολλά 

οχήματα ανά ώρα. 

Δεν υπάρχει Τζακάρτα χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση. Περισσότερα από εκατό 

νέα αυτοκίνητα εμφανίζονται στις οδούς της Τζακάρτα κάθε ημέρα. Σκέφτεστε 

ότι δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κυκλοφορία; 

Όπως πολλές επιβαρυνμένες πόλεις έτσι και η Μανίλα πάσχει από τα 

μποτιλιαρίσματα. Η “ολανδική” λύση του προβλήματος, δηλ. η χρησιμοποίηση 

της μεταφοράς ποδηλάτων αντί άλλων οχημάτων δεν μπορεί να λύσει το στόχο 

του πλεονασμού μποτιλιαρισμάτων. 

Όπως και κάθε ιαπωνική πόλη η Οζάκα δεν μπορεί «να αφαιρέσει» τα 

μποτιλιαρίσματα καθόλου. Ίσως η πόλη θα πάρει το κεντρικό σύστημα ελέγχου 

της κυκλοφορίας του Τόκιο και θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη που θα 

μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. 

Καθώς η Βενεζουέλα μίωσε τις τιμές του φυσικού αερίου από το 1998 μπορείτε να 

φανταστείτε τον αριθμό οχημάτων που εμφανίζονται στους δρόμους κάθε ημέρα. 

Μην μιλώντας για τη ρύπανση, τα μποτιλιαρίσματα είναι τρομακτικά πράγματι. 

Η Αθήνα αντιμετωπίζε μεγάλη κρίση κυκλοφοριακής συμφόρησης εδώ και πολλά 

έτη.Έχει ένα ειδικό σύστημα για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

συγκριτικά με το σύστημα του Μεξικού. Αλλά οι παλαιοί δρόμοι και η αύξηση 

του πληθυσμού και των οχημάτων νευριάζουν ακόμα τις αρχές. 
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Αν και το Ώκλαντ δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το Τόκιο έχει ακόμα τη μέγιστη 

αναλογία αυτοκίνητοιδιοκτησίας μετά από τις ΗΠΑ. Γίαυτό η συμφόρηση στα 

μεγάλα κέντρα είναι ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για την πόλη. 

Tο κέντρο του Rio de Janeiro δεν μπορεί να διαχειριστεί τα μεγάλα 

μποτιλιαρίσματα. Ο λόγος είναι παρόμοιος με άλλο που απαριθμείται ανωτέρω: 

καιρική συνθήκη (βροχές, πλημμύρα), υψηλά ποσοστά αυτοκίνητο-ιδιοκτησίας 

και οι οδοί που χρειάζονται διεύρυνση. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΖΩΗ 

Το ποδήλατο είναι ένα μεταφορικό μέσο 

που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και 

διατήρηση της κοινωνικής ζωής και 

συνοχής στις πόλεις. 

Οι χαμηλές ταχύτητες επιτρέπουν στους 

πολίτες να συναντούνται μεταξύ τους και 

να επικοινωνούν. Τους επιτρέπουν να 

έχουν στενή επαφή με τις εξελίξεις στην 

πόλη και τις αλλαγές και τις ανάγκες της. 

Το ποδήλατο είναι ένα μέσον που 

βοηθάει στην κοινωνική ισότητα και 

συνοχή. Όλοι πάνω στο ποδήλατό τους 

είναι ίσοι: πλούσιοι ή φτωχοί, άνδρες ή 

γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι μπορούν 

να αισθάνονται κάτοχοι και χρήστες του 

ίδιου προσιτού αγαθού. 

Επάνω στο ποδήλατο κατανοούμε 

καλύτερα ότι είμαστε όλοι ισότιμα μέλη 

του κοινωνικού συνόλου. 

Οι οδικές μας μετακινήσεις με ποδήλατο 

δεν επιβαρύνουν τη ζωή των υπολοίπων 

συμπολιτών μας με θόρυβο και ρύπους. 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Η μετακίνηση με ποδήλατο μας 

προσφέρει την ευκαιρία για μια θαυμάσια 

αεροβική άσκηση. Η ποδηλασία 

βελτιώνει την ψυχική και σωματική μας 

υγεία. 

Το ποδήλατο προσφέρει μια ήπια 

προσιτή και οικονομική μορφή άσκησης 

κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. 

Μας κρατάει σε επαφή με τη φύση, τις 

αλλαγές των εποχών, της θερμοκρασίας 

και του φωτός, συντελώντας στην σωστή 

ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού 

που η σύγχρονη καθιστική ζωή και 

μηχανοκίνητη μετακίνηση έχουν 

απορυθμίσει. 

Το ποδήλατο μας προσφέρει ψυχική 

ευφορία και ισορροπία. 

