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Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) ο Σύλλογος Γονέων
του 7ου Δημοτικού Ν. Σμύρνης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά Ποδηλατοβόλτα στις
γειτονιές της πόλης μας και μας καλεί όλους μικρούς και μεγάλους την Κυριακή (28
/09/2014) στις 9:30 το πρωί στο προαύλιο του σχολείου όπου θα γίνει η εκκίνηση. Σε
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων αναφέρει αναλυτικά:

Πέρυσι τέτοια εποχή τολμήσαμε για πρώτη φορά να βγούμε βόλτα με ποδήλατα στους
δρόμους της πόλης μας. Ανακαλύψαμε τις φυσικές μας δυνατότητες, δοκιμάσαμε την
αντοχή μας, μα πάνω από όλα ζήσαμε όμορφες και πρωτόγνωρες για πολλούς από εμάς
στιγμές. Αποφασίσαμε λοιπόν να το τολμήσουμε ξανά.
Με αφορμή και πάλι την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου)
διοργανώνουμε τη Δεύτερη Ποδηλατοβόλτα στις γειτονιές της πόλης μας.
Μικροί και μεγάλοι πάρτε τα ποδήλατα και τα κράνη σας, φορέστε ανοιοχτόχρωμα κι
ελαφριά ρούχα κι ελάτε την Κυριακή (28 /09) στις 9:30 το πρωί στο προαύλιο του σχολείου
μας. Έμπειροι ποδηλάτες θα μας δώσουν οδηγίες θα μας συνοδεύουν και θα μας καθοδηγούν
σε όλη τη διαδρομή. Θα διανύσουμε περίπου 3.700 μέτρα:
Ευξείνου Πόντου – Αγίας Σοφίας – Αχιλλέως – Ελευθερίου Βενιζέλου
Στάση για ξεκούραση στο Άλσος ( για μια ώρα περίπου )
Επιστροφή στο σχολείο από Ελευθερίου Βενιζέλου – Αγίας Σοφίας – Αδριανουπόλεως
Ελλησπόντου – Ταταούλων – Ευξείνου Πόντου.
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Αργά, με ρυθμό που να μπορούν να ακολουθήσουν όλοι και καθοδηγούμενοι από την
ποδηλατική ομάδα, θα κινηθούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας δίχως να
εισέλθουμε στο αντίθετο ρεύμα, ενώ θα φροντίσουμε στο πέρασμά μας να αφήνουμε
χαμόγελα και όχι σκουπίδια.
Όσοι δεν έχετε ποδήλατο μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο για δωρεάν ενοικίαση. Όσοι
δεν καταφέρετε να μας ακολουθήσετε ελάτε να μας συναντήσετε στο Άλσος όπου θα
κάνουμε στάση.
Ραντεβού την Κυριακή το πρωί λοιπόν στο σχολείο.
Να αντισταθούμε για λίγες ώρες στην καθημερινότητα.
Να ανακαλύψουμε ξανά την πόλη που ζούμε με τη μαγεία της ελευθερίας που μας δίνει το
ποδήλατο.
Ακόμα και να ονειρευτούμε...
Άλλωστε, ποιος δεν έχει ονειρευτεί κάνοντας πετάλι;
LinkwiseCreative.show("10715-6", "CD18211", "_blank");

2/2

