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Τν 1817 ζηε Γεξκαλία, ν βαξψλνο Karl von Drais, ζέινληαο έλα κεηαθνξηθφ κέζν γηα ηε 

βφιηα ζηνπο θήπνπο ηνπ, θαηαζθεχαζε απφ μχιν έλα πνδήιαην, ηελ ληξεδίλα (draisienne), 

πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απφ ην επψλπκφ ηνπ. Η δηαθνξά κε ηνλ πξνεγνχκελν 

θαηαζθεπαζηή, ήηαλ φηη είρε πξνζηεζεί ην ηηκφλη. Παξφια απηά ν ηξφπνο θίλεζεο, 

παξέκεηλε ίδηνο. 

 

Τελ ακέζσο επφκελε ρξνληά, ζηε Μ. Βξεηαλία, ν Dennis Johnson αληηθαηέζηεζε πνιιά 

θνκκάηηα ηεο ληξεδίλαο κε κεηαιιηθά.  

Τν 1839 ζηε Σθσηία, ν Kirkpatrick Macmillan ήηαλ ν πξψηνο πνπ έβαιε πεηάιηα. Τα 

ζπλέδεζε ζηνλ άμνλα ηεο πίζσ ξφδαο, ρσξίο, θπζηθά, ηελ παξνπζία αιπζίδαο.  

 

Τν 1860 ζηε Γαιιία, ν Pierre Michaux ηνπνζέηεζε πεηάιηα ζηελ κπξνζηηλή ξφδα 

δεκηνπξγψληαο ην Velocipede, πνπ ζεκαίλεη «γξήγνξα πφδηα». Δπίζεο αχμεζε ην κέγεζνο 

Τν πξψην πνδήιαην ήηαλ μχιηλν θαη 

θαηαζθεπάζζεθε ην 1855 ζηε Γαιιία 

απφ ηνλ εθεπξέηε Μηζψ.  

Τν πξψην πνδήιαην πνιινί ην νλφκαδαλ 

"κεραλή ηξεμίκαηνο". Οη "κεραλέο 

ηξεμίκαηνο" ήηαλ άβνιεο. Ο νδεγφο 

θαζφηαλ πάλσ ζην πνδήιαην θαη 

έζπξσρλε κε ηα πφδηα ζηελ άζθαιην, 

γηαηί δελ ππήξραλ πεληάι ηφηε. Τν 

πνδήιαην άξρηδε λα θηλείηαη θαη ν νδεγφο 

λα ηξέρεη. Οη ξφδεο δελ ήηαλ θαζφινπ 

βνιηθέο. Ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ζίδεξν  

Αξγφηεξα θαηαζθεπάζζεθε έλα άιιν 

είδνο πνδειάηνπ ζηε Γαιιία πνπ ην 

νλφκαζαλ "Πέλπ Φάξζηλγθ". Σηελ 

Αγγιία πξηλ πνιιά ρξφληα ππήξραλ δχν 

λνκίζκαηα, ε Πέλπ θαη ε Φάξζηλγθ. Η 

Πέλπ ήηαλ πνιχ κηθξή, ελψ ε Φάξζηλγθ 

ήηαλ πνιχ κεγάιε. Τν νλφκαζαλ έηζη 

γηαηί ε κηα ξφδα ηνπ πνδειάηνπ ήηαλ 

κηθξή ζαλ ηε Πέλπ, ελψ 

ε άιιε ξφδα ήηαλ κεγάιε ζαλ ηε Φάξζηλγθ. 

Η ζέια θαη ηα πεληάι ήηαλ πξνζαξκνζκέλα 

ζηελ κπξνζηηλή ξφδα. Ήηαλ πνιχ 

επηθίλδπλν. Απηφ ην πνδήιαην ην νδεγνχζαλ 

γηα είθνζη κφλν ρξφληα.  

Τν 1876 έλα λέν είδνο πνδειάηνπ πήξε ηε 

ζέζε ηνπ "Πέλπ Φάξζηλγθ".Οη ξφδεο ηνπ 

είραλ ίδην κέγεζνο. Οη άλζξσπνη ην νλφκαζαλ 

"πνδήιαην αζθαιείαο". Αιιά θαη πάιη δελ 

ήηαλ αλαπαπηηθά.  

Τν 1887 θάπνηνο εθεχξε έλα λέν είδνο ξφδαο 

θαη πνδειάηνπ. Οη ξφδεο ηνπ ήηαλ 

θηηαγκέλεο απφ ιάζηηρα θαη είραλ κέζα αέξα. 

