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Η Διοτίμα, είναι ένα περιοδικό για τη γνώση, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
που εκδίδεται με την εποχή1 στην Τρίπολη της Αρκαδίας. Φέρει το όνομα της
αρχαίας εταίρας και μαθηματικού Διοτίμας από τη Μαντινεία, που αναφέρεται από
τον Πλάτωνα στο Συμπόσιο, και ασχολείται με ιστορικά, καλλιτεχνικά, επιστημο-
νικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Διατίθεται στα πρακτορεία Τύπου και βιβλιοπωλεία
της Τρίπολης και σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών, σε συνδρομητές με το
ταχυδρομείο, καθώς και σε πανεπιστήμια και διάφορα επιστημονικά ιδρύματα.
Η Διοτίμα εκδίδεται από τις «Αρκαδικές Εκδόσεις», με συντάκτες τον Μι-

χάλη Μεργούπη και τον Δημήτρη Γεωργόπουλο. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε
την ΄Ανοιξη του 2005. ΄Εκτοτε έχουν κυκλοφορήσει τρία τεύχη, ενώ το τέταρτο
βρίσκεται υπό έκδοση.
Ιέρεια από την αρχαία Μαντίνεια της Αρκαδίας, η Διοτίμα αναφέρεται στο πλα-

τωνικό «Συμπόσιο» σαν σοφή γυναίκα, που δίδαξε στον Σωκράτη τα μυστήρια του
΄Ερωτος. Γνώστρια της πυθαγόρειας αριθμοσοφίας, κατά τον Ξενοφώντα δεν ήταν
άπειρη των πλέον δυσκολονόητων γεωμετρικών θεωρημάτων.2

Πιθανότατα μυθικό πρόσωπο, το όνομα Διοτίμα είναι σήμερα δηλωτικό φιλοσο-
φικών, επιστημονικών και κοινωνικών αναζητήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.3 Το
όνομα είναι επίσης δηλωτικό δράσεων για την ισότητα ανδρών και γυναικών: Η
Διοτίμα είναι η μόνη γυναίκα που συμμετέχει στο ανδροκρατούμενο Συμπόσιο.
Η νεωτέρα Διοτίμα, εκδίδεται στην Τρίπολη της νέας Μαντινείας, κατά κυ-

ριολεξίαν, και κατά μεταφορά, ως δημοσία – ποθούσα ωστόσο να υπηρετήσει την
πόλη – γυνή. Επί χρήμασι, τοις αναγκαίοις. Εκδίδεται με την εποχή: κι εδώ παίζει
με τη λέξη. Κάθε τριπολιτσιώτικο χειμώνα, ΄Ανοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο, η
Διοτίμα θ’ αποπειράται να συνευρεθεί με την Εποχή μας: τη γνώση, την κοινωνία,
τον πολιτισμό της.
Το νεαρό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, ανιχνεύει ήδη

συγκεκριμένες περιοχές της γνώσης. Επιδιώκει, η Διοτίμα, κοντά στ’ άλλα να
αποτελέσει βήμα ενός ντόπιου επιστημονικού λόγου.

1ISSN 1709-4552.
2«ουκ άπειρος δυσσυνέτων διαγραμμάτων έστι».
3Στις δεκαετίες ’70-90, βραχύβιο ελληνικό φιλοσοφικό περιοδικό.



Το περιοδικό Διοτίμα δεν εκδίδεται πια.

Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο Μιχάλη Μερ-
γούπη για την άμεση παροχή και των ανέκ-

δοτων δυο τελευταίων μερών του αφιερώμα-

τος, αλλά και για την άδεια δημοσίευσής
του.
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ΔΙΟΤΙΜΑ. ΤΕΥΧΟΣ 3, ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 2006. ΤΡΙ ΠΟ ΛΗ ΚΑΙ ΠΟ ΔΗ ΛΑ ΤΟ
 Μέ ρος Α΄ - Ἀναμνήσεις*

 τῶν Α .Π. & Α.Π. & Α.Φ.

 Στήν ἐ φη με ρί δα τῶν Ἀ θη νῶν Ἡ Κα θη με ρι νή, Κυ ρια κή 18 Σε πτε μ βρίου 2005 
(φ. 26.084), τό ἔ ν θε τό της Ἑ πτά Ἡ μέ ρες εἶ χε τί τλο « Πᾶ με μέ πο δή λα το». Εἶ-
πα νά γράψω ἕ να γράμ μα στόν ἐ πι με λη τή τοῦ ἀ φιε ρώ μα τος κ. Κω στή Λιό-
ντη μέ πα ρα τη ρή σει ς. Ἀλ λά σκέ φτη κα 
τί νόη μα ἔ χει τώ ρα, ἄς φι λο ξε νη θοῦν 
στή Διο τί μα, ἀ φοῦ ἄλ λω στε ἀ να φέ ρο-
νται σέ κα τ’ ἐ ξο χήν ἀ ρ κα δι κά πρά γ μα-
τα. Κα τ’ ἐ ξο χήν ἀ ρ κα δι κά; Ἤ μή πως 
ἔ χουν εὐ ρύ τε ρο ἱ στο ρι κό καί κοι νω νι κό 
ἐ ν δια φέ ρο ν;

Ἐν πρώ τοις, θά θέλαμε νά ’δοῦμε 
ἐκεῖ –στήν Κα θη με ρι νή– μιά φω το γρα-
φία τῶν πα λαιό τε ρων πο δη λά των μέ 
τήν μπρο στι νή ρό δα πο λύ -  πο λύ με γα-
λύ τε ρη ἀ πό τήν πί σω, τό ση δά μι κρού-
τσι κη. Εἰ κό να τέ τοιου πο δη λά του πρω-
τοεῖδα στήν Τρί πο λη. Ἀ πει κο νι ζό ταν μέ 
τόν ἀ να βά τη του Βα σί λη Μη τρό που λο 
(Εἰ κ. 1). Ὁ Βα σί λης Μη τρό που λος (ὄ-
νο μα πού προῆ λ θε ἀ πό τό ἀ ρ χι κό του 
Βα σί λης Μή τρου Ρού νη ς, 1852-1907) ἦ-
ταν ἕ νας δρα στή ριο ς, ζω ντα νό ς, πο λυ-
τα ξει δε μέ νος ( καί στό ἐ ξω τε ρι κό, πολ-
λές φο ρές στήν Ἰ τα λία΅ ἀ πό τό ἐ ξω-
τε ρι κό θά εἶ χε φέ ρει καί τό πε ρί φη μο 
αὐ τό πο δή λα τό του), ἦ ταν μιά ἰ διαί τε-
ρη πε ρί πτω ση Τρι πο λι τσιώ τη, πρω το πό ρου πο δη λά τη στήν πό λη μα ς. Ἦ ταν 
πο λυε παγ γε λ μα τία ς, φω το γρά φος καί ρο λο γάς ( γι’ αὐ τό καί τή γυ ναί κα του 
τή λέ γα νε ἡ « Ρο λο γοῦ»). Πα ντρεύ τη κε τή Ρου μπί νη Βα σι λ. Κα τσαού νη καί 
ἔ κα ναν δεκαπέντε (15) παι διά. Ἀ π’ αὐ τά ἐπέζησαν τά ἐν νιά (9). Ὅ λα τους 
ὀ μο ρ φό παι δα, ἄ ντρες καί γυ ναῖ κε ς. Ὅ ταν ὁ Βα σί λης Μη τρό που λος πέ θα νε 
νέος 55 ἐ τῶ ν, κρά τη σε τό φω το γρα φεῖο του ἡ κό ρη του Ἄ ρ τε μι ς. Δέν ἤ ξε ρε, 

*  Τό Μέ ρος Β ,́ Ἱ στο ρι κή δια δρο μή, τοῦ Γιώ ρ γου Ζα χα ρό που λου, στό ἑ πό με νο τεῦ χος 
τοῦ περιοδικοῦ (Ἄ νοι ξη - Καλοκαίρι 2006).

Εἰ κ. 1. Ὁ Βα σί λης Μη τρό που λος (1852-
1907) καί τό ἀ ρ χαϊ κό πο δή λα τό του, πού 
ἴσως ἔφε ρε ὁ ἴδιος ἀ πό τό ἐ ξω τε ρι κό   
(Ἀ ρ χεῖο Βασίλη Τάκη Μη τρό που λου). 
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ἀλ λά προ σπά θη σε καί τε λι κά ἔ μα θε τή φω το γρα φι κή τέ χνη, για τί σ’ αὐ τή 
ἔ πε σε τό βά ρος νά ζή σει τή μά να της καί τά ὀ χτώ ἀ δέ ρ φια τη ς. Ἀπ’ αὐτά, 
γνω στοί στήν « πιά τσα» τῆς Τρι πο λι τσᾶς ἦ ταν ὁ Τά κη ς, ὁ Σταῦ ρος (1903-
1987) καί ὁ Χρῆ στος (1904-1993). Καί οἱ τρεῖς ἔ μπει ροι ὁ δη γοί αὐ το κι νή του. 
Πιό γνωστός ἦ ταν ὁ Τά κης ( Πα να γιώ τη ς), στό Μη τρῶο Δή μου Τρι πό λεως ἐγ-
γε γραμ μέ νο ὡς Πά νος Β. Μη τρό που λος (1898-1958). Πο λύ ζω ντα νό ς, δρα στή-
ριος τύ πο ς, ὀ μο ρ φά ντρα ς. Πα ντρεύ τη κε τήν πα νέ μο ρ φη Μα ριώ ( Νι κο λάου 
Ἀ πο στο λο πού λου). Ὁ Τά κης Μη τρό που λος ἔ λα βε μέ ρος σέ ἀ γῶ νες ἑξήντα 
αὐ το κι νή των Ἀθή να - Μο νε μ βα σιά -Ἀ θή να τῆς τά ξεως τῶν «800» χι λιο μέ τρων 
(ἀ κρι βῶ ς, 710) στίς 17 καί 18 Ἰου λίου 1926 καί ἦ ρ θε πρῶ τος μέ αὐ το κί νη το 
«Hupmobile» καί χρό νο 11 ὧ ρες καί 15 λε πτά*... Ἀλ λά ἄς γυ ρί σου με πά λι στό 
κύ ριο θέ μα μας πού ὑ πο δη λώ νει ὁ τί τλος τοῦ πα ρό ντος ἄ ρ θρου.

