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Θζμα: Απολογιςμόσ 2017 - Στόχοι 2018 

 

Μετά το περπάτθμα, το ποδιλατο αντιπροςωπεφει τον πιο “ακϊο” και ιπιο τρόπο μετακίνθςθσ. Είναι 

ακόρυβο, δεν ρυπαίνει, δεν καταναλϊνει χϊρο και καφςιμα, δεν είναι απειλθτικό απζναντι ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ 

του δρόμου, είναι οικονομικό ςτθ χριςθ και τθν απόκτθςθ. 

 Η δθμιουργία του Ποδθλατικοφ ςυλλόγου Λζςβου (ΠΟ.ΣΥ.ΛΕ.) ζγινε από τθν αναγκαιότθτα να υπάρχει μια 

φωνι οργανωμζνθ για όςουσ αςχολοφνται με το ποδιλατο, από τουσ απλοφσ ποδθλάτεσ τθσ πόλθσ και τθσ βόλτασ, 

μζχρι τουσ ακλθτζσ αλλά και αυτοφσ που αςχολοφνται με το ποδιλατο ςαν άςκθςθ ι ψυχαγωγία. 

 

Μζςα ςτο 2017 ο Ποδθλατικόσ Σφλλογοσ Λζςβου διοργάνωςε, ςυνδιοργάνωςε ι ςυμμετείχε μζςω των μελϊν 

του ςτισ παρακάτω διοργανϊςεισ Δράςεισ 

1. 2/1/2017 Διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςτθν πρϊτθ ποδθλατοβόλτα του χρόνου “1st YearRide” 

2. 5/1/2017 Παρουςιάηει ςε ειδικό άρκρο ςτο www.lesvosmtb.gr τον Imiono τθσ Dromon το πρϊτο Ελλθνικό 

θλεκτρικό ποδιλατο παραγωγισ που καταςκευάηεται ςτθ Λζςβο. 

3. 15/1/2017 Συνδιοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςτο 2ο MTB Amali Marathon με ςυμμετοχι τθσ Εκνικισ Ελλάδασ 

Ορεινισ ποδθλαςίασ. 

4. 29/1/2017 Κοπι πίτασ μελϊν του Συλλόγου. Ανακοινϊνεται ο απολογιςμόσ 2016 και οι Στόχοι του 

Πο.Συ.Λε. για το 2017 

5. 4/2/2017 Μζλθ του Συλλόγου ταξιδεφουν ςτα Τρίκαλα ςτο Σεμινάριο "EUProjectFundingforCycling" και 

ςυμμετζχουν ςτθν αρχι τθσ ςφνκεςθσ τθσ Ελλθνικισ Ποδθλατικισ Ομοςπονδίασ.  

6. 5/2/2017 Ο Πο.Συ.Λε. αποδζχεται τθν πρόςκλθςθ του Δαςαρχείου και ςυνδράμει με μζλθ του ςτθν 3θ 

ςπορά πεφκων ςτθν καμζνθ ζκταςθ του ορεινοφ όγκου τθσ Αμαλισ. 

7. 19/2/2017 Συνδιοργανϊνει και ςυμμετζχει ςτθν Αποκριάτικθ εκδιλωςθ του Διμου RELAY MTB 

"MOUTSOUNA CHALLENGE". 

8. 20/2/2017 Υποδεχόμαςτε και ξεναγοφμε ςτθν πόλθ τθν Βαςιλζνα Μθτςιάδθ, Δθμοτικι Σφμβουλοσ 

Τρικκαίων που μασ είχε υποδεχτεί ςτα Τρίκαλα ςτο ςεμινάριο “EU Project Funding for Cycling”. 

9. 26/2/2017 Ο Σφλλογοσ μεταμφιεςμζνοσ και πάνω ςτα ποδιλατά του, ςυμμετείχε ςαν ομάδα ςτθν 

Αποκριάτικθ Παρζλαςθ του Διμου ςτθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ. 

10. 5/3/2017 Οργάνωςε τθλεοπτικι ςυνζντευξθ του Steffen Streich λίγο πριν διαςχίςει τθν Αυςτραλιανι 

ιπειρο ςτον αγϊνα του “Indian Pacific Wheel Race”. 

11. 12/3/2017 Τα μζλθ του ςυλλόγου ςυναντοφν τον ποδθλάτθ Steffen Streich λίγο πριν το ταξίδι του ςτθν 

Αυςτραλία για εμψφχωςθ. 