Τν πνδήιαην απηφ ήηαλ αλαπαπηηθφ. Ήηαλ 

ζαλ ηα ζεκεξηλά. 

Τν 1868 ν Μηζψ πξφζζεζε κηα αηκνκεραλή 

θάησ απφ ηε ζέια γηα λα δίλεη θηλεηήξηα 

δχλακε ζην πνδήιαην θη έηζη δεκηνπξγήζεθε 

ν πξφγνλνο ηεο κνηνζηθιέηαο. 



 

 

ηεο κπξνζηηλήο ξφδαο θαη έβαιε ιάζηηρα απφ ζθιεξφ θανπηζνχθ. Μέρξη ηφηε νη ξφδεο ήηαλ 

μχιηλεο θαη ρσξίο ιάζηηρα.  

 

Η πξψηε εκθάληζε ηνπ δηπινχ πνδειάηνπ έγηλε ην 1886 θαη είρε 4 ξφδεο (δχν κεγάιεο θαη 

δχν κηθξέο). Οη αλαβάηεο θάζνληαλ αλάκεζα ζηηο κεγάιεο ξφδεο θαη είραλ ηηο κηθξέο γηα 

θαιχηεξε ηζνξξνπία.  

 

Σπλερίδνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ πνδειάηνπ, θηάλνπκε ζην 1870, φπνπ νη James Starley θαη 

Wiliam Hilman ζηε Βξεηαλία, θαηαζθεχαζαλ ηελ Ariel, κε πνιχ κεγαιχηεξε ηελ κπξνζηηλή 

ξφδα ζηελ νπνία ηνπνζέηεζαλ ηα πεηάιηα.  

 

Η θαηαζθεπή απηή ζηεξηδφηαλ ζηε θηινζνθία ηνπο πσο φζν κεγαιχηεξε ε ξφδα (ε νπνία 

θαηαζθεπαδφηαλ κε βάζε ην κήθνο ηνπ πνδηνχ ηνπ αλαβάηε), ηφζν κεγαιχηεξε απφζηαζε 

ζα δηέλπε ζε θάζε πεξηζηξνθή ησλ πεηαιηψλ. Με απηή ηελ απιή κεηαηξνπή, ην πνδήιαην 

κπνξνχζε λα θηάζεη ηαρχηεηεο έσο θαη 24 ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα.  

 Δθείλε ηελ επνρή ην απνθαινχζαλ θαη penny-farthing, επεηδή νη ξφδεο ηνπ είραλ πεξίπνπ 

ηελ αλαινγία ησλ ελ ιφγσ θεξκάησλ ζην κέγεζνο.  

Τν πνδήιαην πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 1885, φπνπ θη έιαβε ρψξα ε θπξηφηεξε 

κεηαηξνπή: δχν ξφδεο ίδηνπ κεγέζνπο θαη κε κεηαιιηθέο αθηίλεο θαη ε αιπζίδα λα δίλεη 

θίλεζε ζηελ πίζσ ξφδα. Γηα απηή ηελ εμέιημε ηνπ πνδειάηνπ, ππεχζπλνη είλαη ε εμέιημε ηεο 

κεηαιινπξγίαο θαη ν John Kemp Stanley, ν νπνίνο πξφζζεζε ηε ζακπξέια, ηηο ηαρχηεηεο 

θαη άιιαμε ην ζθειεηφ κε θνχθην κεηαιιηθφ, κεηψλνληαο έηζη ην βάξνο ηνπ. Τν κνληέιν 

απηφ ην νλφκαζε rover. 

 

Τν 1888, ε αλάγθε ελφο παηέξα λα θάλεη πην άλεηεο ηηο βφιηεο ηνπ γηνπ ηνπ κε ην 

πνδειαηάθη ηνπ, νδήγεζε ηνλ γηαηξφ Dr. John Boyd Dunlop, λα αιιάμεη ηα ππάξρνληα 

ιάζηηρα απφ θανπηζνχθ, κε ιάζηηρα πεπηεζκέλνπ αέξα.  

 

Έπεηηα απφ 59 ρξφληα, ην 1947 αληηθαηαζηάζεθε ν κεηαιιηθφο ζθειεηφο κε αινπκίλην, ίδην 

κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αεξνπιάλα.  

 

Τν 1885 εκθαλίζηεθε ην πξψην πνδήιαην ζηελ Διιάδα. Τν1965 βγήθε ζηελ αγνξά έλα κίλη 

πνδήιαην θαη ην 1970 εκθαλίζηεθε ην mountain bike.