 Στήν Τρί πο λη καί στά πε δι νά χω ριά τη ς, νο μί ζω, ἰ διαί τε ρα στήν Τε γέα, 
ἦ ταν τό πο δή λα το σέ με γά λη χρή ση. Διε ξά γο νταν καί πο δη λα τι κοί ἀ γῶ νε ς. 
Ὡ στό σο, ἄς ση μειω θεῖ καί τοῦ το, γιά τό πῶς ἔ βλε παν ὁ ρι σμέ νοι ἐ πί ση μοι 
κύ κλοι τό πο δή λα το: Ὁ Μι χά λη ς, ἀ ν θυ πο λο χα γός τοῦ 11ου Σ. Π. ἀ δε λ φός τοῦ 
Πέ τρου Π.Α., ὑπέ στη κρι τι κή ἀ πό τόν Διοι κη τή του γιά τήν χρη σι μο ποίη ση 
πο δη λά του! Ὁ Πέ τρος Π.Α. δέν τό εἶ χε δύ σκο λο νά τα ξι δεύει αὐ θη με ρόν μέ 
τήν « κού ρ σα» του (ἀ γω νι στι κό πο δή λα το) ἀ πό τήν Ἀ θή να στήν Τρί πο λη, καί 
νά ἐ πι στρέ φει με τά ἀ πό 2 ἤ 3 μέ ρε ς.

Ἐ πί σης ἐ πι σκε πτό ταν συ χνά ἀ ρ χαιο λο γι κούς χώ ρους καί μνη μεῖα. Σώ ζε-
ται μιά φω το γρα φία του τοῦ 1937 ἀ πό τήν Ἅ για - Λαύ ρα, ἐ μπρός στόν ἱ στο ρι-
κό πλά τα νο (Εἰ κ. 2). Ἀλ λά καί ὁ συ μπο δη λά της του, ὁ Κε φαλ λο νί της Νιό νιος 
Γε ρασ. Λο γα ράς δέν πή γαι νε κα θό λου πί σω. Τό ἀ ντί θε το. Εἶ ναι χα ρα κτη ρι-
στι κό, γιά τό πό σο εἶ χε εὔ κο λη τήν πο δη λα σία, τό ἀ κό λου θο: Μιά φο ρά σάν 
ἔ λα βε ἕ να γράμ μα ἀ πό ἕ να φί λο του, τόν Τέ ρ πο (= Τέ ρ πα ν δρο) Πη λεί δη, 
πού ὑπη ρε τοῦ σε στή Λά ρι σα (ἤ στή Λα μία, δέν εἴ μα στε σί γου ροι) σκέ φτη κε: 
« Ποῦ νά κά θου μαι νά τοῦ γρά φω; Κα λύ τε ρα νά πάω μιά βό λ τα μέ τό πο δή-
λα το νά τόν ’δῶ;». Καί πῆ γε! Αὐ τό ἔ γι νε πρίν τόν πό λε μο ( τοῦ ’40).

* Ἔ χει ἀ κου στεῖ καί τό ἀ κό λου θο γιά τήν πρω τιά του: Ἀ νά με σα στή «Γύ ρα» τοῦ Μου-
χλιοῦ καί στό κά μπο τοῦ Ἀ χλα δό κα μπου στή θέ ση « Βί γλα τοῦ Τού ρ για» ὑ πά ρ χουν 
πέντ’ ἕξι στρο φέ ς -  φου ρ κέ τε ς. Στ’ ἀ να το λι κά του ς, κα τε βαί νο ντας ἀ ρι στε ρά, ὑ πά ρ χει 
ἕ νας δρό μο ς -  πε ρι κο πό ἀ νά με σα στήν πρώ τη καί τε λευ ταία στρο φή. Αὐ τό τό πέ ρα σμα 
–εἴ πα νε– ὅ τι πῆ ρε ὁ Τά κης ἔ ξυ πνα καί κέ ρ δι σε δρό μο. Ἡ πρω τιά του πάντως ἦ ταν ἡ 
αἰ τία νά τόν πά ρει γιά ὁ δη γό του ὁ βα σι λιάς Γεώ ρ γιο ς.

Ὁ Τά κης Β. Μη τρό που λος δέν εἶ ναι ἄ γνω στος στήν Τρι πο λι τσιώ τι κη βι βλιο γρα φία. 
Ἐ ν θου σιῶ δε ς, ἀλ λά ἐ ξαι ρε τι κά τε κ μη ριω μέ νο καί μέ εἰ κό νες ἐ μπλου τι σμέ νο ἄ ρ θρο γι’ 
αὐ τόν δη μο σιεύε ται στό βι βλίο τοῦ με ρα κλῆ καί μακαρίτη πλέον Μί μη Πα πα ντω νό που-
λου, Ἡ Τρί πο λη τοῦ χθές καί τοῦ σή με ρα (αὐ τοέ κ δο ση, τυ πο γρα φεῖο Τά κη Κα ρύ δη), 
Τρί πο λη 1991, σε λ. 127-133.
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Ὁ Πέ τρος συ νέ χι σε καί κά ποια πε ρίο δο στήν Κα το χή μα ζί μέ τόν φί λο του 
Νιό νιο καί ἕ ναν τρί το νεώ τε ρο συ μπο δη λά τη. « Κε νταύ ρου ς» τούς ὀ νο μά ζα νε 
οἱ φί λοι του ς. Ὁ Πέ τρος ἐ ρ γα ζό ταν τό τε στό Τα μεῖο Φα ρ μα κοϋ παλ λή λων στό 
Μέ γα ρο Μπα κά κου στήν Ὁ μό νοια ( στήν Ἀ θή να). Κα τε βαί νο ντας μιά μέ ρα 
ἀ πό τήν ὑ πη ρε σία του, συ να ντάει ἐ μπρός στό ἐ κεῖ φα ρ μα κεῖο ( Μπα κά κου) 
τόν Σταῦ ρο, γιό τοῦ Βα σι λείου Μη τρό που λου πού προα να φέ ρ θη κε. Κρα τοῦ-
σε ἕ να φά ρ μα κο καί βρι σκό ταν σέ ἀ μη χα νία. Τό φά ρ μα κο προο ρι ζό ταν γιά 
τόν Χρῆ στο Δη μ. Φα τοῦ ρο, γα μπρό του, ἄ ντρα τῆς ἀ δε λ φῆς του Κού λας 
(Ἀ ρ τέ μι δα ς), καί θεῖο τοῦ Πέ τρου, ἀ δε ρ φό τῆς μά νας του Εὐ θυ μία ς. Ὁ μπάρ-
μπας του Χρῆ στος βρι σκό ταν ἄρ ρω στος στό χω ριό Τζε φε ρε μί νη, ἐ πί ση μα 
Βα λύ ρα, κά τω στή Μεσ ση νία. Συ γκοι νω νία μέ λεω φο ρεῖα τό τε δέν ὑ πῆ ρ χε 
καί ἐ κεί νη τὴ μέ ρα τά τραῖ να εἶ χαν ἀ πε ρ γία. Δέν ἤ ξε ρε τί νά κά νει. Ὁ πό τε 
ἐ μ φα νί ζε ται ὁ Πέ τρος καί τοῦ λέει τό πρό βλη μά του. Παί ρ νει τήν ἀ πά ντη ση 
ἀ πό τόν Πέ τρο, μή στε νο χω ριέ ται, θά τα κτο ποιη θεῖ ἀ π’ αὐ τό ν. « Σί γου ρα; 
Πῶ ς;» « Θά δεῖ ς» . Τοῦ πῆ ρε τό φά ρ μα κο. Προ σκα λεῖ καί τόν φί λο του Νιό-
νιο καί φύ γα νε μέ τά πο δή λα τά τους « γιά κά τω». Φτά σα νε καί κοι μη θή κα νε 
στήν Τρί πο λη. Τήν ἑ πο μέ νη ἦ σαν στή Βα λύ ρα, πα ρα δί δο ντας τό φά ρ μα κο. 
(Ἔ χει καί συ νέ χεια: Γιά μιά στι γ μή ὁ Πέ τρος ἀ κούει τή Θεία - Κού λα νά λέει 
στόν μπά ρ μπα- Χρῆ στο: «Ἄ χ! νά σοῦ εἶ χα καί κα νά ψα ρά κι!». Ὁ Πέ τρος καί 
ὁ Νιό νιος χω ρίς δεύ τε ρη κου βέ ντα κα βα λᾶ νε τά πο δή λα τα καί νά τους στήν 
Κα λα μά τα. Ἦ ταν φθι νό πω ρο, ἐ ξα σφα λί σα νε τά ψά ρια, κά να νε κι ἕ να μπά-
νιο στή θά λασ σα καί γυ ρί σα νε πί σω...). Τό τε Ἀ θή να - Τρί πο λη ἀ πό τήν ἀ νά-
βα ση « Κο λο σού ρ τη ς» ἦ ταν 196 χιλιόμετρα, Τρί πο λη - Βα λύ ρα 73, Βα λύ ρα -
 Κα λα μά τα πε ρί που 28. 

 Θά ἦ ταν τέ λος 1942 ἤ μᾶλ λον ἀ ρ χές 1943 ὅ ταν οἱ « τρεῖς Κέ νταυ ροι» (πο δη-
λά τε ς) βρέ θη καν στή Στε μνί τσα. Τό τε εἶ δαν γιά πρώ τη φο ρά ἔ νο πλο ΕΛΑΣί-
τη: ἦ ταν ἕ νας νεα ρός μέ πο λι τι κά καί μιά ἀ ρα βί δα στό χέ ρι πού κα τέ βαι νε 
τρέ χο ντας σβέ λ τα καί ἀε ρά τα ἀ πό τό στε νό τοῦ Χα στού πη κά τω στήν πλα-
τεῖα, στόν Ἁ γιώ ρ γη (ἕ να ξά φ νια σμα, σκί ρ τη μα Ἐ λευ θε ρίας χα ρω πό): ἦ ταν ὁ 
Τά κης Δε λη γιάν νη ς.