12. 13/3/2017 Παρακολουκοφμε ομιλία του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομίασ Αλζξθ Χαρίτςθ, με κζμα το 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τα νθςιά του Βορείου Αιγαίου.  

13. 19/3/2017 Συμμετζχει ςτθν εκπαίδευςθ "Αϋ Βοθκειϊν ςτο βουνό" ςτο Μουςείου Βιομθχανικισ 

Ελαιουργίασ ςτθν Αγία Παραςκευι. 
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14. 25/3/2017 Διοργάνωςθ ςυμμετοχι ςτθν ποδθλατοπορεία ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ για τθν «Ώρα τθσ Γθσ» 

μια προςπάκεια του Πο.Συ.Λε. να ευαιςκθτοποιιςει οικολογικά τουσ πολίτεσ τθσ Μυτιλινθσ. 

15. 12/4/2017 Οργανϊνει τθν υποδοχι του Steffen Streich ςτο αεροδρόμιο τθσ Μυτιλινθσ, μετά τθν επιτυχι 

διάςχιςθ τθσ Αυςτραλιανισ Ηπείρου ςτον αγϊνα “Indian Pacific Wheel Race”. 

16. 8-9/4/2017 Συνδιοργανϊνει και ςυμμετζχει ςτον καλφτερο αγϊνα endurο ΜΤΒ ςτθν Ελλάδα με πολλζσ 

ςυμμετοχζσ απϋ όλθ τθν Ελλάδα που ζφταςαν το 50%! Το 2ND LESVOS ENDURO MTB "AGIASOS". 

17. 28-29/4/2017 Πραγματοποιείται από τθν Ε.Ε.Ο.Π. ςτο Ωραιόκαςτρο θ 3θ Πανελλινια Συνάντθςθ Ορεινισ 

Ποδθλαςίασ και ο Πο.Συ.Λε. εκπροςωπείται από 4 μζλθ του. 

18. 14/5/2017 Για δζκατθ χρονιά, ςτισ 14 Μαΐου 2017 ποδθλάτεσ τθσ Λζςβου ξεχφνονται ςτουσ δρόμουσ ςε 

μια μεγάλθ πορεία και διεκδικοφν ζνα καλφτερο και πιο ποδθλατικό μζλλον. Διοργάνωςθ Πο.Συ.Λε. 

19. 21/5/2017 Με τθν υποςτιριξθ του Συλλόγου διοργανϊνεται ο 1οσ Παιδικόσ Ποδθλατικόσ Γφροσ Ενορίασ 

Αγίων Πατζρων ςτον Άνω Χάλικα Μυτιλινθσ. 

20. 20/5/2017 Υποδεχόμαςτε ςτα πλαίςια του “4th BICYCLE FESTIVAL UNDER MY PEDALS” που διεξάγεται ςτθν 

Σμφρνθ, 100 περίπου ποδθλάτεσ ιρκαν με το καραβάκι από το Αϊβαλί. 

21. 24/5/2017 Μετά από πρόςκλθςθ τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Μυτιλινθσ παραβρεκικαμε ςτο Δθμοτικό 

κζατρο Μυτιλινθσςε θμερίδα με κζμα «Προςταςία τθσ Λζςβου από τισ υπαίκριεσ πυρκαγιζσ» 

22. 27/5/2017 Διοργανϊνει το Brevet Lesvos 2017 Steven Streich το Brevet με τθ μεγαλφτερθ επιτυχία και τισ 

περιςςότερεσ ςυμμετοχζσ απ’ όςα Brevets ζχουν γίνει χϊρα ςτο νθςί. 

23. 3-4/6/2017 4th Molyvos Urban MTB. Συνδιοργάνωςθ ςτο μεγάλο αγϊνα τθσ Λζςβου με ςυμμετοχζσ από 

τθν Εκνικι ομάδα Ορεινισ Ποδθλαςίασ και τον Πρωτακλθτι 2016 Δθμιτρθ Αντωνιάδθ. 

24. 2/6/2017 Μακθτζσ και κακθγθτζσ του Δθμοτικοφ ςχολείου Πολιχνίτου παρακολουκοφν ομιλία του 

Προζδρου του Συλλόγου μασ και κάνουν βόλτα με τα ποδιλατα ςτο χωριό. Όλα ςε διοργάνωςθ Πο.Συ.Λε. 