Τν 1966 θάπνηνη κνλαρνί πνπ επεμεξγάδνληαλ ηα γξαπηά ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη θαη 

αλαθάιπςαλ έλα κεραληθφ ζρέδην πνπ αλαπαξηζηά έλα κεράλεκα πνπ ζπκίδεη πνιχ ηα 

ζεκεξηλά πνδήιαηα, κε αιπζίδα, πεληάι θαη ηα ινηπά. 

Όκσο ην ζρέδην ηνπ da Vinci δελ είρε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηα ρξφληα πνπ εθείλνο έδεζε. 

Χξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ηξεηο αηψλεο φηαλ έλαο Γάιινο ν de Sivrac, θαηαζθεχαζε ην 

Celerifere: πνδήιαην κε 2 ξφδεο φπνπ φκσο δελ είρε πεληάι, αιιά ν αλαβάηεο έζπξσρλε ην 

έδαθνο κε ηα πφδηα ηνπ ψζηε λα θηλεζεί κπξνζηά. Απηά ηα «πνδήιαηα» ήηαλ ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή ζηηο ζηηο πςειέο θνηλσληθέο ηάμεηο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ Γαιιία, ηελ 

Γεξκαλία θπξίσο κεηά απφ 1817 φηαλ ν βαξψλνο Karl von Drais πξφζζεζε πεδαιηνχρεζε 



 

 

ζηελ κπξνζηηλή ξφδα. Απηά ηα πνδήιαηα είλαη επίζεο γλσζηά θαη σο Draisienne (ιφγσ ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ βαξφλνπ). Γελ είραλ ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία (ιφγσ ησλ θαθψλ 

νδνζηξσκάησλ) φζν ςπραγσγηθή. Τν 1865 πξνζηέζεθαλ πεληάι ζηελ κπξνζηηλή ξφδα θαη 

ην κνληέιν πνπ θαηαζθεχαζε ν Γάιινο Pierre Michaux νλνκάζηεθε velocipede (πνπ 

ζεκαίλεη γξήγνξα πφδηα). 

Μέρξη ηψξα φια ηα πνδήιαηα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν. Η κεηαιινπξγία φκσο 

εμειίρζεθε θαη έηζη κπφξεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, κεηαιιηθέο αθηίλεο 

ζηηο ξφδεο θ.η.ι.  

Η πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ ηεο κεηαιινπξγίαο επαλέθεξε ηνλ ζρεδηαζκφ ζε πνδήιαηα κε δχν 

ξφδεο ίδηνπ κεγέζνπο. Τα κέηαιια πιένλ ήηαλ αξθεηά δπλαηά ψζηε λα θηηαρηνχλ επίζεο θαη 

κεηαιιηθά εμαξηήκαηα αληνρήο φπσο αιπζίδεο, αθηίλεο ηξνρψλ θ.η.ι.. Όκσο νη κηθξφηεξεο 

ξφδεο έθαλαλ ηελ πνδειαζία ιηγφηεξν αθφκα «αλαπαπηηθή». Τελ επνρή εθείλε ππήξραλ 

δηακάρεο γηα πηα ζρεδίαζε είλαη πην ζσζηή: απηή κε ηηο δχν ίδηνπ κεγέζνπο ξφδεο ή απηή κε 

ηελ κεγάιε κπξνζηηλή ξφδα. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ 

πνδειάησλ κε ίδην κέγεζνο ηξνρψλ ηνπνζεηνχζαλ έλα είδνο αλάξηεζεο ζηελ κπξνζηηλή 

ή/θαη ζηελ πίζσ ξφδα γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. 

Η πεξαηηέξσ εμέιημε πνπ έθαλε αθφκα πην πξνζηηά θαη ιεηηνπξγηθά ηα πνδήιαηα ήξζε 

ηπραία απφ ηνλ γηαηξφ Dunlop (πξνθαλψο ζαο ζπκίδεη θάηη ην φλνκα) πνπ ήζειε λα θηηάμεη 

κία θαηαζθεπή πνπ λα πξνζθέξεη πην άλεηεο πνδειαζία γηα ηνλ γηφ ηνπ. Δηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ιαζηηρα κε πηεζκέλν αέξα. Η αληίζηαζε νιίζζεζεο κεηψζεθε θαη ηα 

ιάζηηρα πξνζέθεξαλ έλα είδνο απνξξφθεζεο ησλ θξαδαζκψλ πνπ πξνεξρφηαλ  απφ ηελ 

θαθή θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ. Η αγνξά ελφο πνδειάηνπ θφζηηδε φζν 6 εξγαηηθά κεληάηηθα 