 Καί με τά τήν Ἀ πε λευ θέ ρω ση, συ νε χί στη κα ν, μά λι στα πυ κνό τε ρα, οἱ πο δη-
λα τι κές ἐ πι σκέψεις στήν Τρι πο λι τσά. Τό τα ξεί δι δια ρ κοῦ σε μιά μέ ρα. Ἔφευ-
γαν νύ χτα ἀ πό τήν Ἀ θή να. Ξη με ρώ νο νταν στά Μέ γα ρα ἤ καί στήν Κό ρι ν-
θο. Οἱ ἀ νη φο ριές δέν ἦ ταν εὔ κο λε ς. Κα τέ βαι ναν γιά λί γο καί πε ρ πα τοῦ σα ν. 
Ὡστό σο τόν « Κο λο σού ρ τη» ( πε ρί που 15 χλμ. ἀ νη φο ριά με τα ξύ Μύ λων καί Ἀ-
χλα δό κα μπου) κά ποιες φο ρές τόν ἀ νέ βη καν μέ τό πο δή λα το. Ἕ νας ἐξ αὐ τῶν 
ἐ πα νέ λα βε τήν ἀ νά βα σή του μέ « κού ρ σα», ἀλ λά τόν κα θή λω σε ἡ κό πω ση καί 
ἡ με γά λη ζέ στη στά τε λευ ταῖα χι λιό με τρα τῆς « Γύ ρα ς» (ἀ νά με σα στό Μου χλί 
καί στόν Ἅ γιο Βα σι λά κο, πρίν τ’ Ἁ γιω ρ γί τι κα). Ὡ στό σο κα τά φε ρε σέ ἐννέα 
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ὧ ρες νά κα λύψει τή δια δρο μή Ἀ θή να - Τρί πο λη.  Τώ ρα, ὅ σοι ξέ ρε τε ἀ πό πο δη-
λα σία με γά λων δια δρο μῶν θυ μη θῆ τε πό ση χα ρά νοιώ θε τε στίς κα τη φο ριέ ς, 
ὅ ταν ἀ φή νο ντας τά φρέ να εἶ ναι σάν νά πα τᾶς « γκά ζι» ( σέ αὐ το κί νη το).

 Με τά ἀ πό τά τα ξεί δια τῆς Τρι πο λι τσᾶς ξα νοί χτη καν καί σέ ἄλ λους προο-
ρι σμού ς. Αὐ τοί ἦ τα ν: ἡ Ἀτ τι κή ( γιά ἀ νε μῶ νε ς), ἡ Μο νή Κλει στῶ ν, ἡ Μο νή 
Ὁ σίου Με λε τίου, ἡ Μο νή Ὁ σίου Λου κᾶ, οἱ Δε λ φοί, ναί! καί ἡ Κέ ρ κυ ρα ( πρός 
ἐ πί σκεψη τοῦ μπα ρ μπα - Γε ρά σι μου, πα τέ ρα τοῦ Νιό νιου, μέ ρες Λα μπρῆ ς, 
πού σπά ζουν καί τίς στά μνε ς), « πρό σφα τα» δέ ( πε ρί τό 1990) ἕ νας ἐξ αὐ-
τῶν πο δη λα τοῦ σε δυό φο ρές Θεσ σα λο νί κη -Ἀ θή να ( μιά φο ρά τήν ἐ ντε λῶς 
χε ρ σαία δια δρο μή μέ σῳ Λα μία ς - Λει βα διά ς, τήν ἄλ λη μέ σῳ Εὔ βοια ς). Κα λά 
ἡ Ἀτ τι κή, κο ντά στήν Ἀ θή να, ἦ ταν ὁ πλη σιέ στε ρος τό πος πο δη λα σία ς. Προο-
ρι σμός νά μα ζέψουν κυ κλά μι να καί ἀ νε μῶ νε ς, πολ λές ἀ νε μῶ νε ς, anemona 
stellata, anemona coronaria, anemona fulgens, αὐ τή τήν κα τα κόκ κι νη. Ὅ πο τε 
ξέ κλε βαν και ρό, ’φεύ γαν γιά ἀ νε μῶ νε ς.

Κά πο τε ἐν μέ σῃ Κα το χῇ πῆ γαν ψη λά στὸ βου νό τῆς Πά ρ νη θα ς. Ἐ κεῖ τούς 
« μπα γλά ρω σα ν» οἱ ΕΛΑΣί τε ς. Πού νά πι στέψουν ὅ τι μα ντρα χα λαῖοι ἄ ντρες 
( κό ντευαν τά τριά ντα) πή γαι ναν γιά ... λου λού δια. Πώς νά τό πι στέψου ν; 
Τούς πῆ ραν γιά κα τα σκό που ς... Πε ρά σα νε λί γες μέ ρες σέ μιά σπη λιά. Ἔ! 
στό τέ λος κα τά λα βαν μέ τί ἀ ν θρώ πους εἶ χαν νά κά νου ν, τούς πί στεψαν καί 
τούς ἄ φη σα ν. Πά ντως φτη νά τή γλυ τώ σα νε. (Ὁ τρί το ς, ὁ νεα ρό τε ρο ς, «εἶ-
χε πά ρει ἤ δη τά βου νά», ἀ ντά ρ της στό 11ο Σ. Π. τοῦ Ε ΛΑ Σ). Ἦ ταν δέ καί 
« κυ νη γιά ρη δε ς». Κά πο τε ὁ Νιό νιος καί ὁ νεώ τε ρος εἶ χαν πάει πρός τή Μο νή 
Κλει στῶν ( πά ντο τε πο δη λα τη δό ν), βλέ πει ὁ Νιό νιος μα κριά μιά κο πέλ λα πού 
μά ζευε κι ἐ κεί νη λου λού δια΅ ὁ πό τε λέει στόν ἄλ λον: « Σέ χαι ρε τῶ». Ἔ μει νε 
πί σω καί ὁ νοῶν νοείτω...

 Στίς ἀ ρ χι κές ἐ ξο ρ μή σει ς, τό τε πού οἱ τα χύ τη τες τῶν αὐ το κι νή των ἦ ταν πο-
λύ μι κρέ ς, σάν ἤ θε λαν νά ξε κου ρα στοῦ ν, πιά νο νταν κά πο τε- κά πο τε πί σω ἀπό 
κά ποιο φορτηγό –κά τι ὄ χι ἀ κί ν δυ νο. Πιό ἐ πι κί ν δυ νο ἦ ταν ὅ ταν πιά νο νταν 
μό νο μέ τό ἕ να χέ ρι καί μέ τό ἄλ λο ἔ παι ρ ναν ἕ να πο ρ το κά λι νά φᾶ νε, ἀ π’ αὐ-
τά πού κου βαλοῦσε τό φο ρ τη γό. Καί ἦ ταν ἐ πι κί ν δυ νο, για τί τό τε οἱ δρό μοι 
εἶ χαν καί γοῦ βες καί πέ τρε ς. Στήn δέ πε ρίο δο τῆς Κα το χῆς εἶ χε γοῦ στο ὅ ταν 
πιά νο νταν ἀ πό αὐ το κί νη τα « γκα ζο ζέ ν». Αὐ τά εἶ χαν πί σω τους ἕ να ὄ ρ θιο κυ λι-
ν δρι κό θε ρ μο λέ βη τα. Ἔ τσι λοι πόν ὄ χι μό νο πιά νο νταν καί τρα βιό νταν χω ρίς 
νά πα τᾶ νε πε τά λι, ἀλ λά πα ράλ λη λα καί ζε σταί νο νταν τό χει μώ να.

Ὅ λα τά ἀ δέ ρ φια τοῦ Πέ τρου, ἀ γό ρια καί κο ρί τσια, εἶ χαν πο δή λα τα, πε ρίσ-
σευε δέ καί ἕ να ἀ κό μα γιά κά ποιον φί λο. Πο δή λα τα ὀ νο μα τι σμέ να: « Μαῦ ρο 
Γε ρά κι», « Γα λά ζιο Που λί», «Aldebaran» ( τό ἀ στέ ρι), «Ἅ γιος Στέ φα νο ς» κ.ἄ. 
Ἐ πρό κει το γιά μιά νό τα ναυ τι κή, κά τι σάν νὰ ἦ ταν θα λασ σο πό ρα κα ρά βια. 
Ναυ τι κό θύ μι ζε καί ἡ ἱε ρά ρ χη ση τῆς τρι με λοῦς ὁ μά δας « ναύα ρ χο ς», «ἀ ντι-
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ναύα ρ χο ς» καί « πλοία ρ χο ς». Προ σφι λής τους δέ ποιη τή ς ὁ δη μιου ρ γός τῶν 
Μα ρα μποῦ, ὁ ἀ συ ρ μα τι στή ς, « μα ρ κο νι στή ς», κυ ρίως σέ φο ρ τη γά πλοῖα, ὁ 
Κό λιας (= Νίκο ς) Καβ βα δίας (1910-1975). Ἀ γα πη μέ να ποιή μα τα: τό «Mal du 
départ», πού ἀ ρ χί ζει: « Θά μεί νω πά ντα ἰ δα νι κός κι ἀ νά ξιος ἐ ρα στής / τῶν 
μα κρυ νῶν τῶν τα ξι δίων καί τῶν γα λά ζιων πό ντω ν, / καί θά πε θά νω μιά 
βρα διά, σάν ὅ λες τίς βρα διέ ς, / χω ρίς νά σχί σω τή θο λή γραμ μή τῶν ὁ ρι ζό-
ντω ν...»΅ ἤ τό γε μά το ἐ πί σης νο στα λ γία: «Ὁ Νά γκελ Χά ρ μπο ρ, Νο ρ βη γός πι-
λό τος στό Κο λό μπο / ... [ πού ἦ τα ν] πλοία ρ χος σέ φο ρ τη γά κα ρά βια, / ἀ φοῦ 
τόν κό σμο γύ ρι σε ὁ λό κλη ρο, μιά μέ ρα / κου ρά στη κε κι ἀ πό μει νε πι λό τος στό 
Κο λό μπο / ... Ὅ μως μιά μέ ρα πέ θα νε στήν πι λο τίνα μέ σα / ξά φ νου σάν ξε-
προ βό δι σε τό steamer tank Fjord Folden, / ὅ που ἔ φευ γε κα πνί ζο ντας γιά τά 
νη σιά Λο φοῦ τε ν... [ τῆς Νο ρ βη γία ς]». Μό νοι δέ ὅ ταν βρί σκο νταν στά βου νά 
καί στήν ἐ ρη μιά ἀ παγ γέ λα νε δυ να τά τό ἀ ντι στα σια κό τοῦ Καβ βα δία: « Σέ 
κρε με ζί γα ρού φαλ λο ντυ μέ νη ἡ Ἰβη ρι κή...» (ἄλ λω στε ὁ Νιό νιος εἶ χε ὑ πη ρε τή-
σει καί ὡς οἰ κο νο μι κός ἐ πι θεω ρη τής στά πλοῖα). 