Οι βόλτες με το ποδήλατο μας 

προσφέρουν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουμε περισσότερες γωνιές της 

πόλης μας, να ζήσουμε στιγμιότυπα της 

καθημερινότητάς της αλλά και να 

σκεφτούμε αποστασιοποιημένοι από το 

άγχος των καθημερινών μας 

υποχρεώσεων. 

 

   Η χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την 

υγεία σας, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. 
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   Όπως εξηγούν προπονητές και αθλητές, η σωστή ποδηλασία μπορεί να βοηθήσει 

στο να αναπτύξετε και να διατηρήσετε ένα υγιές και καλογυμνασμένο σώμα. Με την 

ποδηλασία όχι μόνο θα χάσετε τα περιττά κιλά γρήγορα και ανώδυνα αλλά θα 

αποκτήσετε και ένα καλογυμνασμένο σώμα με γραμμωμένους μυς. Επιπλέον 

ποδηλατώντας θα βελτιώσετε σημαντικά τη φυσική σας κατάσταση χωρίς να 

κινδυνεύετε ιδιαίτερα από τραυματισμούς από τραυματισμούς αφού το σωματικές και 

συναισθηματικές λειτουργίες του οργανισμού. Αυτό μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη 

και άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Η άσκηση βοηθάει επίσης την ορμονική 

ισορροπία. Ειδικότερα στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, η οικονομική λύση 

του ποδηλάτου φαίνεται πως έχει διπλά θετική επίδραση στην ψυχολογία μας. Το 

σώμα δεν καταπονείται όπως για παράδειγμα στο τρέξιμο όπου οι κραδασμοί είναι 

πολλοί. 

   Η ποδηλασία έχει ιδιαίτερα χαλαρωτική επίδραση λόγω της ομοιόμορφης κυκλικής 

κίνησης που σταθεροποιεί τις  

 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

 

 Είναι πιο εύκολο να αλλάζεις τη διαδρομή σου με το ποδήλατο. 

 Η ποδηλασία βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία. 

 Οι πιο υγιείς άνθρωποι έχουν μικρότερα έξοδα υγείας. 

 Οι νέοι ποδηλάτες μπορούν να περιμένουν να χάσουν 6 κιλά τον πρώτο χρόνο 

ποδηλασίας. 

 Η αστική ποδηλασία σε διατηρεί ταπεινό (χωρίς έπαρση). 

 Την ποδηλασία μπορείς να την απολαύσεις σε μια μεγάλη ποικιλία τόπων και 

κλιμάτων. 

 Το ποδήλατο είναι ένα σπουδαίο μέσο για να δεις τον κόσμο. 

 

 

 

 



26 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

  Το ποδήλατο μειώνει τη ζήτηση για χώρους στάθμευσης, δηλαδή μειώνεται η 

αναζήτηση για χώρους όπου μπορεί να πέσει άσφαλτος και να αντικαταστήσει τη 

βλάστηση. Πρέπει, επομένως, να καταστραφεί μια μεγάλη έκταση χλωρίδας, για να 

δημιουργηθεί ένα πάρκινγκ. Ακόμη, με τη χρήση του ποδηλάτου, μειώνεται η 

ρύπανση του αέρα και επιβραδύνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αντιθέτως, με 

τη χρήση του αυτοκινήτου μολύνεται διαρκώς ο αέρας από τα καυσαέρια. Επίσης, 

ρυπαίνεται και ο υδροφόρος ορίζοντας από τα υγρά των φρένων, τα αντιψυκτικά και 

τα λάδια των αυτοκινήτων. Τέλος οι ποδηλάτες δεν συμβάλλουν στην φθορά των 

δρόμων παρόλο που νιώθουν ότι σηκώνουν το βάρος όλου του κόσμου στους ώμους 

τους, διότι μπορούν να μετακινούνται χωρίς να ρυπαίνουν τον αέρα, τα ύδατα και 

γενικότερα το περιβάλλον. 
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ΤΤΤΟΟΟ    ΠΠΠΟΟΟΔΔΔΗΗΗΛΛΛΑΑΑΤΤΤΟΟΟ    ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΝΝΝ    ΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΟΟΟ       

(((ΕΥΡΩΠΗ )))   

Σε αρκετές πόλεις του πλανήτη προωθείται η χρήση του ποδηλάτου ως βασικού μέσου 

μετακίνησης. Στον ευρωπαϊκού χώρου, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το 

Άμστερνταμ, η Κοπεγχάγη και η Βαρκελώνη. 

