Βόλτες µε ρόλερ
Οι βόλτες της Κυριακής.
Ο σύλλογος Ρόλερ & Κοχύλια (Rollers & Coquillages®) οργανώνει κάθε Κυριακή απόγευµα
µια από τις µεγαλύτερες βόλτες µε ρόλερ στον κόσµο (συχνά µε πάνω από 10000
συµµετέχοντες). Οργανώνει ένα πολύωρο περίπατο στους δρόµους του Παρισιού για πατινέρ
µε ρόλερ που προέρχονται από όλους τους ορίζοντες και όλα τα επίπεδα (η ελάχιστη
εξοικείωση συνίσταται), και στον οποίο συµµετέχουν µέλη ή µη του συλλόγου.
Μία διαδροµή υποβάλλεται κάθε εβδοµάδα στην Αστυνοµική ∆ιοίκηση του Παρισιού, που
δίνει την απαραίτητη άδεια. Ας σηµειωθεί ότι µια νοµαρχιακή απόφαση διέπει την οργάνωση
των µεγάλων αυτών πορειών κι ότι ένα ειδικό σώµα αστυνοµικών µε ρόλερ (µοναδικό στον
κόσµο) δηµιουργήθηκε, µεταξύ άλλων, για να διασφαλίσει αυτόν τον περίπατο.

Οι βόλτες των µελών.
Μια µέρα το µήνα, ο σύλλογος οργανώνει µια βόλτα για τα µέλη του. Αυτοί οι περίπατοι σε
«στενό κύκλο» διεξάγονται γενικά έξω από το Παρίσι, για να ξανανιώσουµε τη χαρά των
πρώτων πορειών.
Συνοδευόµενες το καλοκαίρι από ένα πικ-νικ ή, κατά τις βαριές χειµωνιάτικες µέρες, από
ένα γεύµα προστατευµένοι από τον αέρα και το κρύο, οι µεγάλοι αυτοί περίπατοι αποτελούν
µια καλή ευκαιρία για ν’ ανακαλύψουµε τις χρησιµοποιήσιµες ζώνες µε ρόλερ και να
ξαναβρεθούµε µεταξύ των µελών του Συλλόγου, αναπνέοντας ταυτόχρονα τον καθαρό αέρα
της Μητέρας Φύσης.

Τα Σαββατοκύριακα των µελών.
Κάθε χρόνο ο σύλλογος οργανώνει Σαββατοκύριακα αποκλειστικά για τα µέλη του. Η
προνοµιούχα αυτή στιγµή τοποθετείται τις πρώτες ωραίες µέρες της χρονιάς. Στο
πρόγραµµα, ρόλερ, χαλάρωση και η ανακάλυψη µίας περιοχής.

Rollers & Coquillages,
Sous les pavés, la plage !

(Ρόλερ & Κοχύλια, Κάτω από τα λιθόστρωτα, η παραλία!)
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Rollers & Coquillages
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Ραντεβού κάθε Κυριακή στις
14.00 στο Bd Bourdon
(πλατεία της Βαστίλλης),
αναχώρηση στις 14.30

Ιστορικό.
Στα µέσα του 1996, κάθε Κυριακή, µια µικρή οµάδα πατινέρ µε ρόλερ αποκτά τη συνήθεια να
συγκεντρώνεται στη γειτονιά του Μαραί κατά τις 15.00, για να κάνει έναν περίπατο στο
Παρίσι. Το χαλαρό πνεύµα που κυριαρχεί σ’ αυτή τη βόλτα, το εκκολαπτόµενο πάθος για τα
ρόλερ, γοητεύει πολλούς Παριζιάνους που έρχονται να ενωθούν µε τους πατινέρ αυτής της
«πρωτόγονης βόλτας». Το εύρος της γίνεται τέτοιο ώστε, υπό το αίτηµα της Αστυνοµικής
∆ιοίκησης του Παρισιού, ένας σύλλογος υπό τη µορφή του Νόµου 1901 δηµιουργείται
προκειµένου να δοµήσει αυτήν την αυθόρµητη κίνηση.
Έτσι, από την επένδυση των εθελοντών της, από την επιθυµία τους να µοιραστούν την
ευχαρίστησή τους, γεννιέται επίσηµα στις 19 ∆εκεµβρίου 1997, ο σύλλογος Ρόλερ & Κοχύλια
(Rollers & Coquillages®). Από αυτή τη µέρα, ο σύλλογος Ρόλερ & Κοχύλια στοχεύει στην
προβολή της εξάσκησης των ρόλερ γενικά, όπως το προσδιορίζει το άρθρο 2 του
καταστατικού του, πάντα όµως σ’ ένα χαλαρό πνεύµα και µε αµοιβαίο σεβασµό.

Γιατί «Ρόλερ & Κοχύλια»;
Το όνοµα του συλλόγου αυτού όφειλε να συµβολίζει τη φύση της εξασκούµενης ψυχαγωγίας
αποκαλύπτοντας συνάµα το πνεύµα: χαλάρωση, ευεξία, διακοπές, ήλιος, παραλία και
άµµος...διότι «κάτω από τα λιθόστρωτα, η παραλία...».
Ένα µικρό κοχύλι µε ροδάκια, συµπαθητικό και χαµογελαστό, συµβολίζει τις αξίες των
πατινέρ του Ρόλερ & Κοχύλια – οι οποίοι, µ’ αυτήν την ιδιότητα, έχουν πάρει το όνοµα «οι
Bulots» (από ένα µικρό µαλάκιο των ακτών του Ατλαντικού) – που έρχονται να µοιραστούν,
όσο διαρκεί µια πορεία, µια στιγµή χαλάρωσης.
∆ιαρθρωµένος σ’ ένα αυστηρό συλλογικό πλαίσιο, ο σύλλογος Ρόλερ & Κοχύλια φρόντισε
ωστόσο να διατηρήσει αυτό το ευχάριστο κι οικογενειακό πνεύµα του ξεκινήµατός του.

Εθελοντικό προσωπικό.
Προκειµένου να φροντίζει την ασφάλεια των bulots κατά τις εξορµήσεις τους διατηρώντας
παράλληλα το καλό πνεύµα που κυριαρχεί, το προσωπικό φορά το κίτρινο κοντοµάνικό του
κι έρχεται εθελοντικά να πλαισιώσει την πορεία και να βοηθήσει τους πατινέρ που έχουν
κάποια δυσκολία.
Όλοι ενώνουν τα προσόντα τους ώστε η µεγάλη αυτή βόλτα να παραµένει µια στιγµή
χαράς που µοιραζόµαστε.