 Δί καια εἶ ναι θαυ μα στό ὡς μέ σο ἐ ξά σκη σης καί με τα κί νη σης τό πο δή λα-
το, δί πλα στήν πε ζο πο ρία καί ὀ ρει βα σία. Ἀ π’ αὐ τές τα χύ τε ρο μέ σο, ἥ συ χο, 
ἁ γνό, σέ φέ ρ νει κά πο τε ξα φ νι κά μπρο στά σέ εἰ κό νες ἐ ξαί ρε του κάλ λου ς. 
Ἕ νας ἀ πό τήν ἴ δια τρι με λή ὁ μά δα πή γαι νε μέ τό πο δή λα το ἀ πό τήν Τρί πο λη 
στή Στε μνί τσα μιά χει μω νιά τι κη ἡ λιό λου στη μέ ρα. Εἶ χε φύ γει ἀ πό τό Χρυ σο-

Εἰ κ. 2. Ὁ Πέ τρος Π.Α. τό 1937 (22 ἐ τῶ ν) μέ τήν « κού ρ σα» του στήν Ἅ για Λαύ ρα, μπρο-
στά στόν ἱ στο ρι κό πλά τα νο.
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βί τσι, εἶ χε βγεῖ ἀ πό τό ἐ λα τό δα σος στό « Ρα που νο λά γκα δο», εἶ χε πε ρά σει τίς 
« Λί μνε ς» καί ἄ ρ χι σε νά κα τη φο ρί ζει πρός τή δια κλά δω ση τοῦ δρό μου πρός 
τό Μου λά τσι, Κα ρύ ται να καί Με γα λό πο λη. Ἦ ταν ἀ πό γευ μα. Ὅ ταν ξά φ νου 
πέ ρα μα κρυά φεγ γο βό λη σε ἡ θά λασ σα τοῦ Ἰο νίου καί ἐ κεῖ στή δυ τι κή ἀ κτή 
τῆς Πε λο πον νή σου λα μπύ ρι ζε ὁ Ἀ λ φειός στήν ἐ κ βο λή του καί πιό πέ ρα μέ σα 
στό πέ λα γος ἀ πλω νό ταν ἕ να νη σί: ὑψω νό ταν ἡ Ζά κυ ν θο ς (ἀ πό στα ση σέ εὐ-
θεία γραμ μή πλέον τῶν 100 χι λιο μέ τρω ν). Δέν ἦ ταν ἕ να θο λό καί γκρί ζο ὅ ρα-
μα, ἀλ λά μιά κα θα ρή φω τει νή χρω μα τι στή φι γού ρα. Μιά μο ρ φή σάν ἀ πό τόν 
πί να κα τῆς πρώ της μέ ρας τῆς δη μου ρ γία ς, σκη νή χα ρᾶς καί ζωῆς ἀ ξέ χα στη 
με τά ἀ πό τό σα χρό νια.

Ὁ ἴ διος ἀ πό τήν ἴ δια ὁ μά δα ἀ ρ γό τε ρα ξά νοι ξε μα κρύ τε ρα τά φτε ρά του. 
Βρέ θη κε κά πο τε στή Γε ρ μα νία. Ἀ πο φά σι σε νά ἐ πι στρέψει μέ πο δή λα το. Δέν 
εἶ χε πολ λά λε φτά. Ἀ γό ρα σε ἕ να με τα χει ρι σμέ νο, κά θε ἄλ λο πα ρά ἐ λα φρύ, 
μό νο πού τό ἐ φο δία σε μέ « τα χύ τη τε ς». Ἦ ταν τό ση ἡ ἀ νη συ χία του γιά τό 
βά ρο ς, πού ἀ φοῦ ἔ στει λε τά πράγ μα τά του μέ δέ μα στήν Ἑλ λά δα, κρά τη-
σε ἐ λά χι στα, ἔ κοψε δέ καί τίς ... λευ κές σε λί δες τοῦ δια βα τη ρίου του! Στήν 
πλά τη μιά ἐ πι γρα φή «Nach Athen» (= πρός Ἀ θή να ς). Πρέ πει νά ξε κί νη σε τέ λη 
Νοε μ βρίου τοῦ 1953 ἀ πό τή Στου τ γκά ρ δη. Πέ ρα σε ἀ πό τό Μό να χο τῆς Γε ρ-
μα νίας καί τό Ἴν σπρουκ τῆς Αὐ στρία ς.

(Ἕ να στι γ μιό τυ πο τόν ἐ ντυ πω σία σε στήν Αὐ στρία. Ρω τώ ντας ἕ ναν ἀ στυ-
φύ λα κα, τοῦ ἔ πε σε τό γά ντι του, ὁ ἀ στυ φύ λα κας ἔ σκυψε καί τοῦ τό ἔ δω σε 
εὐ γε νέ στα τα. Ὁ δι κός μα ς γού ρ λω σε τά μά τια, ποῦ τέ τοια συ μπε ρι φο ρά 
στόν τό πο μα ς, ὅ που τούς ἀ ρι στε ρούς τούς εἶ χαν τό τε μό νο τοῦ κλώ τσου καί 
τοῦ μπά τσου ...οἱ « μπά τσοι»).

Ἀ νέ βη κε με τά μέ τό τραῖ νο ἕως τή διά βα ση Μπρέ νερ στίς Ἄ λ πει ς. Κα τη φό-
ρη σε στά βου νά τῆς Βό ρειας Ἰ τα λία ς. Ὁ και ρός ἕως τό τε ἦ ταν κα λό ς. Κά που 
στή Βε ρό να ἔ πια σε βρο χή. Ζή τη σε ἀ πό ἕ να φο ρ τη γά κι νά τόν βά λει στήν 
κα ρό τσα του. Τοῦ ἀ ρ νή θη κα ν. Και ρο φύ λα ξε καί φεύ γο ντας πή δη ξε στό πο δή-
λα το καί πιά στη κε πί σω στήν κα ρό τσα (« πα λιά μου τέ χνη, κό σκι νο»!). Ἔ γι νε 
μού σκε μα, κυ ρίως κι ν δύ νεψε ἔ στω κι ἄν δέν ἔ τρε χε πο λύ. Κά πο τε τόν ἀ ντι-
λή φ θη κα ν. Στα μά τη σα ν. Ὁ ὁ δη γός τρά βα γε τά μα λιά του: «Madonna mia, 
O! dio mio... Sessanta!, Settanta! Ottanta!» (δη λα δή, « Θεέ καί Πα να γία μου, 
ἔ τρε χα μέ ἑ ξή ντα, ἑ βδο μή ντα, ὀ γδό ντα, πώς δέν σέ σκό τω σα...»΅ πε ρί που θά 
συ μπλή ρω σε: «Ἄει στό διά βο λο! Ἀ νέ βα πά νω»). Καί μέ ἀ νέ βα σε...

Ἐ πι σκέ φτη κε πολ λές ὀ νο μα στές πό λεις, ὅ πως τή Βε νε τία, τή Φλω ρε ντία 
( καί πε τά χτη κε νά ’δεῖ ἕ να Τρι πο λι τσιω τά κι πού σπού δα ζε για τρός στή Λού-
κα). Πῆ γε στή Ρώ μη, στόν Τά ρα ντα καί ἔ φτα σε στό Μπρί ντε ζι. Ἐ πι σκε πτό-
ταν τά μου σεῖα καί τούς ἀ ρ χαιο λο γι κούς χώ ρου ς, ἰ δίως κά θε πέ μπτη μέ ρα, 
πού ξε κου ρα ζό τα ν. ( Θυ μᾶ ται ἰ διαί τε ρα τή Βε νε τία καί τή Φλω ρε ντία, στή 
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δέ Ρώ μη τίς κα τα κό μ βες καί τήν τρί κλι τη πα λαιο χρι στια νι κή βα σι λι κή τοῦ 
Ἁ γίου Παύ λου extra muros, πού οἱ κιο νο στοι χίες δέν γε φυ ρώ νο νταν μέ τό ξα 
ἀλ λά μέ ὁ ρι ζό ντια ἐ πι στύ λια ἑλ λη νο ρω μαϊ κῆς πα ρά δο ση ς). Ἄς ση μειω θεῖ 
ὅ τι βα σι κή τρο φή ἦ ταν τό γά λα, καί κα θό λου νε ρό (ἐ πι κί ν δυ νη ἡ συ νε χής ἀλ-
λα γή του΅ ἄλ λω στε στή Γε ρ μα νία συ χνά δια βά ζεις σέ κρῆ νε ς: «Untrinkbares 
Wasser» (=Νε ρό μή πό σι μο ν).