Στην Ολλανδία η εθνική στρατηγική για την προώθηση του ποδηλάτου ξεκίνησε το 

1990. Την ώρα που στο βροχερό Λονδίνο λειτουργούν ήδη 460 χιλιόμετρα 

ποδηλατοδρόμων, στο Παρίσι 371 χιλιόμετρα, στην Κοπεγχάγη 323 και στους 

παγωμένους και ανηφορικούς δρόμους (με κλίσεις μεγαλύτερες από 20%). Στο 

Τρόντχαϊμ το 26% των καθημερινών μετακινήσεων γίνονται με ποδήλατο 

Περισσότερα από 10.000 ποδήλατα πόλης είναι έτοιμα για φθηνή χρήση και κάθε 300 

μέτρα υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης για Velib. Στη Βαρκελώνη, το Bicing, στους 

πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 80.000 χρήστες 

γράφτηκαν στην υπηρεσία μέσω Iντερνετ. Τα 1.500 ποδήλατα που βρίσκονται στους 

σταθμούς του metro είναι δωρεάν για την πρώτη μισή ώρα, ενώ το κόστος της χρήσης 

τους ανέρχεται σε 0,50 ευρώ για κάθε επιπλέον ημίωρο.  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Η πιο “ποδηλατική” χώρα της Ευρώπης. 

Το 1990 το ολλανδικό υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε την εθνική του στρατηγική 

για την προώθηση του ποδηλάτου. Περιλάμβανε 31 ερευνητικά προγράμματα και 41 

πιλοτικές εφαρμογές. Από το 1996 κιόλας οι περισσότεροι δήμοι είχαν ενσωματώσει 

τη χρήση ποδηλάτου στον κυκλοφοριακό τους σχεδιασμό. Το 2008, το ποδήλατο 

στην Ολλανδία εξυπηρετούσε το 28% των συνολικών μετακινήσεων. Η Ουτρέχτη 

είναι μια πόλη με πληθυσμό 300.000. Κάθε ημέρα περνούν  τουλάχιστον 18.000 

ποδήλατα και 2.500 λεωφορεία. Δεν υπάρχουν πολλά Ι.Χ. μιας και η χρήση τους 

είναι περιορισμένη!!! 

 

ΒΙΕΝΝΗ 

 

Είναι μια ακαταμάχητα γοητευτική πόλη και αξίζει να τη γνωρίσεις ποδηλατώντας, 

όταν βέβαια το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες . Από το 2006 η πόλη διαθέτει  δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων μήκους 

1.050 χλμ. Ενώ επιτρέπεται η μεταφορά των ποδηλάτων  στο μέτρο της πόλης από  τις 

09.00 έως 15.00 και μετά τις 18.00 τις καθημερινές και όλες τις ώρες λειτουργίας το 

Σαββατοκύριακο. 
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Στόχος των υπευθύνων είναι να αυξήσουν το συνολικό ποσοστό μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με ποδήλατο στο10% των συνολικών  στην πόλη . 

 

Freiburg – Γερμανία 

 Στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, από το 1976 έχει προωθηθεί η χρήση του 

ποδηλάτου ως μέσου καθημερινών μετακινήσεων και έχει υιοθετηθεί η αντίστοιχη 

πολιτική κινητικότητας. Σταδιακά, όλο το κέντρο της πόλης πεζοδρομήθηκε και 

αναπτύχθηκαν οι γραμμές του τραμ.- Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 135 χλμ. 

ποδηλατικών διαδρομών από την πεζοδρόμηση της πόλης και την αλλαγή πολιτικής 

μετακινήσεων.- Η χρήση του ποδηλάτου διπλασιάστηκε μεταξύ 1976 και 1992. 

- Σήμερα, πάνω από το 20% των μετακινήσεων γίνεται με ποδήλατο.Παρά την έντονη 

αρχική αντίδραση των καταστηματαρχών και εμπόρων του κέντρου, σήμερα οι 

περισσότεροι δηλώνουν ότι η πεζοδρόμηση όχι μόνο τους ευνόησε, αλλά θα έπρεπε 

να είχε γίνει νωρίτερα. 

Το Στρασβούργο απομάκρυνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα και προχώρησε σε 

εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, σε συνδυασμό με 77 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. 

