
 

 

                                                              

1η ερώτηση (Ειρήνη): Υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες στο νησί μας; 

Απάντηση: Σήμερα στον σύλλογο μας έχουμε 60 ενεργούς ποδηλάτες. Το 2013 που 

ξεκίνησα εγώ ήμασταν μόνο 15,  όσο ο κόσμος γνωρίζει το ποδήλατο ο αριθμός μεγαλώνει. 

2η ερώτηση (Άννα Λ.):Χρειάζεται να έχουμε ρυθμίσει το ύψος της σέλας πριν ανεβούμε στο 

ποδήλατο; 

Απάντηση: Ναι! Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Το ύψος της 

σέλας από το δρόμο πρέπει να είναι όσο το μήκος του χεριού μας. 

3η ερώτηση (Κωνσταντίνα):Είναι απαραίτητο να φοράμε κράνος; 

Απάντηση: Βέβαια και είναι απαραίτητο  για την προστασία μας πό πτώση και 

τραυματισμό.  

4η ερώτηση  (Καλλιόπη): Εκτός από το κράνος, τι άλλο χρειάζεται να φοράμε για την 

ασφάλειά μας; 

Απάντηση: Χρειάζεται να φοράμε γάντια και γυαλιά. Ειδικά τα γυαλιά προστατεύουν τα 

μάτια μας από τα έντομα. 

5η ερώτηση (Ελισάβετ):Υπάρχουν πολλά σήματα οδικής κυκλοφορίας για τους ποδηλάτες; 

Απάντηση: Για τους ποδηλάτες ισχύουν τα ίδια σήματα που ισχύουν και για τους οδηγούς 

οχημάτων. Ειδικά γι’ αυτούς, υπάρχει το σήμα που δηλώνει ότι ο δρόμος είναι μόνο για 

ποδηλάτες. 

6η ερώτηση (Ελένη):Ποιο είναι το πιο ασφαλές ποδήλατο; 

Απάντηση: Το πιο ασφαλές ποδήλατο είναι αυτό που το οδηγούμε σωστά. 

7η ερώτηση (Γιάννης Λ.):Πόσα μέτρα απόσταση πρέπει να είναι ο ποδηλάτης από το 

μπροστινό αμάξι; 

Απάντηση: Τόσα μέτρα, όσα πιστεύει ότι χρειάζεται για να σταματήσει με ασφάλεια, αν το 

προπορευόμενο αμάξι σταματήσει απότομα. 

 



8η ερώτηση (Χριστόφορος):Γιατί δεν πρέπει να περνάμε με κόκκινο; 

Απάντηση: Για δύο λόγους. Πρώτον είναι παράνομο και δεύτερον κινδυνεύουμε να 

προκαλέσουμε ατύχημα. 

9η ερώτηση (Άννα Μ.):Σε πόσα περίπου ατυχήματα, το χρόνο, εμπλέκονται ποδηλάτες; 

Απάντηση: Οι ποδηλάτες εμπλέκονται σε αρκετά ατυχήματα γιατί η προηγούμενη γενιά δεν 

έχει ποδηλατική παιδεία. Δηλαδή όταν ήταν παιδιά δεν έμαθαν τους κανόνες σωστής 

οδικής συμπεριφοράς. 

10η ερώτηση (Μάγια):Ποιες είναι οι συνέπειες των ατυχημάτων με ποδήλατο; 

Απάντηση: Οι συνέπειες είναι πολλές. Εκτός από τις σωματικές π.χ. να σπάσει κάποιος το 

χέρι, το πόδι κλπ. υπάρχουν και η ψυχολογικές που έχουν σχέση με τη θλίψη που 

προκαλούν στους συγγενείς και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τέλος είναι οι κοινωνικές 

συνέπειες γιατί υπάρχει πιθανότητα ο τραυματισμένος ποδηλάτης που δεν θα μπορεί να 

εργαστεί να απολυθεί από τον εργοδότη του. 