αιιά ζπλερψο ε ηηκή αγνξάο ζπλερψο κεησλφηαλ ψζηε ην 1909 λα ηζνχηαη ιηγφηεξν απφ έλα 

κεληάηηθν. Δηζη ηα πνδήιαηα ήηαλ έλαο θηελφο θαη πξαθηηθφο ηξφπνο κεηαθίλεζεο γηα 

πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο. Πνιιέο γπλαίθεο άξρηζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Τν 1896 κία 

γλσζηή θπξία ηεο επνρήο, ε θπξία Susan B Antony είπε : “ην πνδήιαην έρεη πξνζθέξεη 

ηφζα ζηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ φζν νηηδήπνηε άιιν». Πνιιέο αθφκα βειηηψζεηο 

έγηλαλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ πνδειάησλ, νη θπξηψηεξεο ησλ νπνίσλ εζηηάδνληαλ ζην λα 

γίλνπλ πην ειαθξηά θαη λα πξνζηεζνχλ ζπζηήκαηα αιιαγήο πνδειάησλ. Μεηά ην 1970 φπνπ 

είρακε κία αθφκα εθξεθηηθή αχμεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνδειάησλ δεκηνπξγήζεθαλ 

θαη ηα πξψηα mountain bikes. 

  
 

 

ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζηξέθνληαη ζην 

πνδήιαην, ν θαζέλαο γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο, κηαο θαη ηα νθέιε πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ε 

πνδειαζία είλαη πάξα πνιιά θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε 

πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Η ελαζρφιεζε κε ην πνδήιαην είλαη ζπλνιηθά πνιχ σθέιηκε γηα ηελ πγεία, ελψ ηνλψλεη 

ηδηαίηεξα ην θαξδηαλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, πξνζθέξεη επεμία θαη παξάιιεια θαηαπνιεκά 



 

 

άγρνο θαη ζηξεο.  

 Η κεηαθίλεζε κε πνδήιαην καο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα κηα ζαπκάζηα αεξνβηθή 

άζθεζε. Η πνδειαζία βειηηψλεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή καο πγεία. 

 

 Τν πνδήιαην πξνζθέξεη κηα ήπηα πξνζηηή θαη νηθνλνκηθή κνξθή άζθεζεο 

θαηάιιειε γηα φιεο ηηο ειηθίεο. 

 

 Μαο θξαηάεη ζε επαθή κε ηε θχζε, ηηο αιιαγέο ησλ επνρψλ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

ηνπ θσηφο, ζπληειψληαο ζηελ ζσζηή ξχζκηζε ηνπ βηνινγηθνχ καο ξνινγηνχ πνπ ε 

ζχγρξνλε θαζηζηηθή δσή θαη κεραλνθίλεηε κεηαθίλεζε έρνπλ απνξπζκίζεη. 

 

 Τν πνδήιαην καο πξνζθέξεη ςπρηθή επθνξία θαη ηζνξξνπία. Οη βφιηεο κε ην 

πνδήιαην καο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε πεξηζζφηεξεο γσληέο ηεο 

πφιεο καο, λα δήζνπκε ζηηγκηφηππα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηεο αιιά θαη λα 

ζθεθηνχκε απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ην άγρνο ησλ θαζεκεξηλψλ καο ππνρξεψζεσλ. 

 

Φςσολογία: Πέξα απφ ηελ θαζαξά νξγαληθή θαη ζσκαηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ην πνδήιαην 

ζηνλ άλζξσπν, ζπκβάιιεη πάξα πνιχ ζηελ ςπρηθή πγεία καο, ζηελ ηζνξξνπία θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηξεο. Τν πνδήιαην κπνξεί λα καο ραιαξψζεη, λα εθηνλψζεη ην άγρνο, 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ άζρεκε ςπρνινγία θαη λα καο πξνζθέξεη ςπρηθά κία 

ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα. Τφζν ιφγσ ησλ νξκνλψλ πνπ εθθξίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πνδειαζίαο φζν θαη ιφγσ ησλ ηνπίσλ πνπ ελαιιάζζνληαη κπξνζηά καο ζηε δηάξθεηα 

ηεο βφιηαο καο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα, ινηπφλ, λα καο επαλαθέξεη ζε έλα θπζηνινγηθφ θαη 

ηζνξξνπεκέλν επίπεδν ςπρηθά θα ζπλαηζζεκαηηθά. 