Διαμορφώθηκαν επίσης χώροι στάθμευσης για τα ποδήλατα στις κυριότερες στάσεις 

του τραμ, όπου γίνεται από το δήμο και ενοικίαση ποδηλάτων. Το οικονομικό κέρδος 

είναι πολύ μεγάλο δεδομένου ότι οι μετακινήσεις προς τα εμπορικά καταστήματα του 

κέντρου αυξήθηκαν κατά 33%. Την ίδια χρονική περίοδο με το Φράιμπουργκ, 

προωθήθηκε μία αντίστοιχη πολιτική μετακινήσεων και στο Στρασβούργο. Στόχος 

ήταν το 25% των μετακινήσεων να πραγματοποιείται με ποδήλατο. Απαγορεύτηκε 

στο κέντρο της πόλης η είσοδος των αυτοκινήτων και επανεγκαταστάθηκαν οι 

γραμμές του τραμ. Το 1988 οι μετακινήσεις με ποδήλατο ήταν στο 8%, ενώ το 1994 

στο 12%. Αυτή τη στιγμή το Στρασβούργο έχει: - 77 χλμ. ποδηλατοδρόμων και 

ειδικών μονοπατιών. - 12 χλμ. μονοδρομων και 15χλμ. πεζοδρόμων, στους οποίους 

επιτρέπεται το ποδήλατο. - Ορισμένους λεωφορειόδρομους ανοιχτούς στους 

ποδηλάτες 

 

 

Παρίσι, Γαλλία 

<<Velib>> ,ονομάζεται το φιλόδοξο πρόγραμμα ενοικίασης δημοσίων ποδηλάτων , 

που εφαρμόζεται απο 15 Ιουλίου στο Παρίσι. 

Εμπνευστής αυτής της ιδέας ήταν ο δήμαρχος της πόλης Bertrand Delanoe’s ο οποίος 

προσπαθεί να δώσει άλλο αέρα στην καθημερινή ζωή των Παριζιάνων. Έτσι μετά την 
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Κοπεγχάγη, τη Βιέννη,τις Βρυξέλες,τη Μπαρτσελόνα έρχεται και το Παρίσι για να 

τονίσει τη σημασία που έχει η καθημερινή χρήση του ποδηλάτου. .Περίπου 10.648 

ποδήλατα τοποθετήθηκαν σε 750 σημεία της πόλης. Όταν κάποιος βγει από το μετρό 

μπορεί να πάρει ένα ωραίο ποδηλατάκι και να πάει ως τη δουλειά του. Όταν με το 

καλό φτάσει στον τόπο προορισμού μπορεί να αφήσει το ποδήλατο στον κοντινότερο 

σταθμό .Στα μελλοντικά σχέδια είναι η αύξηση του αριθμού των σταθμών σε 1451 

και των ποδηλάτων σε 20.600. 

 

Για την πρώτη μισή ώρα το ποδήλατο είναι δωρεάν. Για την επόμενη μισή ώρα 

πληρώνουμε 1 ευρώ. Για την επόμενη μισή πληρώνουμε 2 ευρώ και από εκεί και 

πέρα 4 ευρώ για κάθε μισή ώρα. Όμως αν θέλουμε μπορούμε να βγάλουμε κάρτα 

πληρώνοντας 1 ευρώ για όλη την ημέρα, 5 για όλη την εβδομάδα και 29 ευρώ για όλο 

τ ο χρόνο . 

Ετσι όπως καταλαβαίνουμε συμφέρει κάποιον να πάρει το ποδήλατο δωρεάν για μισή 

ώρα και να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και άνετα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτή είναι και 

η φιλοσοφία γύρω από την οποία κινείται το όλο πρόγραμμα. Έτσι οι πολίτες έχουν 

όφελος. Κινούνται γρήγορα στην πόλη και ταυτόχρονα μειώνεται και η 

περιβαλλοντική ρύπανση. 

Τα ποδήλατα έχουν καλαθάκι και κλειδαριά ενώ στο σταντ έχει ένα κουμπάκι 

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης χρήσης. 

Αν βρεθούμε στο Παρίσι νομίζω πως αξίζει μια βόλτα με το ποδήλατο , θα δούμε τη 

διαφορετική όψη της πόλης και θα το χαρούμε.  

 

Γενεύη - Ελβετία 

 

Το 1987, η Γενεύη αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα έργο δημιουργίας 13 

ποδηλατικών διαδρομών κόστους 4.000.000 €. 

- Μέσα σε 10 χρόνια, κατάφερε να διπλασιάσει το ποσοστό μετακινήσεων με 

ποδήλατο από 2% σε 4%. 

- Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρήσης ποδηλάτου είναι 0,5%. 

- Σε περιοχές χωρίς έργα υποδομής, η χρήση του ποδηλάτου δεν σημείωσε καμία 

ιδιαίτερη πρόοδο. 
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- Το διάστημα 1996-1997, η Πολιτεία υλοποίησε μία καμπάνια ενημέρωσης κόστους 

100.000€, με σκοπό την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου στις καθημερινές 

μετακινήσεις. 

- Κάθε χρόνο δημοσιεύει ανανεωμένο χάρτη με ποδηλατικές διαδρομές. 