Ἐ πι βι βά στη κε στό Μπρί ντε ζι σέ πλοῖο ἕως τήν Κέ ρ κυ ρα (ὅ που σ’ ἕ να χω-
ριό της πῆ γε νά ’δεῖ τόν φί λο του συσ τρα τιώ τη, τόν ἀ λ βα νο μά χο Μα θιό Ἀ ν-
δριώ τη –πολ λοί Κε ρ κυ ραῖοι πι στεύουν ὅ τι ὁ Ἰ τα λός πρω θυ που ρ γός Andrioti 
κα τά γε ται ἀ πό τό νη σί του ς). Καί ἀ πό τήν Ἡ γου με νί τσα πά λι πο δη λα τη δόν 
πρός τά κά τω. Στή Στρά το τῆς Αἰ τω λοα κα ρ να νίας « τόν ἔ πια σε τό πρῶ το 
λά στι χο». Πέ ρα σε στήν Πε λο πόν νη σο: Πά τρα, Πύ ρ γο ς, Λα γκά δια, Στε μνί-
τσα (ὅ που ἔ βα λε πά νω στό πο δή λα το κι ἕ να ξα δε ρ φά κι, τό Μι μῆ κο Σω κρ. 
Φα τοῦ ρο). Οἱ πιό με γά λες δυ σκο λίες συ να ντή θη καν στό « Ρα πού νι» καί στή 
« Γραμ με νη Πλά κα» (ἤ « στοῦ Τσα λ ντῆ τόν Ἔ λα το»), δυ σκο λίες ἕως βα θ μό ἐ πι-
κί ν δυ νε ς, για τί χιό νι σε καί χά θη καν τά ση μά δια τοῦ δρό μου. Καί εἶ χε νυ χτώ-
σει. Ἐ δέη σε νά φτά σουν στό Χρυ σο βί τσι καί νά φι λο ξε νη θοῦν στό σπί τι τοῦ 
Γιώ ρ γη Πρα χα λιᾶ. Τήν ἄλ λη μέ ρα, Τρί πο λη ( μέ τόν ξά δε ρ φο πά ντο τε μα ζί, 
τόν Μι μῆ κο).  Πρίν ἀ πό τήν Ἀ θή να τόν ὑ πο δέ χτη κε πο δη λα τι κή ὁ μά δα τοῦ ὁμί-
λου «Ἑ ρ μῆ ς» μέ τόν πρόε δρο ἐ πι κε φα λῆ ς καί μιά άλλη ομάδα φίλων, τούς 
Γιάννη Βιριράκη, Γιάννη Κούτση, Κατερίνα Δεμενεγῆ. Στήν πρω τεύου σα ἔ-
φτα σε προ πα ρα μο νή Χρι στου γέν νων (23 Δε κε μ βρίου). Τα ξεί δι 27 ἡ με ρῶν 
καί πε ρί που 3.000 χι λιο μέ τρω ν.

�

 Ὁ Μι μῆ κος Σω κρ. Φα τοῦ ρος θυ μᾶ ται καί μέ συ μπλη ρώ νει: «Βρι σκό μουν στή 
Δη μη τσά να, ὅπου πή γαι να στό Γυ μνά σιο. Ἦ ταν Κυ ρια κή λί γες μέ ρες πρίν 
τά Χρι στού γεν να τοῦ 1953 καί μή ἔ χο ντας πάει στή Στε μνί τσα, ὅ πως ἔ κα να 
κά θε Σαβ βα το κύ ρια κο, ἐ πῆ γα μιά βό λ τα πρός τήν ἔ ξο δο τῆς Δη μη τσά νας μέ 
ψι λό βρο χο, ὅ ταν μπρο στά μου πε ρ νάει ἕ νας πο δη λά τη ς.  “Γειά σου”, μοῦ λέει. 
Τόν ἀ ντι χαι ρέ τη σα κά νο ντας συ γ χρό νως τή σκέψη ὅ τι αὐ τός μοιά ζει μέ τόν 
Α. Π. Ἤ σουν βέ βαια ἐ σύ ἔ χο ντας ξε νυ χτή σει στό σπί τι τῆς ὑ πε ραιω νό βιας σή-
με ρα ἐ ξα δέ ρ φης μας Βι ρ γι νίας Μπα ξε βά νου.

 Τήν ἑ πο μέ νη πρωί - πρωί ἦ ρ θε ἀ πο τήν Στε μνί τσα ὁ ἀ δε ρ φός μου Γιῶ ρ γο ς, 
ὁ ὁ ποῖος μοῦ λέει:  “Ἑτοι μά σου τυ χε ρέ νά πᾶς στήν Ἀ θή να μέ τόν Α. Π. πού 
εἶ ναι στήν Στε μνί τσα”. Τό νά πάει ἕ να παι δί τό τε στήν Ἀ θη να ἦ ταν ἕ να ὄ νει-
ρο. Ξε κί νη σα κα τα χα ρού με νος καί μέ τά πό δια, ὅ πως τό τε συ νη θί ζα με, πῆ γα 
στή Στε μνί τσα ὅ που καί συ να ντη θή κα με. Ἀ φοῦ μέ ἑ τοί μα σε ἡ μά να μου καί 
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φά γα με, τό ἀ πο με σή με ρο ξε κι νή σα με μέ τό πο δή λα το γιά τήν Τρί πο λη. Ἐ δῶ 
θά πρέ πει νά ση μειώ σω ὅ τι ὁ πα τέ ρας μου ἐ κεῖ νο τόν και ρό ἔ λει πε στήν Βα-
λύ ρα γιά τυ ρο κο μία, ὁ πό τε ἀ μ φι βά λλω ἄν θά μᾶς ἐ πέ τρε πε νά ξε κι νή σου με 
μέ τέ τοιες και ρι κές συ ν θῆ κε ς.

 Φτά νο ντας στήν ἀ ρ χή τοῦ Ρα που νο λά γκα δου βρί σκου με τά πρῶ τα χιό νια. 
Κα τε βαί νου με ἀ πό τό πο δή λα το μέ τήν ἐ λ πί δα ὅ τι πα ρα κά τω δέν θά ἔ χει 
χιό νια. Δυ στυ χῶς ὅ μως τά χιό νια γι νό ντου σαν ὅ λο καί πιό πολ λά, ὁ πό τε πή-
γαι να ἐ γώ μπρο στά καί ἄ νοι γα δρό μο μέ τίς πα τη μα σιές μου καί ἐ σύ ἀ πό 
πί σω ἔ σε ρ νες τό πο δή λα το. Ἔ τσι πε ρ πα τή σα με ἀ ρ κε τή ὥ ρα καί ἔ βγα λες καί 
κά ποιες φω το γρα φίε ς. Σέ κά ποια στι γ μή σέ ρώ τη σα πε ρί που πώς τήν βλέ-
πεις τήν κα τά στα ση καί μοῦ ἀ πα ντᾶς, θυ μᾶ μαι κα λά, “θά τά πε ρά σου με, θά 
τά νι κή σου με, θά τά δια βοῦ με”.

Ἐν τῷ με τα ξύ ἄ ρ χι σε νά νυ χτώ νει, σί γου ρα ἀ νη σύ χη σες ἔ χο ντας καί τήν 
δι κή μου εὐ θύ νη, για τί στό σκο τά δι δέν φαι νό ντου σαν κα λά καί τά ἴ χνη τοῦ 
δρό μου. Γιά κα λή μας τύ χη ἐ κεῖ πε ρί που στήν Γραμ μέ νη Πλά κα εἶ χε πε ρά σει 
ἕ να αὐ το κί νη το, ὁ πό τε ἀ κο λου θώ ντας τά ἴχνη του φτά σα με μέ τά πολ λά στό 
Χρυ σο βί τσι νύ χτα πλέο ν. “Ἐ δῶ”, μοῦ λέ ς, “ἔ χω ἐ ναν ξά δε ρ φο ἀ πό τήν με ριά 
τοῦ πα τέ ρα μου, τόν Γιω ρ γη Πρα χα λιά. Θά ψά ξου με νά τόν βροῦ με νά μᾶς 
φι λο ξε νή σει”. Μπαί νου με στό κα φε νεῖο καί ρω τᾶς: “Μή πως εἴ δα τε τόν Γιώ ρ-
γη Πρα χα λιά;”. Ὁ πό τε ἀ κού γε ται μιά φω νή καί λέει: “Ἐ γώ εἶ μαι”. Ἀ φοῦ κα-
τά λα βε ποιός εἶ σαι καί σέ κα λω σό ρι σε γυ ρί ζει στούς ἄλ λους καί τούς λέει: 
“Τόν βλέ πε τε αὐ τό ν, ἦ ταν ἀ ντά ρ της στήν κα το χή”, καί ἀ κού στη κε κά ποιος: 
“Κα λά ἔ κα νε”. Μᾶς πῆ ρε λοι πόν στό σπί τι του, κα θή σα με νά ζε στα θοῦ με 
δί πλα στό τζά κι καί δί νει ἐ ντο λή στή γυ ναί κα του: “Γυ ναί κα σφά ξε ἐ να κο-
τό που λο νά φᾶ με”. Ἀ φοῦ φά γα με, μᾶς ἔ στρω σε νά κοι μη θοῦ με στό δι πλό 
κρε βά τι στή σά λα.

 Τήν ἑ πο μέ νη τό πρωί πή ρα με τό λεω φο ρεῖο, φό ρ τω σες καί τό πο δή λα το 
καί πή γα με στήν Τρί πο λη στό σπί τι τῆς Κα ντού λα ς, τήν ὁ ποία καί συ νά ντη-
σα γιά πρώ τη φο ρά. Με τά μέ ἔ βα λες στό λεω φο ρεῖο γιά τήν Ἀ θή να κι ἐ σύ συ-
νέ χι σες μέ τό πο δή λα το. Στήν Ἀ θή να ἦ ρ θε καὶ μέ πα ρέ λα βε ὁ θεῖος Γιάν νης 
Θεο φι λό που λος καί πή γα με στήν Ἴου 4, ὅπου διέ με ναν οἱ μι σοί Φα του ραῖοι 
καί μέ κα λο δέ χτη καν οἱ ἀεί μνη στες θεῖες μου Εὐ θυ μία καί Βι κτω ρία. Ἐ θεω-
ρή θη ἐν τῷ με τα ξύ πρέ πον ὅ τι ἔ πρε πε νά ἀ να κοι νω θεῖ ἡ ἄ φι ξη μου στόν 
πα τριά ρ χη τῆς οἰ κο γέ νειας Ἀ θα νά σιο Φα τοῦ ρο. Μέ πῆ ρε λοι πόν ἡ ἀεί μνη στη 
καί αὐ τή ἐ ξα δέ λ φη μας Μα ρού λα, και νού ρια τό τε για τρίνα καί μί λη σα ἀ πό 
τη λε φώ νου στόν θεῖο Θα νά ση. Αὐ τό ἦ ταν καί τό πρῶ το τη λε φώ νη μα πού 
ἔ κα να στήν ζωή μου σέ ἡ λι κία 12 χρό νων γι’ αὐ τό καί τό θυ μᾶ μαι.  Τήν ἑ πο μέ-
νη ξε κί νη σε ὁ Πέ τρος μέ τό τζίπ καί τούς φί λους σου νά σέ προϋ πα ντή σουν 
στήν Ἐ λευ σίνα καί σέ ἔ φε ραν θρια μ βευ τή στό σπί τι τῆς Ἴου 4.
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 Σί γου ρα πέ ρα σα ὡ ραῖα σ’ αὐ τό τό πρῶ το μου τα ξί δι στήν Ἀ θή να, τό ὁ ποῖο 
ἔ χει μεί νει με τά ἀ πό 52 χρό νια βα θειά χα ρα γ μέ νο στή μνή μη μου. Νά εἶ σαι 
κα λά πού μοῦ τό προ σέ φε ρε ς».

