
Θεσσαλονίκη, 9/6/2022 

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 

ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 

(ΟΣΕΘ) και ο Δήμος Καλαμαριάς συνδιοργάνωσαν ποδηλατοδρομία στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων του Δήμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και της 

υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου PE4Trans του Προγράμματος Interreg 

Europe. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα όπως η κλιματική 

αλλαγή και η βιώσιμη μετακίνηση με ποδήλατο. Για τη φετινή παγκόσμια γιορτή 

χρησιμοποιήθηκε το σλόγκαν “Only One Earth”, το οποίο ήταν το σύνθημα της 

Διάσκεψης της Στοκχόλμης το 1972 όπου τέθηκαν οι βάσεις για την πολιτική 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Με τη σκέψη, λοιπόν, ότι η Γη ήταν και παραμένει ο μόνος πλανήτης που έχουμε, 

πάνω από 100 άτομα, όλων των ηλικιών – από 3 έως 70 ετών, συναντήθηκαν στις 11 

το πρωί έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμαριάς όπου ήταν η εκκίνηση, 

και, παρά την ιδιαίτερα ζεστή καλοκαιρινή μέρα, διένυσαν με τα ποδήλατά τους και 

με καλή διάθεση μια εύκολη διαδρομή απόστασης 8 χιλιομέτρων μέσα στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Μαζί τους στη διαδρομή συμμετείχαν ο 

Δήμαρχος Καλαμαριάς, κ. Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, 

Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Καλαμαριάς, κ. Αθανάσιος Γιαννακός, 

ενώ το παρόν έδωσε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτρης Κούβελας, καθώς 

και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μαρία Σπυράκη, απευθύνοντας 

χαιρετισμό πριν ξεκινήσει η ποδηλατάδα. Η φωτογραφία που ακολουθεί απεικονίζει 

όλους τους προαναφερθέντες μαζί λίγο πριν την έναρξη της ποδηλατάδας. 



 

 

Εικόνα 1 Φωτογραφία λίγο πριν την έναρξη της ποδηλατάδας, από αριστερά απεικονίζονται: ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Καλαμαριάς κ. Γιαννακός, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 

κ. Κούβελας, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Δαρδαμανέλης, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυράκη 

 

Ο ΟΣΕΘ είχε έγκαιρα προβλέψει την τροποποίηση των δρομολογίων αστικής 

συγκοινωνίας στην περιοχή ενόψει της ποδηλατάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδρομής, η τροχαία με ένα περιπολικό και μία μηχανή, οι εθελοντές διασώστες της 

USAR Hellas, οι γυμναστές του γραφείου Αθλητισμού, και ένα λεωφορειάκι του 

Δήμου Καλαμαριάς συνόδευαν τη ροή ώστε να παράσχουν τη βοήθειά τους σε 

όποιον ποδηλάτη είχε ανάγκη, ενώ παράλληλα ενθάρρυναν και εμψύχωναν τους 

συμμετέχοντες να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Στα μισά της διαδρομής, 

πραγματοποιήθηκε μια σύντομη πεντάλεπτη στάση για ξεκούραση, με τη διανομή 

μπουκαλιών νερού και μπανανών σε όλους. 

Πράγματι, η παρουσία των παραπάνω υπηρεσιών αποδείχθηκε χρήσιμη, 

αναφέροντας ενδεικτικά την περίπτωση μιας συμμετέχουσας της οποίας το 

ποδήλατο παρουσίασε τεχνική βλάβη και αναγκάστηκε να σταματήσει σε αρχικό 

σημείο της ποδηλατάδας μαζί με την ανήλικη κόρη της την οποία συνόδευε. Μετά 

την επιδιόρθωση, το μίνι λεωφορειάκι τους μετέφερε στην ενδιάμεση στάση του 4ου 

χιλιομέτρου από όπου κατάφεραν να συνεχίσουν τη βόλτα τους. 



 

 

 

Εικόνα 2 Φωτογραφία λίγο πριν το σήμα έναρξης της ποδηλατάδας 

 

Οι πρώτοι ποδηλάτες τερμάτισαν περίπου 1,5 ώρα μετά την έναρξη στο στρατόπεδο 

του Κόδρα, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Αλεξάνδρου, όπου διεξάγονταν και οι 

υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος για την Ημέρα Περιβάλλοντος. Η 

ποδηλατοδρομία δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα αλλά στόχευε στην ενεργοποίηση 

και κινητοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας. Ο 

περιορισμός της χρήσης μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς και η ενίσχυση 

εναλλακτικών μέσων όπως το ποδήλατο, αποτελούν κοινό Ευρωπαϊκό στόχο και 

βασική πολιτική στις καθημερινές μετακινήσεις.  