25. 7/6/2017 Στα πλαίςια του ςχολικοφ προγράμματοσ «Ποδθλατϊντασ ςτθ φφςθ», με υπεφκυνο τον πρόεδρο 

του Πο. Συ. Λζ., ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε εντόσ του Γυμναςίου Θερμισ, ποδθλατικι διαδρομι 300 

μζτρων. 

26. 7/6/2017 Επίςθμα ανακοινϊνεται θ εγγραφι του Συλλόγου ςτθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Ποδθλαςίασ. Σε 

ςυνάντθςθ με τουσ ακλθτζσ 2 μζρεσ αργότερα παραδίδονται τα πρϊτα Δελτία Ακλθτικισ Ιδιότθτασ. 

27. 11/6/2017 ςυνδιοργανϊνει ςτθ Λζςβο το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Ποδθλαςίασ Δρόμου ςτθν κατθγορία 

Masters Ανδρϊν και Γυναικϊν. 

28. 27/6/2017 Σε τελετι ο Πο.Συ.Λε. παραδίδει τα μετάλλια του Brevet ςε αυτοφσ που τερμάτιςαν τθ 

διαδρομι των 200 χιλιομζτρων. 

29. 2/7/2017 Συνδιοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςτο LESVOS RIDE GRAND PRIX 2017 Eressos Lava MTB ςτθ Σκάλα 

Ερεςοφ ςτον ποδθλατικό αγϊνα από το Απολικωμζνο δάςοσ Λζςβου ζωσ το Σίγρι και τθν Σκ. Ερεςοφ. 

30. 26/7/2017 Διοργάνωςθ του NightRide + Souvlaki&Beer 2017 πάμε τθν κακιερωμζνθ νυχτερινι καλοκαιρινι 

ποδθλατοβόλτα του χρόνου. 

31. 29/7/2017 Μετά από πρόςκλθςθ του Πανγεραγωτικοφ Πολιτιςτικοφ Συλλόγου Γζρασ ςυμμετζχουμε ςτθν 

10θ Ποδθλατάδα τθσ Γζρασ. 

32. 6/8/2017 Συνδιοργανϊνει και ςυμμετζχει ςτον 2ο γφρο του τοπικοφ πρωτακλιματοσ ποδθλαςίασ το 

Skalochori MTB 2017. 

33. 26-27/8/2017 Μζλθ του Συλλόγου ταξιδεφουν ςτθν Ορεινι Ναυπακτία και ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα 

ορεινισ ποδθλαςίασ με επιτυχίεσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ και εμφανίςεισ ςτο βάκρο απ’ όλουσ. 

34. 10/9/2017 Ο ςφλλογοσ ολοκλθρϊνει τθ ςυνδιοργάνωςθ του τοπικοφ πρωτακλιματοσ ποδθλαςίασ με τον 

MiniEnduroMTB ςτο Αμπελικό. 

35. 16/9/2017 Ο Πο.Συ.Λε. καλεςμζνοσ του Πολιτιςτικοφ Συλλόγου Στφψθσ ςτθν δεφτερθ «Ποδθλατάδα 2017» 

ςυμμετζχει ςτθν Ποδθλατοπορεία. 

36. 30/9/2017 Συμμετοχι Πο. Συ. Λζςβου ςε Ημερίδα για τθν Ποδθλατικι Παιδεία, που διοργανϊνει το Δίκτυο 

Σωματείων Αςτικισ Ποδθλαςίασ ςτθν Κατερίνθ. 

37. 7/10/2017 Συμμετοχι ςτο παγκόςμιο πρόγραμμα τθσ ΙΜΒΑ, Take a Kid Mountain Biking Day. Το 

πρόγραμμα αφορά γνωριμία των παιδιϊν με το άκλθμα τθσ ορεινισ ποδθλαςίασ υπό τθν κακοδιγθςθ 

ζμπειρων ακλθτϊν. Υπό τθν αιγίδα τθσ ΕΕΟΠ. 



38. 27-29/10/2017 Η Ελλθνικι Ζνωςθ Ορεινισ Ποδθλαςίασ μζλοσ τθσ IMBA, διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με 

τον Πο.Συ.Λζςβου 2ιμερο ςεμινάριο καταςκευισ και ςυντιρθςθσ ποδθλατικϊν μονοπατιϊν. 