 

ωμαηικό βάπορ - Γςμναζηική: Τν πνδήιαην είλαη κία πνιχ θαιή κνξθή αεξφβηαο 

άζθεζεο επνκέλσο ε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζή καο κε απηφ κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζην 

λα δηαηεξήζνπκε έλα πγηέο ζσκαηηθφ βάξνο, λα ράζνπκε ηπρφλ πεξηηηά θηιά θαη λα 

θαηαπνιεκήζνπκε πξνβιήκαηα παρπζαξθίαο. Δίλαη κία πνιχ θαιή κνξθή γπκλαζηηθήο, 

εθφζνλ γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη ζπζηεκαηηθά, έζησ θαη γηα 15-20 ιεπηά θαη καο βνεζάεη λα 

δηαηεξνχκε ηε θπζηθή καο θαηάζηαζε. Γπκλάδεη νιφθιεξν ην ζψκα, ζπζθίγγεη φινπο ηνπο 

κχεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ απψιεηα ιίπνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα κεηψζεη ηα πξνβιήκαηα 

θπηηαξίηηδαο θαη λα πξνιάβεη ηελ εκθάληζε επξπαγγείαο. Τέινο, βειηηψλεη ηελ αληνρή καο 

θαη δε καο θαηαπνλεί.  

 

Καηαπολέμηζη αϋπνίαρ: Μέζα ζηα αλαξίζκεηα νθέιε ηεο πνδειαζίαο πνπ καο 

εμαζθαιίδεη γεληθφηεξα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, είλαη θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

αυπλίαο πνπ θάπνηνπο ηνπο ηαιαηπσξεί. Η βφιηα κε ην πνδήιαην εηδηθφηεξα αλ γίλεηαη 

θνληά ζηε θχζε θαη ζε ήξεκν πεξηβάιινλ, κπνξεί λα ραιαξψζεη ηνλ άλζξσπν θαη λα ηνλ 

βνεζήζεη λα θνηκεζεί θαιά θαη ήζπρα.  



 

 

 

Τγεία: Η ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε κε ην πνδήιαην ζηελ πγεία 

καο είλαη πνιιαπιή. Αλαξίζκεηα είλαη ηα νθέιε ηνπ πνδειάηνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ καο θαη 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηα πην ζεκαληηθά. 

 

-Δληζρχεη θαη ελδπλακψλεη ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα. 

 

-Γπλακψλεη θαη εμαζθεί ην κπτθφ καο ζχζηεκα αιιά θαη ην ζθειεηηθφ. 

 

-Βειηηψλεη θαη εληζρχεη ην θαξδηναλαπλεπζηηθφ καο ζχζηεκα, ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

θαη θαηαπνιεκά θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο. 

 

-Μπνξεί λα κεηψζεη ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε. 

 

-Πξνιακβάλεη αζζέλεηεο θαη πεξηνξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα εκθάληζε φγθσλ. 

 

-Βνεζάεη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, δπλακψλεη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη πεξηνξίδεη ηνπο 

πφλνπο ζηελ πιάηε. 

 

-Μπνξεί λα εμαθαλίζεη ηηο θξάκπεο ζηα πφδηα. 

 

-Σπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηζρηαιγίαο ή ηεο νζθπαιγίαο. 

 

-Βνεζάεη ζε ζέκαηα ρνιεζηεξίλεο 

 

 

ΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ 

Ωζηφζν ην πνδήιαην κπνξεί λα θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο. 

 

Γη’ απηνχο πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ηα γφλαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ξχζκηζε ηεο ζέιαο. 

Τν χςνο ηεο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην ζσκαηφηππν ηνπ αλαβάηε. Δίλαη πνιχ 

ζπρλφ ζθάικα ε ξχζκηζε ηεο ζέιαο ζε ρακειφ επίπεδν, πξάγκα πνπ θαηαπνλεί ηελ 

επηγνλαηίδα. Με ηε ζέια ζε ζσζηφ χςνο φρη κφλν δελ θαηαπνλνχληαη ηα γφλαηα, αιιά 

απμάλεηαη θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο.

 

Έλαο επηπιένλ θίλδπλνο είλαη ε ρξήζε πςειψλ ηαρπηήησλ, νη νπνίεο επίζεο κπνξνχλ λα 

θαηαπνλήζνπλ ηνπο ηεηξαθέθαινπο θαη ηα γφλαηα. Δηδηθά ζηνπο πεξηζηαζηαθνχο πνδειάηεο 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε κηθξψλ ηαρπηήησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε αεξνβηθφηεηα ηεο 

άζθεζεο (δειαδή πεξηζζφηεξεο θπθιηθέο θηλήζεηο ησλ θάησ άθξσλ ρσξίο λα αζθείηαη 



 

 

κεγάιε δχλακε ζηα πεηάιηα). 

Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ νζθπαιγία ε πνδειαζία ζπλήζσο δελ απνηειεί αίηην επηδείλσζεο 

ησλ ζπκπησκάησλ. Αληίζεηα, εάλ ην κέγεζνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη ην ζσζηφ, αλάινγα κε ην 

χςνο ηνπ αλαβάηε, ηφηε εμαζθαιίδεηαη θαη ην ζσζηφ θάζηζκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εθγχκλαζε ησλ κπψλ ηεο κέζεο θαη ηεο ξάρεο πνπ νδεγεί καθξνπξφζεζκα ζε βειηίσζε ηνπ 

ρξφληνπ πφλνπ. 

 

 Τα άηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη κε πνδήιαην ζε κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο, φπσο ην Λνλδίλν 

θαη ην Άκζηεξληακ, ζπγθεληξψλνπλ πςειά επίπεδα καχξνπ άλζξαθα ζην αλαπλεπζηηθφ 

ηνπο ζχζηεκα. Μηα κειέηε έδεημε πσο νη αζηηθνί πνδειάηεο δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν 

επεηδή αλαπλένπλ βαζχηεξα θαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ ην κνιπζκέλν αέξα ησλ πφιεσλ. 

Ο καχξνο άλζξαθαο ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά αζζελεηψλ φπσο θαξδηνπάζεηεο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ε επηινγή ελφο “θαζαξνχ” ηξφπνπ 

κεηαθίλεζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί επηβαξπληηθή γηα ηελ πγεία ηνπ πνδειάηε. 

 

ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Ποδηλαηώ, ζέβομαι & πποζηαηεύω ηο πεπιβάλλον 

 

 Τν πνδήιαην ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, ηνλ πιαλήηε, ηνλ άλζξσπν, ηε δσή θαη ηηο 

γεληέο πνπ αθνινπζνχλ.  

 Τν πνδήιαην δελ εθπέκπεη αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα 

κέζα κεηαθνξάο πνπ κνιχλνπλ θαη ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ φμηλε βξνρή, ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο θ.ι.π.  

 Η ζπλνιηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη’ άηνκν κε βάζε ην εθαηφ, είλαη 0 γηα ην 

πνδήιαην, 3 γηα ην κεηξφ θαη ην ηξέλν, 9 γηα ην ιεσθνξείν θαη 100 γηα ην ζπκβαηηθφ 

απηνθίλεην.  

 Οη εθπνκπέο ξχπσλ έρνπλ κεησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο, εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ.  

 Τν 30% ηεο ζπλνιηθήο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηνλ πιαλήηε πξνθαιείηαη απφ ην 

απηνθίλεην.  

 

Τν πνδήιαην δελ εθπέκπεη ζεξκφηεηα, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα 

κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ζεξκνξξχπαλζε θαη νδεγνχλ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε θαη ζην θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 Τν πνδήιαην δελ έρεη θηλεηήξα, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθφ νμπγφλν γηα ηηο θαχζεηο ησλ θηλεηήξσλ ηνπο.   

 Τν πνδήιαην είλαη αζφξπβν θαη θάλεη ηηο πφιεηο πην ήζπρεο θαη αλζξψπηλεο, ζε 

αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ζφξπβν, ερνξχπαλζε, 

ελνρινχλ ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη πξνθαινχλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

 Τν πνδήιαην είλαη θαζαξφ, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ 

αθήλνπλ ππνιείκκαηα θαχζεο ζην δξφκν φπσο πγξά θξέλσλ, αληηςπθηηθά, ιάδηα, 

δελ κνπηδνπξψλεη ηα θηίξηα θαη ηελ πφιε κε θαπζαέξηα θαη δελ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ 



 

 

ηνπ λα πεηάεη απνξξίκκαηα (αλνίγνληαο ην παξάζπξν) αθνχ ε πξφζβαζε ζηνλ 

πιεζηέζηεξν θάδν απνξξηκκάησλ είλαη άκεζε.  

 Τν πνδήιαην κεηψλεη ηελ θζνξά ησλ δξφκσλ, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα 

κεηαθνξάο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηηο ππνδνκέο, ηα κλεκεία, ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά 

θαη ην πξάζηλν.  