Στό ἑ πό με νο τεῦ χος τό Μέ ρος Β:́ Γιώ ρ γου Ζα χα ρό που λου, Τρί πο λη καί Πο-
δή λα το - Ἱ στο ρι κή δια δρο μή.

TRIPOLIS ΕΤ BICYCLEΤΤΕ
Α. Il parait que la première bicyclette est arrivée à Tripolis et en Arcadie en 
1900 environ. C’était un des premiers modèles, à savoir ceux qui disposaient 
d’une très grande roue à l’avant et d’une très petite roue en arrière (fig.1) Cette 
bicyclette a été apportée par Vassili Mitropoulos (1852 – 1907, un originaire de 
Tripolis énergique qui avait beaucoup voyagé. Apparemment, c’est lui-même qui 
l’a apportée après un voyage en Italie. Vassili Mitropoulos n’était pas seulement 
un cycliste mais avait également exercé nombreuses professions comme celle du 
photographe et de l’horloger. Il a épousé Roubine Vassiliou. 
La bicyclette a connu par degrés un grand essor à Tripolis à cette époque et en 
général pendant les cinquante premières années du XXe siècle. A Tripolis et à 
la région plate voisine, notamment à Tégée se tenaient des courses cyclistes. Ce-
pendant, l’élite et les autorités publiques supérieures  regardaient avec mépris 
la bicyclette, comme un moyen de transport très plébéien.  En particulier, le 
sous-lieutenant Michael A. a subi la critique de son gouverneur de régiment, 
parce qu’il utilisait une bicyclette. Cet incident est arrivé avant la guerre de 
1940. Mais, ils étaient nombreux à avoir découvert que la bicyclette était un 
moyen de voyages excellent, sain et pas coûteux. Un originaire de Tripolis, 
Pierre A., installé à Athènes, visitait souvent sa patrie, toujours à bicyclette. 
C’était un itinéraire de presque 200 km. Son ami, Dionysios Logaras et lui par-
couraient souvent ensemble ce trajet. Ils voyageaient aussi à d’autres endroits 
dans le Péloponnèse du sud, à l’Olympie, au monastère de Saint Lucas,  à 
Delphes, etc. Ils ont continué les voyages pendant l’Occupation. Une fois même 
que la communication par le train et le bus était interrompue, ils ont amené des 
médicaments à un oncle malade en Messénie, à peu près de 250 km. Une autre 
fois ils sont allés cueillir des fleurs (a bicyclette, bien entendu).
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  Μέ ρος Β΄ - Ἱ στο ρι κές καί κοι νω νι κές δια δρο μέ ς

  τοῦ ΓΙΩ Ρ ΓΟΥ ΙΩ. ΖΑ ΧΑ ΡΟ ΠΟΥ ΛΟΥ* 

  Τόν Ὀ κτώ βρη τοῦ 2005 ὁ φί λος μου ὁ μά στρ’ Ἀ ρ γύ ρης μοῦ ἔ κα νε μιάν ἐ ρώ-
τη ση πού δέν τήν πε ρί με να: « Ξέ ρεις πο δή λα το;», μέ ρώ τη σε. « Φυ σι κά», τοῦ 
ἀ πά ντη σα, «ἄλ λω στε στό σῶ μα μου φέ ρω ὑ πε ρη φά νως ράμ μα τα, οὐ λές καί 
ἄλ λα ἐ ν θύ μια ἀ πό πτώ σεις πο δη λά του», συ μπλή ρω σα μέ χιου μο ρι στι κή διά-
θε ση. « Δέν γρά φεις κά τι γιά τό πο δή λα το στήν Τρί πο λη;», ἐ πέ με νε ὁ Ἀ νά ρ-
γυ ρο ς. Ἀ πό τό μυα λό μου πέ ρα σε σάν ἀ στρα πή τό πρῶ το μοῦ πο δή λα το, « τό 
κο ζι λα τά κι», ὅ πως τό ἔ λε γα, πού ὅ ταν ἔ πε φτα κά τω τό κα τη γο ροῦ σα ὅ τι μέ 
ἔ ρι χνε ἐ πί τη δε ς, καί τό ἄλ λο τό κόκ κι νο « σπα στό» πο δή λα το πού μοῦ ἔ κα νε 
δῶ ρο ὁ θεῖος μου ὁ Θα νά σης τό 1974, λί γο πρίν τά γε γο νό τα τῆς Κύ πρου, γιά 
χά ρη τοῦ ὁ ποίου πα ρα λί γο νά σκο τω θῶ. Θυ μή θη κα ἀ κό μη τίς βό λ τε ς, τά ἀ-
τυ χή μα τα, τίς « μα γκιέ ς», τά μα λώ μα τα τῆς συ χω ρε μέ νης τῆς μά νας μου γιά 
τά γε μά τα ἀ πό λά δι ἁ λυ σί δας πο δη λά του μπα τζά κια τῶν πα ντε λο νιῶν μου, 
καί κά τω ἀ π’ αὐ τή τή συ ναι σθη μα τι κή φό ρ τι ση δέν σκέ φτη κα γιά πο λύ τήν 
ἀ πά ντη σή μου καί ἀ φε λῶς εἶ πα τό « ναί». 

Ἀ πό τό τε, σέ κά θε ἐ πι κοι νω νία μας ὁ Ἀ ρ γύ ρης μέ ρω τοῦ σε: « Τό πο δή λα το, 
τί γί νε ται τό πο δή λα το; Τό ‘ φτια ξε ς;». Ἔ λα ὅ μως πού ἐ γώ ἤ μουν ἀ πορ ρο φη-
μέ νος σέ ἄλ λες ἔ γνοιες καί δέν μοῦ πε ρίσ σευε χρό νο ς. Οἱ μέ ρες καί οἱ ἑ βδο-
μά δες πε ρ νοῦ σαν καί ὁ Ἀ ρ γύ ρης ἐ πέ με νε πει σμα τι κά: « Τό πο δή λα το, μήν ξε-
χνᾶς τό πο δή λα το». Ὤ σπου, ξη με ρώ νο ντας ἡ 13η Ἰα νουα ρίου 2006, εἶ χα ἕ να 
μή νυ μα ἀ πό τόν κό σμο τῶν Ἰ δεῶν καί τῶν Ὀ νεί ρω ν. Ὀ νει ρεύ τη κα, λέει, ὅ τι 
βρι σκό μουν σ’ ἕ ναν κά μπο. Κά ποια στι γ μή πέ ρα σε ἀ πό μπρο στά μου ἕ νας 
ἄ ν θρω πος κα βά λα σ’ ἕ να πο δή λα το. Τό πο δή λα το αὐ τό ὅ μως δέν ἦ ταν ἕ ν’ ἁ-
πλό πο δή λα το. Ἦ ταν ἕ να σκου ρια σμέ νο, γε ρ μα νι κῆς κα τα σκευῆς Bismarck 
μέ ἀγ γλι κό τι μό νι Phillips, ὁ λόι διο μ’ αὐ τό πού ἔ χει ὁ πα τέ ρας μου, ἡ λι κίας 
ἄνω τοῦ μι σοῦ αἰώ να, πά νω στό ὁ ποῖο γύ ρι σα ἄ πει ρες φο ρές τήν Τρί πο λη καί 
ἔ κα να ἐ κ δρο μές στά πε ρί χω ρα. 

Ἀ πο φά σι σα, σύ μ φω να πά ντα μέ τό ὄ νει ρο, νά ἀ γο ρά σω τό συ γκε κρι μέ-
νο πο δή λα το καί νά ἔ χω τά μέ ρη του ὡς ἀ νταλ λα κτι κά σέ πε ρί πτω ση πού 
τό δι κό μας πο δή λα το πά θαι νε κά τι. Ὁ ἰ διο κτή της του ὅ μως ἦ ταν σκλη ρός 
δια πρα γ μα τευ τής καί ζη τοῦ σε ἑ πτά δι σε κα τομ μύ ρια δρα χμές γιά νά μοῦ τό 
δώ σει, πρά γ μα πού ὅ πως κα τα λα βαί νε τε δέν τά ἔ χω οὔ τε στ’ ὄ νει ρό μου. 

*  Βλ. Ἰ δίου, Συ μ βο λή στήν ἱ στο ρία τῆς Τρι πο λι τσιώ τι κης Βυ ρ σο δεψία ς, Ἔ κ δο ση Ἑ νώ-
σεως Τρι πο λι τῶν Ἀτ τι κῆ ς, Ἀ θή να 2005, κα θώς καί ἐ πι μέ λεια πρό σφα του λευ κώ μα τος 
Ἔ μπο ροι καί Βιο τέ χνες Τρι πό λεως (1828-1940), Ἔ κ δο ση Ἐ μπο ρι κοῦ Συλ λό γου Τρι-
πό λεω ς, Τρί πο λη 2006.
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Τε λι κά, με τά ἀ πό δια πρα γ μα τεύ σεις ὁ ἰ διο κτή της τοῦ πο δη λά του συ μ φώ νη-
σε νά μοῦ τό πα ρα χω ρή σει ἔ να ντι μό λις ἑ νός δι σε κα τομ μυ ρίου, τό ὁ ποῖο δέν 
ἔ χω κα τα λά βει ἀ κό μα πώς βρέ θη κε στήν κα το χή μου...

 Δέν εἶ μαι ὀ νει ρο κρί της γιά νά κα τα λά βω τόν βα θύ τε ρο συ μ βο λι σμό τοῦ ὀ-
νεί ρου, ἡ ἐ ντύ πω ση ὅ μως ἀ π’ αὐ τό τό ὄ νει ρο ἦ ταν τό σο ἔ ντο νη ὥ στε τήν ἴ δια 
μέ ρα ἀ πο φά σι σα νά κα τα πια στῶ μέ τό θέ μα τοῦ πο δη λά του, πρίν αὐ τό στοι-
χειώ σει γιά τά κα λά στά ὄ νει ρά μου καί ...μοῦ κά νει τή ζωή πο δή λα το. 

