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Retro  είναι το όνομα του και χωρίς υπερβολές «έκλεψε» τα βλέμματα αλλά 
και το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις 
της πολυκλαδικής οικολογικής έκθεσης Εcolife 2007, η οποία φέτος 
φιλοξενήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο Ξιφασκίας στο παλαιό δυτικό 
αεροδρόμιο στο Ελληνικό.. 
Σκέψη και δημιούργημα μια περασμένης εποχής, που σήμερα όμως έρχεται 
ως καινοτομία  προσφέροντας ταυτόχρονα «λύση» στο κυκλοφοριακό, 
άσκηση και υγεία μαζί, για αυτούς που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Το "Retro" λοιπόν  είναι  ένα πανέμορφο τετράκυκλο  ηλεκτροκίνητο 
ποδήλατο! Είναι μία καινοτομία για την  εποχή μας που όμως έχει τις ρίζες 
του στο μακρινό παρελθόν. 
Κατασκευάστηκε   και πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στις 
Η.Π.Α. και την Γαλλία με διαφορετική ονομασία. Αν και πολύ πρωτότυπο 
για τις αρχές του 20ου αιώνα δεν στάθηκε τότε τυχερό. Η σχεδόν ταυτόχρονη 
εμφάνιση του πρώτου αυτοκινήτου στην αγορά, έκλεψε την παράσταση και  



το τετράκυκλο πέρασε στο περιθώριο πριν ακόμα προλάβει  να γίνει 
ευρύτερα γνωστό.  
 Ευτυχώς όμως είχε πάντα πιστούς φίλους  των  οποίων η αγάπη  
το προστάτεψε από την λήθη.  
Τα τελευταία χρόνια τα  δύσκολα κυκλοφορικά προβλήματα των μεγάλων  
πόλεων,  η αστική ζωή με την έλλειψη άθλησης  επανεφεραν λοιπόν  το  
Retro στο προσκήνιο, με  μεγάλες αξιώσεις και προοπτικές να πετύχει αυτή 
τη φορά παρά τον σκληρό ανταγωνισμό των σύγχρονων αυτοκινήτων.  
Εκσυγχρονισμένο  και ωραιότερο από ποτέ άλλοτε, με  τις υψηλότερες 
προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής, το "Retro"  ήρθε κοντά μας για να 
προσθέσει ομορφιά και ρομαντισμό στις υπαίθριες δραστηριότητες 
αναψυχής και άθλησης. 
Ταυτόχρονα μπορεί  να αποτελέσει την ποιο  πρωτότυπη ιδέα  εναλλακτικού 
οικολογικού και οικονομικού « οχήματος»    περιπάτου και μετακίνησης  
των επισκεπτών-τουριστών αλλά και όλων στο κέντρο των  "πράσινων" 
Δήμων και πόλεων. 
 Είναι για όλες τις ηλικίες  και  γίνεται  κάθε μέρα δημοφιλέστερο στις 
χώρες που το έχουν ήδη υιοθετήσει. Το μήνυμα που μας φέρνει  είναι 
ανατρεπτικό αλλά και επίκαιρο : "Αφήστε  το αυτοκίνητο σας στο πάρκιν, 
έξω από το κέντρο της πόλης και περιηγηθείτε με ένα "RETRO"! 
Χαρείτε τον περίπατο σας στην έξοχή, στην παραλία ή στο πάρκο κάνοντας 
ποδήλατο με τους φίλους σας και την οικογένεια σας, πίνοντας τον καφέ 
σας ή τρώγοντας το παγωτό σας!  
Κινηθείτε με διαφορετικό τρόπο και περάστε αξέχαστα!!! 
Το Retro  στις ευρωπαϊκές χώρες  χρησιμοποιείται ήδη από  επιχειρηματίες, 
ξενοδόχους, ιδιωτικά και δημοτικά πάρκα, Δήμους  και εκατοντάδες 
χιλιάδες οικογένειες και πολίτες. 
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