 

 

 

 

Bilbao & Biscay – Ισπανία 

Στην επαρχία του Biscay, στη χώρα των Βάσκων, που αποτελείται από διάφορες 

μεγάλες πόλεις, όπως το Μπιλμπάο, η πολιτεία προωθεί ένα πρόγραμμα δημιουργίας 

δικτύου ποδηλατοδρόμων 200χλμ., που θα συνδέει τα αστικά κέντρα, τις μικρές 

πόλεις και τα χωριά της επαρχίας, σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες των 

καθημερινών μετακινήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσω της μειωμένης χρήσης αυτοκινήτου και 

ταυτόχρονα η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ιδίως του τουρισμού, μέσω της 

προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου και οικονομικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με αυτό. Μια σειρά έργων υποδομής υποστηρίζουν τη δημιουργία του 

δικτύου, με τη αξιοποίηση:  

- 50 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται εν αχρηστία. 

- 80 χλμ. μονοπατιών και 40 χλμ. μονοπατιών σε δασικές εκτάσεις.  

- 20 χλμ. πεζοδρόμων ή ποδηλατοδρόμων ειδικά για την υλοποίηση του δικτύου. 

 

 

Ferrara, Ιταλία 

 

Η Φεράρα, μία μικρή πόλη της Ιταλίας, έχει 140.000 κατοίκους και 100.000 

ποδήλατα. Δεν είναι μία επίπεδη πόλη, έχει καταφέρει, όμως, να αυξήσει τη χρήση 

του ποδηλάτου- πάνω από το 30% των μετακινήσεων- μέσα από μία σειρά μέτρων 

και υποδομών: 

- Το κέντρο της πόλης είναι πεζοδρομημένο με ελεύθερη πρόσβαση στους ποδηλάτες. 

Στο παλιό κέντρο της πόλης, η πολιτεία αντικατέστησε τις παλιές πέτρες με πλάκες 

80cm για πιο άνετη και ασφαλή μετακίνηση.  
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- Το δίκτυο των ποδηλατικών διαδρομών της πόλης, στις οποίες οι πεζοί και οι 

ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα αυτοκίνητα, αυξάνεται συνεχώς. 

- Στους μονόδρομους υπάρχουν διπλές λωρίδες κυκλοφορίας ποδηλάτων.  

- Υπάρχουν 2.500 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ ποδηλάτων, 330 φυλασσόμενες , και 800 

θέσεις στον κεντρικό σταθμό τρένων. 

 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

 

Η πόλη της Κοπεγχάγης 

είναι παγκοσμίως  γνωστή 

για τα ποδήλατα της και 

παρά πολλοί από τους 

επισκέπτες της τα 

χρησιμοποιούν  ως λύση 

στις μετακινήσεις  τους .Η 

Κοπεγχάγη συστηματικά 

επεκτείνει το δίκτυο των 

ποδηλατοδρόμων, έτσι 

ώστε σήμερα μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι σε 

πολλές περιπτώσεις το ποδήλατο αποτελεί το γρηγορότερο μέσο μεταφοράς. Στα 

κεντρικότερα σημεία της πόλης (σιδηροδρομικός σταθμός, πλατεία Δημαρχείου) 

υπάρχουν περισσότερα από 100 bike parks, όπου μπορείς να προμηθευτείς το ποδήλατό 

σου με τους ίδιους όρους που παίρνεις το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Ένα κέρμα 

από 20 δανέζικες κορόνες (το οποίο θα σου επιστραφεί όταν επιστρέψεις και το 

ποδήλατο) είναι αρκετό για να εξασφαλίσεις το δίκυκλο και να ξεκινήσεις τις 

αναζητήσεις σου. 
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Τα city bikes της Κοπεγχάγης μπορούν να κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη ζώνη του 

κέντρου και βρίσκονται στους δρόμους από τα μέσα Απριλίου μέχρι το Νοέμβριο. 

 

 

 

ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

Στο Δουβλίνο οι στατιστικές πριν το 1994 έδειχναν, ότι οι κάτοικοι προτιμούσαν το 

συγκεκριμένο μέσο για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. 

- 11% των Δουβλινέζων πηγαίνει στη δουλειά του με το ποδήλατο. 

- 5% των ταξιδιών γίνεται με ποδήλατο. 

- 18% των κατοίκων θα χρησιμοποιούσε ποδήλατο, εφόσον υπήρχαν οι κατάλληλες 

υποδομές. 
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- 16% των Δουβλινέζων, που χρησιμοποιούσε ποδήλατο περιστασιακά, θα το 

χρησιμοποιούσε περισσότερο, εάν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές. 

- 34% του πληθυσμού ανέμενε από την πολιτεία να προωθήσει και να υλοποιήσει τις 

αντίστοιχες ρυθμίσεις ή υποδομές, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί το 

ποδήλατο ως μέσο για τις καθημερινές του μετακινήσεις. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών προώθησε ένα πενταετές 

πρόγραμμα (1994-1999) ετήσιου προϋπολογισμού 3.000.000 €, δημιουργίας 120 χλμ. 

