Ποδηλατική Κυριακή στο
Πανεπιστήμιο Πατρών
της Μαρίας Νικολοπούλου και του Χρήστου-Μάριου Πλώτα, εθελοντών
του Πράσινου Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 11/5 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η ποδηλατική βόλτα του
Πανεπιστημίου Πατρών <<Πάμε με ποδήλατο>>, η οποία ήταν αφιερωμένη στην παγκόσμια
μέρα θαλασσαιμίας (γνωστή ως μεσογειακή αναιμία) που γιορτάζεται στις 8 Μαΐου. Την
βόλτα που την διοργάνωσε ο ΠΟΠ μαζί με το πανεπιστημιακό γυμναστήριο πήραν μέρος
περισσότερα από 350 άτομα όλων των ηλικιών, φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και
μαθήτριες γονείς και αθλητές. Στην βόλτα αυτή συμμετείχαν επίσης οι ποδηλατικές ομάδες
της Πάτρας «Πιάνω Τη Ζωή Από Το Τιμόνι» και «Ποδηλάτρες».
Για την βόλτα αυτή διατέθηκαν από το πανεπιστημιακό γυμναστήριο 22 ποδήλατα.
Άλλα 14 ποδήλατα προσέφερε εταιρία IDEAL ώστε όλο και περισσότερα άτομα να
συμμετέχουν στην δράση αυτή. Η διαδρομή ήταν από την πανεπιστημιούπολη, αφετηρία
μπροστά από την πρυτανεία, έως την πλατεία Γεωργίου .

'Στιγμιότυπο από τον τερματισμό στην πλατεία Γεωργίου της ποδηλατο-βόλτας'

Οι ποδηλάτες, με την βοήθεια της Τροχαίας Πατρών, διέσχισαν με απόλυτη
ασφάλεια τις οδούς Πανεπιστημίου, Κωνσταντινουπόλεως και Μαιζώνος έως ότου έφτασαν
στην πλατεία Γεωργίου διερχόμενοι κάτω από μια φουσκωτή αψίδα. Στην πλατεία δόθηκαν
με κλήρωση ποδήλατα, κράνη ποδηλάτων και ...παγωτά! Οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να δροσιστούν με νερά και παγωτίνια προσφορά της εταιρίας ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ. Ο
Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές Σαμαρείτες υποστήριξαν την βόλτα ακολουθώντας την.
Πριν από την ποδηλατο-βόλτα πραγματοποιήθηκε ο 5ος Ποδηλατικός Αγώνας του
Πανεπιστημίου «Η γέφυρα μας ενώνει» με συμμετοχή αθλητών από όλη την χώρα. Οι
αθλητές ξεκίνησαν από το λιμάνι της Ναυπάκτου και ακλουθώντας την γέφυρα «Χαρίλαος
Τρικούπης» και τερμάτισαν στο Καστρίτσι περνώντας μέσα από την πανεπιστημιούπολη. Η
βράβευση των νικητών κάθε κατηγορίας έγινε λίγο πριν την έναρξη της ποδηλατο-βόλτας.
Στην διοργάνωση πέρα από τον ΠΟΠ και το πανεπιστημιακό γυμναστήριο συμμετείχε και ο
Δήμος Ναυπακτίας. Τέλος για τους μικρούς αθλητές που δεν έτρεξαν στον αγώνα, δίπλα
από την πρυτανεία διεξήχθησαν αγώνες σπριντ με συμμετοχή μικρών αλλά και μεγάλων
παιδιών επίσης από όλη την Ελλάδα.

'Στιγμιότυπα από το αγωνιστικό μέρος των μεγάλων, των ποδηλατο-σπριντ και της
απονομής των βραβείων'