11η ερώτηση (Μαρίνος):Ποια οχήματα ευθύνονται, συνήθως, για θανατηφόρα ατυχήματα 

με ποδηλάτες; 

Απάντηση: Για τα ατυχήματα με θύματα τους ποδηλάτες ευθύνονται τόσο οι ίδιοι οι 

ποδηλάτες όσο και τα άλλα οχήματα γιατί δεν δίνει ο ένας την απαραίτητη προσοχή στον 

άλλο. 

12η ερώτηση (Χρήστος):Πώς νιώθετε όταν ακούτε ότι έγινε ατύχημα με ποδήλατο; 

Απάντηση: Η πρώτη μου σκέψη είναι αν έχει εμπλακεί κάποιος φίλος μου και αυτό μου 

δημιουργεί πολύ άσχημα συναισθήματα. 

13η ερώτηση (Γιάννης Μπ.):Γιατί κάποιοι ποδηλάτες δεν τηρούν τους κανόνες; 

Απάντηση: Ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν βρέθηκε μια δασκάλα πριν από 

χρόνια, να καλέσει έναν ποδηλάτη στην τάξη και να μιλήσει στα παιδιά για τη σωστή οδική 

συμπεριφορά. 

14η ερώτηση (Μάριος):Ποιος είναι ο βασικός λόγος που γίνατε ποδηλάτης; 

Απάντηση: Το 2013 μου έκανε δώρο ο αδελφός μου ένα ποδήλατο και  είπα να πάω μια 

βόλτα μέχρι το Νεχώρι. Τότε κατάλαβα ότι αυτό με γεμίζει και δεν σταμάτησα ποτέ να 

ποδηλατώ. Επίσης ήμουν 120 κιλά και η ποδηλασία με βοήθησε να τα χάσω και να 

αποκτήσω καλή φυσική κατάσταση. 

15η ερώτηση (Αμέλια):Τι σας αρέσει περισσότερο στην ποδηλασία; 

Απάντηση: Μου αρέσει που γυμνάζομαι και ταυτόχρονα απολαμβάνω τη φύση αφού ή 

ποδηλασία δεν γίνεται σε περιορισμένο χώρο. Επίσης με το ποδήλατο, έχω γυρίσει όλη την 

Ελλάδα και έχω επισκεφτεί μέρη που ποτέ δεν θα πήγαινα. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν 

όταν ξεκινώντας από το Καλλιμάρμαρο τερμάτισα στη Σπάρτη μπροστά στο άγαλμα του 



Λεωνίδα. Επίσης στην ποδηλασία, ‘όπως και σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα δεν πρέπει να 

πιέζεις τον εαυτό σου να ξεπερνά τις δυνάμεις του γιατί αυτό μπορεί να σου προκαλέσει 

κακό. Προσωπικά έχω εγκαταλείψει αγώνα όταν ένιωθα ότι οι δυνάμεις μου 

εξασθενούσαν.  Ο ανταγωνισμός είναι καλός, αλλά πάντα πρέπει να έχετε ευγένεια και να 

μην διεκδικείτε αυτό που ανήκει σε άλλον να το κερδίσετε με πλάγιο τρόπο. 

16η ερώτηση (Ταξιάρχης):Έχετε κινδυνέψει ποτέ να σας χτυπήσει αυτοκίνητο: 

Απάντηση: Καθημερινά κινδυνεύω από απρόσεκτους οδηγούς. Οι οδηγοί πρέπει να μάθουν 

να σέβονται τους ποδηλάτες. 

17η ερώτηση (Σταματία):Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την 

ποδηλασία; 

Απάντηση: Να έχει υπομονή και επιμονή, ακόμα κι αν είσαι ο μοναδικός στην παρέα σου 

που ασχολείται με αυτό το άθλημα. Αυτό συνέβη και με μένα. Η ποδηλασία αν και δεν είναι  

διαδεδομένο άθλημα σε αποζημιώνει πλήρως και δεν πρόκειται ποτέ να μετανιώσεις που 

την επέλεξες. 
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