δικτύου ποδηλατοδρόμων και διαδρομών κατάλληλων για τη χρήση ποδηλάτου, με 

επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διάστημα 1996 -1997, 50 χλμ. του δικτύου 

ήταν ήδη έτοιμα. Επιπροσθέτως, η πολιτεία είχε στο μελλοντικό της σχεδιασμό, να 

μετατρέψει το 15% των υπαρχόντων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε θέσεις 

στάθμευσης ποδηλάτων. Σαν αποτέλεσμα του προγράμματος, εκτός από την 

προώθηση και αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις των 

Δουβλινέζων, 10.000 τουρίστες καταφθάνουν κάθε χρόνο στο Αεροδρόμιο του 

Δουβλίνου με ποδήλατο! 

 

 

Λίγο πιο μακριά! 

ΠΕΚΙΝΟ 

 

Στη μεγαλούπολη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων κυκλοφορούν 9.000.000 

ποδήλατα. Αποτελούν εμπειρία ζωής η διέλευση με ποδήλατο από την αχανή πλατεία 

Τιεν . Αν Μεν και οι εξερευνήσεις στις ιστορικές γειτονιές Χουτόνγκ με τα στενά 

σοκάκια. Μπορείς να ενταχθείς σε οργανωμένα ποδηλατικά γκρουπ που 

επισκέπτονται ποδηλατώντας τα σπουδαιότερα μνημεία της μεγαλούπολης. 

 

 

Λευκωσία, Κύπρος 

 

Το κίνημα των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών (Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας), 

χαιρετίζει την έστω και αργοπορημένη, όπως αναφέρει, έναρξη του συστήματος 

δημόσιας διάδοσης ποδηλάτων EasyBike στην πόλη της Λευκωσίας. «Καλούμε τους 

δημότες της πρωτεύουσας, από την Αγλαντζιά μέχρι την Έγκωμη και τον Άγιο 
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Δομέτιο και από τη Λευκωσία μέχρι τον Στρόβολο, το Δάλι και τα Λατσιά, να 

αγκαλιάσουν και να προστατέψουν το πρόγραμμα δημόσιας διάδοσης ποδηλάτων», 

αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

 

Αμερική 

 

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί πηγαίνουν σήμερα με ποδήλατο ή με τα πόδια στη 

δουλειά τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατες κρατικές 

επενδύσεις στον δημόσιο τομέα, που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των 

απαραίτητων υποδομών. Περισσότερες επενδύσεις σε ποδηλατοδρόμους πιθανότατα 

θα έχουν και άμεσα εμφανή αποτελέσματα σε κοινωνικό επίπεδο. Ήδη οι δημόσιες 

δαπάνες στις υποδομές για ποδηλάτες και πεζούς έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί σε 

σχέση με το 2006, αλλά αντιστοιχούν ακόμα σε λιγότερο από 4 δολάρια κατ' άτομο.  

Συγκεκριμένα στην Αμερική, ο πρωταρχικός ρόλος των κατάλληλων υποδομών στη 

χρήση του ποδηλάτου ως μεταφορικό μέσο σε μια πόλη, φαίνεται ξεκάθαρα στη 

λίστα με τις πόλεις στις οποίες χρησιμοποιείται περισσότερο το ποδήλατο. Το κλίμα ή 

η μορφολογία του εδάφους δεν φαίνεται να αποτελούν τελικά αξεπέραστο εμπόδιο. 

Το Πόρτλαντ, στην Πολιτεία του Όρεγκον, βρίσκεται πρώτο στη λίστα με 5,8% του 

εργατικού δυναμικού να πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο σε καθημερινή βάση.  

Ακολουθεί η Μινεάπολη με 3,9% παρά τις συχνότατες χιονοπτώσεις, το Σιάτλ με 3% 

και πολύ κοντά του το Σαν Φρανσίσκο παρά τους λόφους του. Σύμφωνα με το 

περιοδικό Bicycling, πρόκειται για πόλεις που κατατάσσονται στις 10 κορυφαίες στις 

ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά τις υποδομές για ποδήλατα.  

 Τέλος κάποιοι βλέπουν την επέκταση αυτή των ποδηλατοδρόμων σαν εισβολή στον 

«ζωτικό χώρο των αυτοκινήτων». Τον Μάρτιο ο Τζον Κάσιντι του περιοδικού New 

Yorker τάχθηκε ανοιχτά κατά της επέκτασης των ποδηλατοδρόμων στο Μανχάταν. 