Ἔ τσι λοι πόν ξε κί νη σε ἡ δη μιου ρ γία τοῦ πα ρα κά τω κει μέ νου. Στό τα ξί δι 
μου αὐ τό στόν κό σμο τοῦ πο δη λά του εἶ χα ὡς συ ντα ξι διῶ τες τούς κυ ρίους 
Ἄγ γε λο Ἀγ γε λό που λο, πα λαιό πρω τα θλη τή πο δη λά του, Γεώ ρ γιο Γα λά νη, 
ἔμπο ρο πο δη λά τω ν, καί Ἀ ντώ νη Φα ρ φα ρά, ἔ μπο ρο πο δη λά των τρί της γε νιά ς, 
τούς ὁ ποίους καί εὐ χα ρι στῶ ἐκ βά θους κα ρ δίας γιά τίς πλη ρο φο ρίες πού μοῦ 
δώ σα νε. 

 Γε νι κά πε ρί πο δη λά του 
Ὡς πα τέ ρας τοῦ πο δη λά του θεω ρεῖ ται ὁ Λεο νά ρ ντο ντά Βί ντσι (1452-1519), 
ἄν καί πολ λοί θεω ροῦν ὅ τι ἡ ἀ ρ χι κή μο ρ φή τοῦ πο δη λά του ἐ φευ ρέ θη κε ἀ πό 
κά ποιον μα θη τή του. Πα ρ’ ὅ λα αὐ τά ἡ σχέ ση τοῦ Λεο νά ρ ντο ντά Βί ντσι μέ τό 
πο δή λα το εἶ ναι δε δο μέ νη, κα θώς τό 1493 σχε δία σε τό σύ στη μα με τά δο σης κί-
νη σης μέ σῳ ἁ λυ σί δας πού ἀ πο τε λεῖ τή βά ση γιά τή κί νη ση τοῦ πο δη λά του1. 

 Τά τε λευ ταῖα χρό νια τῆς ζωῆς του ὁ Ντά Βί ντσι τά πέ ρα σε στή Γαλ λία, 
στήν ὑ πη ρε σία τοῦ βα σι λιᾶ Φρα γκί σκου Α΄, ὁ ὁ ποῖος ἦ ταν ἔ ν θε ρ μος θαυ μα-
στής του. Με τά τόν θά να τό του (1519), ἡ ἐ φεύ ρε ση τοῦ πο δη λά του, ὅ πως καί 
τό σες ἄλ λες πού εἶ χε κά νει αὐ τό τό λα μπρό πνεῦ μα, ξε χά στη κε. Αὐ τός ἴ σως 
εἶ ναι ὁ λό γος γιά τόν ὁ ποῖο τό 1691 ἐ πα νε μ φα νί ζε ται στή Γαλ λία μιά ἀ ρ-
χι κή μο ρ φή πο δη λά του κα τα σκευα σμέ νη ἀ πό τόν Ὀ ζα μά ν, βα σι σμέ νη ἴ σως 
σέ κά ποιο σχέ διο τοῦ Ντά Βί ντσι. Τό 1790 ὁ Γάλ λος κό μης Μέ ντ ντέ Σι βράκ 
(Sivrac) κα τα σκεύα σε ἕ να εἶ δος ξύ λι νου πο δη λά του χω ρίς τι μό νι καί πε ντάλ, 
τό ὁ ποῖο ὀ νο μα ζό ταν celerifer καί κι νοῦ νταν μέ τή δια δο χι κή ὤ θη ση τῶν πο-
διῶν τοῦ πο δη λά τη στό ἔ δα φο ς. Με τα ξύ 1815 καί 1818 ὁ Γε ρ μα νός βα ρῶ νος 
Κά ρλ Ντράις φόν Ζάουε ρ μπρον βε λ τίω σε τό πο δή λα το το πο θε τώ ντας κά θι-
σμα καί τι μό νι. Τό πο δή λα το αὐ τό ὀ νο μά στη κε draisine.

 Με τά ἀ πό μιά σει ρά βε λ τιώ σεις, οἱ Γάλ λοι Ἐ ρ νέ στ καί Πιέρ Μι σό (Michaux) 
κα τα σκεύα σαν τό 1861 ἕ ναν τύ πο πο δη λά του πού ὀ νο μά στη κε michaudine. Ὁ 
Πιέρ ἐ φεῦ ρε ἐ πί σης τό πε ντάλ καί τό σύ στη μα με τά δο σης κί νη σης ( γρα νά ζια 
καί ἁ λυ σί δα). Ἡ ὑ πο δο χή ὅ μως πού ἐ πι φυ λά χθη κε σ’ αὐ τό τό πο δή λα το δέν 
ἦ ταν ἡ ἀναμενόμενη, για τί ἡ ση μα ντι κά με γα λύ τε ρη διά με τρος τῆς ἐ μπρός 
ρό δας σέ σχέ ση μέ τήν πί σω δη μιου ρ γοῦ σε πολ λά προ βλή μα τα ἰ σορ ρο πίας 
στόν ἀ να βά τη. Ἔ τσι, ὅ ταν τό 1875 δη μιου ρ γή θη κε ὁ σύ γ χρο νος τύ πος τοῦ 
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πο δη λά του μέ τούς ἰ σο δια με τρι κούς τρο χού ς, τό πα λαιό ἐ γκα τα λεί φ θη κε καί 
οἱ δη μιου ρ γοί του πέ θα ναν λί γα χρό νια ἀ ρ γό τε ρα πά μπτω χοι. Ὕ στε ρα ἀ πό 
πολ λές ἀ κό μα βε λ τιώ σει ς, τό 1880 ὁ ἄγ γλος J. K. Stanley δη μιού ρ γη σε τό πο-
δή λα το μέ τρα πε ζοει δές πλαί σιο, ἐ νῶ τό 1887 ὁ John Boyd Dunlop δη μιού ρ-
γη σε τόν ἀε ρο θά λα μο ( σα μπρέ λα), πού τε λειο ποιή θη κε ἀ ρ γό τε ρα ἀ πό τούς 
Γάλ λους Eduard καί Andre Michelin2.

 Τό πο δή λα το στήν Ἑλ λά δα 
 Τό πρῶ το πο δή λα το στήν Ἑλ λά δα ἦ ρ θε τό 1885. Πέ ντε χρό νια ἀ ρ γό τε ρα, τό 
1890, διο ρ γα νώ θη καν οἱ πρῶ τοι ἀ γῶ νες πο δη λα σίας στήν Ἑλ λά δα3. Στίς 15 
Ἀ πρι λίου 1893 ἱ δρύ θη κε ὁ Πα νελ λή νιος Πο δη λα τι κός Σύλ λο γο ς, ὁ ὁ ποῖος εἶ-
χε ὡς σκο πό του τήν διά δο ση «... τῆς πο δη λα σίας ἐν Ἑλ λά δι καί τήν διά τοῦ 
πο δη λά του καί ἄλ λων συ να φῶν ἀ σκή σεων ἐ κ γύ μνα σιν τῶν με λῶν αὐ τοῦ». Οἱ 
στό χοι τοῦ συλ λό γου θά ἐ πι τυ γ χά νο νταν «...α) διά συ στά σεως σχο λῆς πο-
δη λα σία ς, β) διά διο ρ γα νώ σεως ἐ κ δρο μῶ ν, γ) διά τε λέ σεως πο δη λα τη τι κῶν 
ἀ γώ νων...»4.

 Δέν γνω ρί ζου με ἄν ἀ ρ γό τε ρα ὁ Πα νελ λή νιος Πο δη λα τι κός Σύλ λο γος με τε-
ξε λί χθη κε στήν Πο δη λα τι κή Ἑ ται ρεία, ἰ διω τι κός ὀ ρ γα νι σμός πού ἦ ταν ὑ πό 
τήν προ στα σία τοῦ τό τε Δια δό χου Κω ν στα ντί νου καί σκο πό εἶ χε τήν του ρι-
στι κή ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἑλ λά δο ς, ἤ ἡ Πο δη λα τι κή Ἑ ται ρεία ἦ ταν και νού ρ γιος 
ὀ ρ γα νι σμός πού συ στή θη κε ἀ ρ γό τε ρα. Ὁ λό γος πού ἐ πι λέ χθη κε τό πο δή λα το 
γιά τήν του ρι στι κή ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἑλ λά δας ἦ ταν ἡ εὐε λι ξία του, ἡ ὁ ποία τοῦ 
ἐ πέ τρε πε νά κι νη θεῖ σέ μέ ρη ὅ που δέν ἦ ταν εὔ κο λο νά κι νη θοῦν ἅ μα ξες ἤ τά 
τό τε πρω τοε μ φα νι ζό με να αὐ το κί νη τα, κα θώς καί ἡ με γά λη – γιά τήν ἐπο χή– 
τα χύ τη τά του, χά ρις στήν ὁ ποία μπο ροῦ σαν νά κα λυ φ θοῦν με γά λες ἀ πο στά-
σεις σέ σχε τι κό μι κρό διά στη μα. 

 Τό 1910 ἡ Πο δη λα τι κή με τα σχη μα τί στη κε στήν Ἑ ται ρεία Πε ριη γή σεω ν, ἡ ὁ-
ποία τό 1914 συ γ χω νεύ θη κε μέ τήν Ἑ ται ρεία τῶν Φι λο ξέ νων πού εἶ χε ἱ δρύ σει 
ὁ τό τε ὑ που ρ γός Ἐ θνι κῆς Οἰ κο νο μίας Ἀ ν δρέας Μι χα λό που λο ς. Τόν Ἀ πρί λιο 
τοῦ 1914 ἱ δρύ θη κε τό Γρα φεῖο Ξέ νων καί Ἐ κ θέ σεω ν, τό ὁ ποῖο ὑ πα γό ταν στό 
Ὑ που ρ γεῖο Οἰ κο νο μι κῶ ν, καί μέ χρι τό 1929, ὅ ταν καί ἱ δρύ θη κε ὁ ΕΟ Τ. (Ἑλ-
λη νι κός Ὀ ρ γα νι σμός Του ρι σμοῦ), ἦ ταν ὁ φο ρέας τῆς ἐ πί ση μης κρα τι κῆς του-
ρι στι κῆς πο λι τι κῆς5.