Με την ολοκλήρωση της διαδρομής από όλους τους ποδηλάτες, ο ΟΣΕΘ μοίρασε σε 

όλους ανεξαιρέτως από ένα  μικρό LED φως ασφαλείας ποδηλάτου ως αναμνηστικό 

δώρο εκείνης της ημέρας, το οποίο ήταν διαθέσιμο σε πολλά χρώματα για να 

επιλέξουν. Επιπλέον, κληρώθηκαν και άλλα δώρα ποδηλατικού ενδιαφέροντος όπως 

κράνη και σύνεργα (kit) επισκευής δικύκλου, με σημαντικότερο τη δωρεάν παροχή 

ενός ποδηλάτου που εξασφαλίστηκε μέσω χορηγίας της εταιρίας Brainbox.  



 

Η αίτηση για τη συμμετοχή στην κλήρωση συμπληρωνόταν πριν την έναρξη της 

διαδρομής στον ειδικό χώρο που διαμορφώθηκε στο χώρο εκκίνησης. Οι νικητές 

ανακοινώθηκαν δημόσια κατά τη διάρκεια της ανοιχτής κλήρωσης που έλαβε χώρα 

στη λήξη της ποδηλατάδας και παρέλαβαν επιτόπου τα δώρα τους. Η παρακάτω 

φωτογραφία αποτυπώνει μια στιγμή της διαδικασίας. 

 

 

Εικόνα 3 Φωτογραφία κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για τα δώρα της ποδηλατάδας 

 

Συμπερασματικά, δεδομένων των συνθηκών της συγκεκριμένης ημέρας με (ι) τον 

καύσωνα και την (ιι) πληθώρα παράλληλων παρόμοιων δράσεων για το περιβάλλον 

σε όλους τους Δήμους της πόλης, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η ηλικιακή 

κατανομή τους θεωρούνται ικανοποιητικά, καθώς υποδεικνύουν μια ισορροπημένη 

ηλικιακή ομάδα πολιτών που είχαν κίνητρα από μόνοι τους να συμμετάσχουν στην 

εκδήλωση ατομικά. 

Για τη διάδοση της ποδηλατοδρομίας, χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικά σχεδιασμένες 

αφίσες οι οποίες τυπώθηκαν και τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της 

Καλαμαριάς. Επιπλέον, ενημέρωση του κοινού πραγματοποιήθηκε και μέσω των 



 

κοινωνικών δικτύων του Δήμου Καλαμαριάς, του ΟΣΕΘ αλλά και του ΑΠΘ που 

παρείχε την επιστημονική υποστήριξη στη δράση. Κάλεσμα έγινε σε σχολεία και 

χώρους ενδιαφέροντος της Καλαμαριάς και των γειτονικών Δήμων, καθώς, επίσης, 

και μέσα από πλατφόρμες που ασχολούνται με δραστηριότητες για οικογένειες 

(https://www.facebook.com/pigolampides). Η θεματική ποδηλατάδα συνέχισε να 

προβάλλεται μετά την πραγματοποίησή της, αφού πολλές δημοσιογραφικές πηγές 

και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τοπικού καναλιού τηλεόρασης έκαναν αναφορά 

στην πετυχημένη υλοποίηση της δράσης του ΟΣΕΘ και του Δήμου Καλαμαριάς. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά από θεματικές 

ποδηλατάδες και άλλες δράσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας που 

υλοποιεί ο ΟΣΕΘ, με την επιστημονική υποστήριξη του ΑΠΘ, στα πλαίσια του Σχεδίου 

Δράσης του έργου PE4trans. Το έργο «PE4Trans-Public Engagement for Sustainable 

Public Transport» χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Interreg Europe και αφορά 

στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της συμμετοχής των πολιτών στις 

διαδικασίες σχεδιασμού των μέτρων πολιτικής και των δράσεων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, συγκροτήθηκε πριν τρία χρόνια η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών για 

βιώσιμες μετακινήσεις1 με στόχο να καταλήξει στις δράσεις που αφορούν στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους. Ως 

αποτέλεσμα, το Σχέδιο Δράσης, μέρος του οποίου αποτελεί η εν λόγω εκδήλωση, 

κατορθώθηκε να συνδιαμορφωθεί με τους πολίτες, έχει υιοθετηθεί επίσημα από τον 

ΟΣΕΘ και βρίσκεται στη φάση υλοποίησης.  

 

 

 

Σημείωση 

Το έργο PE4Trans είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος 

διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe. Aφορά στην προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας μέσω της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες σχεδιασμού των μέτρων 

πολιτικής και των δράσεων. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με 

συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο χρονικός 

προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, με έτος ολοκλήρωσης το 2023. Για περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/ 

 
1 https://el-gr.facebook.com/SumvouleutikiEpitropiPolitonPE4Trans/  
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