 Τν πνδήιαην δελ πξνθαιεί νπηηθή θαη αηζζεηηθή ξχπαλζε, ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο πην φκνξθνπ θαη κεηψλεη ηελ αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξν κπεηφ θαη άζθαιην, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο. 

 Τν πνδήιαην ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ηελ ηξνθή πνπ είλαη ε πην αλαθπθιψζηκε 

κνξθή ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο 

πνπ ζπαηαινχλ ελέξγεηα θαη εμαληινχλ ηνπ ελεξγεηαθνχο πφξνπο.    

 Τν πνδήιαην θαηαιακβάλεη ιηγφηεξν ρψξν θαη είλαη πνιχ πην εχθνια αλαθπθιψζηκν, 

ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα νγθψδε κέζα κεηαθνξάο.  

 Τν πνδήιαην είλαη νηθνινγηθφ θαη ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο ηνπ πιαλήηε.  

 Τν πνδήιαην είλαη ην πην θηιηθφ κέζν κεηαθνξάο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

άλζξσπν. 

  

 

ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Δξοικονόμηζη σπημάηων μέζω ηος ποδηλάηος 

 

Τν πνδήιαην, όσι μόνο είναι θηηνόηεπο, αλλά έσει και σαμηλόηεπο κόζηορ ζςνηήπηζηρ 

από ένα αςηοκίνηηο ή είναι ένα μησανάκι.  
 

Τν πνδήιαην δελ απαηηεί ηέιε θπθινθνξίαο θαη αζθάιηζε. Απηφ ζεκαίλεη ηνπιάρηζηνλ 

500€ θέξδνο απφ ηέιε θπθινθνξίαο θαη αζθάιηζε 

 

Ληγφηεξα απηνθίλεηα ζηνπο δξφκνπο ζεκαίλεη ιηγφηεξα αηπρήκαηα. Ληγφηεξα αηπρήκαηα 

ζεκαίλεη ρακειφηεξα αζθάιηζηξα. Έηζη βνεζάεη αθφκα θαη απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ πνδήιαην άιια κπνξνχλ λα νδεγνχλ απηνθίλεην (π.ρ. ΑΜΔΑ)  λα θάλνπλ 

απνηακίεπζε. Η απνηακίεπζε είλαη θάηη πνπ ιείπεη απφ απηήλ ηε ρψξα. 

Αύξηζη ζηιρ πωλήζειρ ηων ποδηλάηων 

Σπγθξίλνληαο θαλείο ηηο πσιήζεηο απηνθηλήησλ θαη ηηο πσιήζεηο πνδειάησλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην 2012, παξαηεξεί πσο, κε εμαίξεζε ην Βέιγην θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν, ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ ηα πνδήιαηα θπξηαξρνχλ, θαη κάιηζηα 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε δηαθνξά. 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν πίλαθαο ηνπ NPR, πνπ είρε ηελ ηδέα λα θάλεη ηε ζχγθξηζε απηή, 

βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο ρψξεο, ν νπνίνο δείρλεη ηηο ρψξεο κε ηε 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηηο πσιήζεηο πνδειάησλ θαη απηνθηλήησλ: Η Διιάδα θαηαηάζζεηαη 

δεχηεξε ζε απηή ηε ιίζηα, κε 320.000 πσιήζεηο πνδειάησλ θαη κφλν 58.000 πσιήζεηο 

απηνθηλήησλ, ελψ κφλν ε Ληζνπαλία είλαη πην ςειά, κε 115.000 πσιήζεηο πνδειάησλ, 

έλαληη κφιηο 12.000 πσιήζεσλ απηνθηλήησλ. 



 

 

 

Ωζηφζν, ε ηάζε απηή επεθηείλεηαη αθφκα θαη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ παξαδνζηαθά θαιέο 

ζρέζεηο κε ην απηνθίλεην, φπσο ε Ιζπαλία, φπνπ ην 2012 νη πσιήζεηο πνδειάησλ ήηαλ θαηά 

80.000 πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα απηνθίλεηα, ελψ θαη ζε ρψξεο κε κεγάιεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, ηα πνδήιαηα θπξηαξρνχλ κε 

δηαθνξά ζρεδφλ ελφο εθαηνκκπξίνπ ! 

 

Δδψ πνπ ηα ιέκε, απηά ηα λνχκεξα κάιινλ δελ είλαη παξάδνμα. Σε κία Δπξψπε πνπ έρεη 

πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηα πνδήιαηα είλαη θζελφηεξα θαη δε ρξεηάδνληαη βελδίλε 

ή αθξηβφ service, νχηε πιεξψλνπλ ηέιε θπθινθνξίαο θαη άιινπο θφξνπο. Γελ είλαη 

άιισζηε ηπραίν φηη νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ Δπξψπε θηλνχληαη πιένλ ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ... 

