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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: 8ος Ποδηλατικός Γύρος Πόλης Ρεθύµνου 2017 
 

 
Με πολύ µεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο 8ος Ποδηλατικός Γύρος Πόλης Ρεθύµνου την Τετάρτη 12 

Ιουλίου µε σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού την πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Η πρωτοβουλία 

διεξαγωγής και οργάνωσης ήταν του Τµήµατος Αθλητισµού του ∆ήµου, το οποίο παρά τις ελλείψεις 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού και προσωπικού, κατάφερε να φέρει εις πέρας τη συγκεκριµένη αθλητική 

εκδήλωση ξεπερνώντας τις 150 συµµετοχές. 

 

“Ποδηλατώ στην Πόλη µου” ήταν το µήνυµα της εκδήλωσης αυτής και σε συνδυασµό µε το 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα «HORIZON 2020 – CIVITAS DESTINATIONS», το όποιο στόχο έχει την εύρεση 

βιώσιµων λύσεων κινητικότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, επιδιώχθηκε να µεταδοθεί 



στους συµµετέχοντες και στους περαστικούς η ανάγκη ένταξης του ποδηλάτου στην καθηµερινότητά 

µας ως µέσο µεταφοράς και άσκησης.  

Επιπλέον, το Τµήµα Αθλητισµού έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες που δεν διέθεταν ποδήλατο, να 

συµµετάσχουν κι εκείνοι στον Ποδηλατικό Γύρο µέσα από τη δωρεάν παραχώρηση των ποδηλάτων του 

∆ήµου. 

 

Πολλές όµορφες εικόνες πληµµύρισαν το Ρέθυµνο: ένα πολύχρωµο “κοµβόι” ξεχύθηκε µε γονείς να 

ποδηλατούν µαζί µε τα παιδιά τους τα οποία κάθονταν στα παιδικά καθίσµατα των ποδηλάτων, µικρά 

παιδιά  να ποδηλατούν σε ποδήλατα µε ροδάκια και χωρίς, ποικιλία ποδηλάτων που επισκίασαν για 

λίγο τα αυτοκίνητα άλλα ηλεκτρικά, άλλα ποδήλατα πόλης, άλλα ποδήλατα αγωνιστικά κ.α 

Μέσα από αυτή τη µεγάλη συµµετοχή, αναδύθηκε η ανάγκη των πολιτών, µικρών και µεγάλων, για 

δηµιουργία συχνότερων ευκαιριών και κινήτρων άθλησης µέσα στην πόλη, µη αγωνιστικού χαρακτήρα, 

που να µπορούν να συµµετέχουν όλοι µαζί.



Την εκδήλωση επίσης τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνου Κος Γιώργης 

Μαρινάκης, ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης Κος Θοδωρής Νίνος, ο  Αντιδήµαρχος Κος 

Άγγελος Μαλάς, ο Αντιδήµαρχος Κος ∆ηµήτρης Λελεδάκης, και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Υπεύθυνος 

Αθλητισµού Κος ∆ηµήτρης Λαχνιδάκης. Μάλιστα οι δύο τελευταίοι(Λελεδάκης, Λαχνιδάκης) είχαν και 

αγωνιστική παρουσία αφού ποδηλάτησαν τα περίπου 9 km µε το ποδήλατο τους. 

 

Τέλος, ο ∆ήµος Ρεθύµνου και το Τµήµα Αθλητισµού θα ήθελε να κάνει ιδιαίτερη µνεία και να 

απονείµει εύσηµα και ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν και προσέφεραν µε την παρουσία αλλά και την 

συµβολή τους στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση του 8ου Ποδηλατικού Γύρου Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα: 

την Τροχαία , το Λιµεναρχείο, το Λιµενικό Ταµείο, την Τεχνική Υπηρεσία, το Σώµα Εθελοντών 

Σαµαρειτών ∆ιασωστών, τον Ποδηλατικό Σύλλογο ΑΤΛΑ και τους εθελοντές του, τα αναψυκτικά ΑΡΚΑ∆Ι 

και ιδιαίτερα την Κα Μαργαρίτα Σαββάκη, το Ζαχαροπλαστείο ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ στην Επισκοπή, τον 

γιατρό και Πρόεδρο του Σ∆ΥΡ Κο Ζησιµόπουλο Κωνσταντίνο, τους εθελοντές φωτογράφους και φυσικά 

όλους τους εθελοντές επώνυµους και ανώνυµους.       



   

Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για τον 9ο Ποδηλατικό Γύρο Πόλης ο οποίος θα διεξαχθεί την 

επόµενη χρονιά. 
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