Ουάσιγκτον 

Το Bikeshare είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινής χρήσης ποδηλάτων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες.  Το νέο περιφερειακό πρόγραμμα παρέχει 1.100 ποδήλατα 

διάσπαρτες σε όλη την Ουάσιγκτον. Με την εγκατάσταση των ποδηλατοδρόμων, 

σήματα ποδήλατων και το πρόγραμμα Bikeshare, η πρωτεύουσα του έθνους έχει γίνει 

η πιο φιλική προς το ποδήλατο.  

 

 



36 

 

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το ποδήλατο στη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πραγματικά μεγάλη 

άνθηση. Παρ' όλα αυτά λίγοι Έλληνες το χρησιμοποιούν για κάτι περισσότερο από μια 

μικρή βόλτα. Κι όμως το ποδήλατο μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που θα βελτιώσει την 

καθημερινότητά μας, είτε γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε σαν τρόπο άθλησης είτε ως 

μέσο μετακίνησης, αφού ειδικά στις μικρές αποστάσεις των 3-5 χλμ. Έχει ασύγκριτα 

πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς. 

 

 

Τρεις ελληνικές πόλεις διεκδικούν τον τίτλο της ποδηλατούπολης 

Στην Καρδίτσα, την Κω και στο Μεσολόγγι, τρεις επίπεδες και συμμαζεμένες πόλεις, με 

ποδηλατική παράδοση και σχετικά μικρές αποστάσεις, το ποδήλατο έχει για τα καλά 

κερδίσει τους πολίτες κάθε ηλικίας 

ΚΩΣ 

 

Η μεγαλύτερη ποδηλατούπολη στην Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει η πόλη της Κω. Στο νησί 

του Ιπποκράτη ήδη έχουν μελετηθεί και κατασκευάζονται τμηματικά 40 χιλιόμετρα 

ποδηλατοδιαδρομής. . Πρόκειται για 12 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμου, διπλής 

κατεύθυνσης, δηλαδή 24 χιλιόμετρα συνολικό μήκος ποδηλατοδιαδρομής και, μάλιστα, 

όλη κατά μήκος μιας υπέροχης παραλίας. Παράλληλα ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 

δόθηκε στην κυκλοφορία ένα άλλο σημαντικό τμήμα ποδηλατοδρόμου, το οποίο 

διέρχεται από το ιστορικό κέντρο της πόλης, προστατευμένο μάλιστα από 

λουλουδιασμένα παρτέρια, δεξιά και αριστερά. Στόχος των υπευθύνων του δήμου είναι 

όλα τα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης να 

συνδέονται μεταξύ τους με ποδηλατοδρόμους (αρχαιολογικές ποδηλατοδιαδρομές). 

Φέτος ο δήμος της Κω αγόρασε 300 ποδήλατα, που θα τοποθετηθούν σε διάφορα 

σημεία της πόλης, ώστε ντόπιοι και ξένοι, εφοδιασμένοι με την ειδική κάρτα (έναντι 1 

ευρώ), να μπορούν να τα χρησιμοποιούν μετακινούμενοι στην πόλη και όταν 

τελειώνουν, να τα επιστρέφουν, εκεί όπου τα πήραν, παίρνοντας πίσω και το 1 ευρώ!. 
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Ηράκλειο, Κρήτη 

 

Στην ενίσχυση και αναβάθμιση του προγράμματος προώθησης του ποδηλάτου ως 

μέσο "βιώσιμης κινητικότητας"... προχώρησε ο δήμος Ηρακλείου, με ένα νέο 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει 100 σύγχρονα ποδήλατα EasyBike για όλες τις ηλικίες. 

Τα ποδήλατα θα διατίθενται στους πολίτες με δανεισμό από συγκεκριμένα σημεία 

παράδοσης και παραλαβής  που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την πόλη. Είναι ειδικά 

ποδήλατα για την πόλη με ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Παράλληλα με την παράδοση σε χρήση των νέων ποδηλάτων, ο Δήμος Ηρακλείου 

προχωρά και στην αναβάθμιση των αντίστοιχων υποδομών στην πόλη, προκειμένου 

να διευκολύνεται η ποδηλασία με νέους σταθμούς παραλαβής και παράδοσης, χώρους 

στάθμευσης σε όλα τα δημοτικά κτίρια και σε σημεία του παραλιακού μετώπου και 

αύξηση - βελτίωση των ποδηλατοδρόμων και    της προσβασιμότητας. 

 

 

MEΣΟΛΟΓΓΙ 

Σε όαση για τους ποδηλάτες έχει μετατραπεί και η ιστορική πόλη του Μεσολογγίου. Σε 

4 χιλιάδες υπολογίζονται οι πολίτες που χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις 

μετακινήσεις τους. Όχι και λίγοι, αν σκεφτεί κανείς ότι ο πληθυσμός της πόλης είναι 17 

χιλιάδες. 