 

 

Σα δημοηικά ποδήλαηα 

Η ρξέσζε γηα ηελ κίζζσζε ελφο πνδειάηνπ πεξηιακβάλεη έλα θφζηνο πξφζβαζεο ζην 

ζχζηεκα θαη έλα θφζηνο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ ην έρεηο ζηελ 

θαηνρή ζνπ. Οη ρξεψζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαη ηνπο πεξηζηαζηαθνχο 

ρξήζηεο. 

  

Σπλνπηηθά νη ρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΠΟΓΗΛΑΣΑ Ππόζβαζη Υπήζη 1ο Ημίωπο Υπήζη επόμενα ημίωπα 

Σπλδξνκεηέο 20€ / Έηνο Γσξεάλ 0,3€ 

Δπηζθέπηεο / Πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο 

1€ / 24 ψξεο 

3€ / 7 εκέξεο 

Γσξεάλ 0,3€ 

 

ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΚΑΙ ΚΑΡΓΙΣΑ 
 

Η Καξδίηζα πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

πνδειάηνπ. Μεξηθνί ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο  “Άκζηεξληακ ηεο Διιάδαο”, αθνχ ε Καξδίηζα 

είλαη κία πνδειαηνχπνιε πνπ δελ έρεη ηίπνηα λα δειέςεη απφ άιιεο επξσπατθέο πφιεηο 

φπνπ ην πνδήιαην γλσξίδεη κεγάιε εμάπισζε. Βνεζά θαη ε γεσγξαθηθή κνξθνινγία ηεο 

πφιεο, επεηδή  είλαη κία πφιε επίπεδε, ηδαληθή γηα πνδήιαην. Δπίζεο, νη πνιίηεο ηεο πφιεο 

έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηε θχζε θαη κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ εχθνια κηα βφιηα κέζα ζην 

πξάζηλν κε ην πνδήιαηφ ηνπο. 

 

Ο Γήκνο έρεη θαηαζθεπάζεη θαη πνδειαηνδξφκνπο, νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία 

ησλ πνιηηψλ κε ην πνδήιαην. Δπηπξφζζεηα, δηαηίζεληαη θαη βνιηθά “ελνηθηαδφκελα” 

πνδήιαηα, πνπ κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα λνηθηάζεη, εθφζνλ θαηαβάιεη έλα κηθξφ αληίηηκν. 

Πέξα απφ απηά, φκσο, νη πνδειαηφθηινη Καξδηηζηψηεο  δελ κπνξνχλ λα θαπρεζνχλ γηα 

άιια έξγα ππνδνκήο πνπ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ. Απηφ πξνθαιεί ζχγρπζε, εηδηθά εάλ 

ζθεθηεί θαλείο ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ην πνδήιαην γηα ηελ πφιε καο. 



 

 

 

Κάζε ηφζν δηνξγαλψλνληαη πνδειαηηθνί αγψλεο κε έπαζια, φρη απζηεξά γηα ηνπο ληθεηέο, 

αιιά κεξηθέο θνξέο κε θιήξσζε. Φπζηθά, νη πεξηζζφηεξνη δελ ιακβάλνπλ κέξνο γηα λα 

θεξδίζνπλ, αιιά γηα λα πεξάζνπλ θαιά, δηαζρίδνληαο ηελ πφιε κε ην πνδήιαηφ ηνπο. Δίηε 

πξνηηκά θαλείο λα δηαγσληζηεί ζνβαξά είηε λα θάλεη ηελ πνδειαηάδα ηνπ κε ηνλ δηθφ ηνπ 

ξπζκφ, νη πνδειαηηθνί αγψλεο ππφζρνληαη δηαζθέδαζε ζε φινπο. 

 

Τειηθά, είλαη πξνθαλέο, φηη ην πνδήιαην είλαη έλα θαηαπιεθηηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ δελ 

ξππαίλεη θαη γπκλάδεη ηνλ νδεγφ, πξάγκα ην νπνίν δελ πξνζθέξνπλ άιια κέζα κεηαθνξάο. 

Γεληθφηεξα, ην πνδήιαην απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ “ζθεληθνχ” ηεο πφιεο καο, 

αθνχ ην εκπινπηίδεη θαη δίλεη ηνλίδεη ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ. 