39. 17/12/2017 Διοργανϊνει βόλτα για τθν Παγκόςμια μζρα Βουνοφ που μετατρζπεται ςε ςυνεςτίαςθ των 

μελϊν λόγω ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

40. 20/12/2017 Παίρνει μεταγραφι ςτθ δφναμθ τθσ ακλθτικισ του ομάδασ τον Αλεξίου Δθμιτρθ και 

Σαραϊδάρθ Γιϊργο. 

 

Επίςθσ κατά τθν περαςμζνθ χρονιά 2017 που ιταν θ δεφτερθ χρονιά ενεργοποίθςθσ του ςυλλόγου 

πραγματοποιικθκαν πάρα πολλζσ ςυναντιςεισ με φορείσ και με τον Διμο με ςκοπό τθν αμφίδρομθ ενθμζρωςθ, 

ανταλλαγι απόψεων και ιδεϊν, αλλά και τθν ενυπόγραφθ κατάκεςθ  των κζςεων του Πο. Συ. Λζςβου. 

 

Για το 2018 οι στόχοι του Πο.Συ.Λε. είναι:  

1. Συνεχισ ενθμζρωςθ από το Διμο Λζςβου για τθν πορεία των προτάςεων για τθν αςτικι ανάπλαςθ τθσ 

Μυτιλινθσ που αφοροφν το ποδιλατο και τθν υλοποίθςι τουσ. 

1. Τθ ςυμμετοχι ακλθτϊν του Πο.Συ.Λε. ςε αγϊνεσ τοπικοφ, Πανελλθνίου, αλλά και διεκνοφσ εμβζλειασ. 

2. Τθν μελζτθ, ςχεδίαςθ και παροχι εμφάνιςθσ (μπλοφηασ) ςτου ακλθτζσ τθσ ομάδασ. 

3. Τθν ςυγκζντρωςθ χρθμάτων από υποςτθρικτζσ, χορθγοφσ. 

4. Τθν πραγματοποίθςθ 2ουBrevet ςτθ Λζςβο 

5. Συνδιοργάνωςθ αγϊνα ποδθλαςίασ δρόμου Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ. 

6. Υποςτιριξθ προςπάκειασ ολοκλιρωςθσ του Eurovelo11. 

7. Υποςτιριξθ πρωτοβουλιϊν ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων για τθ διοργάνωςθ ποδθλατικϊν αγϊνων 

τοπικισ αλλά και διεκνοφσ εμβζλειασ. 

8. Τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων για τθν ποδθλαςία ςτθν πόλθ μασ. 

9. Τθν δθμιουργία ποδθλατικϊν events. 

10. Τθ ςυμμετοχι μασ ςε όποιεσ δράςεισ κλθκοφμε από φορείσ. 

11. Τθν δθμιουργία τμιμα Τριάκλου. 

 

Ο Πο.Συ.Λε. δεν είναι επιχείρθςθ αλλά ςυλλογικότθτα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, όπου τα μζλθ του αμιςκί 

και με ανιδιοτζλεια αφιερϊνουν τον ελεφκερό τουσ χρόνο, προκειμζνου να προωκθκεί θ ανάπτυξθ τθσ ποδθλαςίασ 

κάκε είδουσ, αςτικι, βουνοφ, ακλθτικι, τουριςτικι κλπ. Ακόμα διεκδικεί υποδομζσ προτείνει, προςπακεί να αναδείξει 

τα προβλιματα που υπάρχουν προωκϊντασ λφςεισ προκειμζνου να διευκολφνεται και να γίνεται αςφαλζςτερθ θ ηωι 

του ποδθλάτθ. 

Είναι ςυμπαραςτάτθσ και αρωγόσ ςε αυτοφσ που ςυμπορεφονται ι πρωτοποροφν και μπορεί να είναι φορείσ ι 

επιχειριςεισ με ςτόχο τθν ανάδειξθ και ανάπτυξθ τθσ ποδθλαςίασ μζςα από διοργανϊςεισ, γεγονότα και δρϊμενα. 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ του Πο.Συ.Λε.                                                                Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

 

 

   Λαςκαρίδθσ Ιγνάτιοσ                                                                        Σαμαράσ Παναγιϊτθσ 

 

 