Έτσι, το 2002 κατασκευάστηκε ένας ποδηλατοδρόμος μήκους 2,5 χιλιομέτρων μέσα 

στην πόλη. Το Μεσολόγγι διαθέτει όμως και περιαστικό ποδηλατοδρόμο μήκους 4 

χιλιομέτρων και πλάτους 2,5 μ. που φτάνει μέχρι τη λιμνοθάλασσα. 

 

 

 

Λάρισα 

Η Λάρισα είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Πόλεις Χωρίς Αυτοκίνητα»  και 

ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο. 

Οι οροθετημένοι με ειδική σήμανση ποδηλατοδρόμοι, συνολικού μήκους 12 

χιλιομέτρων, σχεδιάζεται να αυξηθούν, προκειμένων να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 

ποδηλατικών διαδρομών 54 χιλιομέτρων. Ο Δήμος Λάρισας παρέχει καθημερινά 
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δωρεάν ποδήλατα σε κατοίκους και επισκέπτες για τις μετακινήσεις τους στην πόλη, 

ύστερα από την παράδοση της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

 

 

Καρδίτσα 

 

Η Καρδίτσα σήμερα είναι πρωτοπόρος πόλη σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την χρήση 

του ποδηλάτου από τους κατοίκους της. Ο λόγος είναι ότι το ποδήλατο σε πηγαίνει 

γρήγορα αποτελεσματικά και φθηνά παντου. Το ποδήλατο χρησιμοποιούν το 70% των 

κατοίκων της πόλης σύμφωνα με έρευνα.  Κύριοι χρήστες του δικτύου είναι οι έφηβοι  

οι γυναίκες  αλλά κ οι άντρες της τρίτης ηλικίας , πράγμα που φανερώνει  ότι η χρήση 

του ποδηλάτου στην Καρδίτσα δεν είναι <<μόδα>> της τελευταίας δεκαετίας  αλλά 

ιστορικό πολιτιστικό κ κοινωνικό δεδομένο. Επίσης επισημαίνεται στην έρευνα ότι κάθε 

οικογένεια διαθέτει περισσότερα από ένα ποδήλατα ενώ πολλές έχουν ένα ποδήλατο για 

κάθε μέλος του.  Ένα πραγματικά  δημοκρατικό μέσο μετακίνησης ,πάνω στο οποίο 

όλοι είμαστε ίσοι ,καταλαμβάνοντας κ επιβαρύνοντας ελάχιστα τον δημόσιο χώρο της 

πόλης. 

Η πόλη της Καρδίτσας βρίσκεται στην <<καρδιά>> της θεσσαλικής πεδιάδας κ λόγω 

της εδαφικής της μορφολογίας ήταν κ θα είναι η πιο ενδεδειγμένη πόλη για την χρήση 

του ποδηλάτου. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων  κατασκευάστηκε από το δήμο το 2004. 

Έτσι, ενθαρρύνθηκαν και οι παλιοί παραδοσιακοί ποδηλάτες, αλλά και όσοι μέχρι τότε 

δε χρησιμοποιούσαν ποδήλατο. Σήμερα η Καρδίτσα διαθέτει 4 χιλιόμετρα 

ποδηλατοδρόμων μέσα στην πόλη και έναν περαστικό ποδηλατόδρομο μήκους 10 

χιλιομέτρων. Ενδεικτικό της νοοτροπίας που υπάρχει στην Καρδίτσα για το ποδήλατο 

είναι ότι σε λίγο καιρό θα είναι πραγματικότητα και ο πρώτος ποδηλατόδρομος, μήκους 

26 χιλιομέτρων, που θα ενώνει την Καρδίτσα με τα Τρίκαλα.   Κι αν μέσα στην πόλη 

της Καρδίτσας το ποδήλατο εξυπηρετεί την καθημερινότητα, στην κοντινή λίμνη 

Πλαστήρα έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη, διαμόρφωση και σήμανση διαδρομών 

ορειβατικού ποδηλάτου συνολικού μήκους 35 χιλιομέτρων. Με το δικό σου mountain 

bike ή συμμετέχοντας σε ποδηλατικό group με έμπειρο οδηγό μπορείς να αθληθείς 

απολαμβάνοντας το μαγευτικό ορεινό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα και της οροσειράς 

των Αγράφων. Τέλος το ποδήλατο αποτελεί για την περιοχή μας ένα μέσο το οποίο έχει 

περιβληθεί με αγάπη από τους συμπολίτες μας κ έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό 

στην καθημερινότητα της πόλης μας. 
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