 Τό 1896, μέ ἀ φο ρ μή τήν διε ξα γω γή τῶν Ὀ λυ μπια κῶν Ἀ γώ νων στήν Ἀ θή να, 
ἔ κα νε τά πρῶ τα βή μα τά της στήν Ἑλ λά δα καί ἡ ἀ θλη τι κή πλευ ρά τῆς πο-
δη λα σία ς. Στήν Ὀ λυ μπιά δα τοῦ 1896 ἡ ἑλ λη νι κή πο δη λα σία ση μείω σε ση-
μα ντι κές ἐ πι τυ χίε ς, οἱ ὁ ποῖες ἕως τούς Ὀ λυ μπια κούς Ἀ γῶ νες τοῦ Σύ δνεϋ 
(2000) ἦ ταν οἱ μο να δι κές γιά τήν Ἑλ λά δα σ’ αὐ τό τό ἐ πί πε δο. Ὁ Ἀ ρι στεί δης 
Κω ν στα ντι νί δης κα τέ κτη σε τό χρυ σό με τάλ λιο στή δια δρο μή Ἀ θή να - Μα ρα-
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θῶ νας - Ἀ θή να, συ νο λι κοῦ μή κους 87 χι λιο μέ τρω ν, μέ χρό νο 3 ὧ ρες 23΄ και 
31΄ .́ Ὁ Κω ν στα ντι νί δης μά λι στα στήν προ σπά θειά του ἄλ λα ξε δύο πο δή λα τα, 
το ἕ να λό γῳ πτώ σης καί τό ἄλ λο λό γῳ βλά βη ς. Ἄλ λοι Ἕλ λη νες ἀ θλη τές πού 
δια κρί θη καν στούς ἴ διους ἀ γῶ νες ἦ ταν ὁ Γεώ ρ γιος Κω λέτ τη ς, πού κα τέ κτη σε 
ἀ ρ γυ ρό με τάλ λιο στά 100 χι λιό με τρα πί στα ς, ὁ Στα μά της Νι κο λό που λο ς, ὁ 
ὁ ποῖος κα τέ κτη σε δύο ἀ ρ γυ ρᾶ με τάλ λια στά ἀ γω νί σμα τα τῶν 2 χι λιο μέ τρων 
καί τῶν 333 μέ τρω ν, καί ὁ Π. Πα ρα σκευό που λο ς, ὁ ὁ ποῖος κα τέ κτη σε χά λ κι-
νο με τάλ λιο στόν ἀ γώ να ἀ ντο χῆς τῶν 12 ὡ ρῶν κα λύ πτο ντας ἀ πό στα ση 313 
χι λιο μέ τρω ν6. 

Οἱ πρῶ τες ...ὀ ρ θο πε τα λιές στήν Τρί πο λη
 Δέν γνω ρί ζου με πό τε ἔ φτα σε τό πο δή λα το στήν Τρί πο λη, οὔ τε ποιός ἦ ταν ὁ 
πρῶ τος Τρι πο λί της πο δη λά τη ς. Σύ μ φω να μέ τόν κ. Κω ν στα ντί νο Λου καΐ τη, 
ὁ πρῶ τος πού ἔ φε ρε πο δή λα το στήν Τρί πο λη ἦ ταν ὁ πα τέ ρας του Ἰωάν νης 
Λου καΐ της (1873-1945). Ὑ πά ρ χει ὅ μως καί ἡ ἄ ποψη ὅ τι τό πρῶ το πο δή λα το 
τό ἔ φε ρε στήν Τρί πο λη ὁ φω το γρά φο ς-ὡ ρο λο γο ποιός Βα σί λειος Μη τρό που-
λος (1855-1907)*.

 Τό πο δή λα τό του ὁ Λου καΐ της τό εἶ χε εἰ σα γά γει ἀ πό τήν Αἴ γυ πτο καί ἦ ταν 
γαλ λι κῆς κα τα σκευῆς μέ συ μπα γή λά στι χα. Σώ ζε ται μά λι στα μιά κα τα πλη-
κτι κή φω το γρα φία, στήν ὁ ποία ἀ πει κο νί ζε ται ὁ Λου καΐ της μέ ἀ θλη τι κή πε ρι-
βο λή πά νω στό πο δή λα τό του, τό ὁ ποῖο ἔ χει κε κλιμ μέ νο πλαί σιο καί μοιά ζει 
πο λύ μέ τά ση με ρι νά. Ἡ φω το γρα φία ἔ χει τρα βη χτεῖ στίς 27 Ἰου λίου τοῦ 
1897 στό στού ντιο τοῦ φω το γρά φου καί ἐ πί σης ἐ ρα στή τοῦ πο δη λά του Βα σι-
λείου Μη τρό που λου (βλ. ἀπέναντι σελίδα). Ὁ Ἰωάν νης Λου καΐ τη ς, θέ λο ντας 
νά δο κι μά σει τίς δυ να τό τη τες τοῦ πο δη λά του, ἀλ λά καί νά κά νει ἐ πί δει ξη 
τοῦ νέου ὀ χή μα το ς, ἄ ρ χι σε νά κά νει βό λ τες στά πε ρί χω ρα. Ἡ θέα του ὅ μως 
πά νω στό πο δή λα το, σέ μία πε ρί πτω ση, τρο μο κρά τη σε τούς ἀ φε λεῖς χω ρι-
κούς πού βλέ πο ντας γιά πρώ τη φο ρά πο δή λα το καί πο δη λά τη τόν ἐ ξέ λα βαν 
ὡς ξω τι κό καί ἔ σπευ σαν νά κρυ φτοῦ ν! 

Ὁ πα ρά γο ντας ὅ μως πού οὐ σια στι κά προώ θη σε τήν διά δο ση τοῦ πο δη-
λά του στήν Τρί πο λη ἦ ταν ὁ Σύλ λο γος Φι λο προό δω ν. Ὅ πως εἶ ναι γνω στό, ὁ 
Σύλ λο γος εἶ χε ἱ δρυ θεῖ τό 1894, ἄν καί τό κα τα στα τι κό του ἐ γκρί θη κε στίς 8 
Ἰα νουα ρίου 1896. Στό εἰ σα γω γι κό ἄ ρ θρο τοῦ κα τα στα τι κοῦ τοῦ συλ λό γου, 
τό ὁ ποῖο ἔ χει πολ λές ὁ μοιό τη τες μέ τό ἄ ρ θρο 33 τοῦ κα τα στα τι κοῦ τοῦ Πα-
νελ λή νιου Πο δη λα τι κοῦ Συλ λό γου, δια βά ζου με ὅ τι ἀ νά με σα στίς ἐ πι διώ ξεις 

* Βλ. Μέ ρος Α΄ - Ἀναμνήσεις,  Διο τί μα, τ. 3, Ἐα ρι νή Ἰ ση με ρία 2006, σελ. 11-12. Μέ τήν 
εὐ και ρία τῆς ἀ να φο ρᾶς στό Μέ ρος Α,́ στή σελίδα 14 προ τε λευ ταία πα ρά γρα φος τρί-
τη σει ρά, νά δια βα στεῖ τό σω στό: ἀ πό κά ποιο φο ρ τη γό (ὄχι φαγητό ).
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τοῦ συλ λό γου ἦ ταν καί ἡ ἀ νά πτυ ξη τῆς πο δη λα σίας7. 
Ἡ σχο λή τῆς πο δη λα σίας τοῦ Συλ λό γου τῶν Φι λο προό δων λει τού ρ γη σε τό 

1895 ὑ πό τήν διεύ θυ ν ση τοῦ Χα ρ. Κυ ρια κοῦ καί δι δά χθη καν τήν πο δη λα σία 
εἴκοσι πέντε (25) Τρι πο λί τε ς. 
Τόν Ὀκτώ βριο τοῦ 1895 στήν 
Τρί πο λη ὑ πῆ ρ χαν ἤ δη δώ δε κα 
(12) πο δή λα τα8. Ἀ π’ αὐ τή τήν 
πρώ τη πο δη λα τι κή σχο λή σώ-
ζε ται καί μία μο να δι κή φω το-
γρα φία, ὅ που ἀπει κο νί ζο νται 
ὀ κτώ Τρι πο λί τες πο δη λά τες 
ντυ μέ νοι ὁμοιό μο ρ φα ἐ πά νω ἤ 
δί πλα στά πο δή λα τά τους (βλ. 
ἑπόμενη σελίδα). Ἕ νας μά λι-
στα ἀ π’ αὐ τού ς, ὁ τολ μη ρό τε-
ρος ἤ πι θα νόν ὁ πιό κα λός καί 
ἔ μπει ρος ἰ σορ ρο πι στή ς, εἶ ναι 
πά νω σέ ἕ να πο δή λα το - ἀ ρά-
χνη μέ μιά τε ρά στια μπρο στι-
νή ρό δα. Αὐ τός εἶ ναι ὁ τύ πος 
πο δη λά του πού λό γῳ ... τῶν 
μειο νε κτη μά των του χρη σι μο-
ποιή θη κε ἄ πει ρες φο ρές στίς 
κω μω δίες τοῦ βω βοῦ κι νη μα το-
γρά φου, γιά νά δη μιου ρ γή σει 
ἀ στεῖες κα τα στά σει ς. Κα θώς δέ δη μιου ρ γή θη κε γύ ρω στά 1875, θά ἦ ταν ἐ ν-
δια φέ ρον νά μά θου με πώς βρέ θη κε στήν Τρί πο λη9. Τό πο δή λα το στη ρί ζε ται 
στό « πό δι» του, ἐ νῶ δια κρί νο νται ἀ κό μα δύο ἤ τρεῖς τύ ποι πο δη λά τω ν. Ἔ-
χου με τήν ἐ ντύ πω ση ὅ τι ὁ δεύ τε ρος πο δη λά της ἐξ ἀ ρι στε ρῶν εἶ ναι ὁ Ἰωάν νης 
Λου καΐ τη ς. Γύ ρω ἀ πό τούς πο δη λά τες βρί σκο νται ἄλ λα δε καέ ξι ἄ το μα, μέ λη 
πι θα νόν τοῦ Συλ λό γου ἤ ἁ πλῶς πε ρίε ρ γοι. 

Ὁ Σύλ λο γος προ σπά θη σε νά ἀ να πτύ ξει συ στη μα τι κά τόν ἀ θλη τι σμό στήν 
Τρί πο λη ἱ δρύο ντας γυ μνα στή ριο καί διο ρ γα νώ νο ντας ἀ θλη τι κούς ἀ γῶ νες τόν 
Μάιο τοῦ 1898 καί 1899. Στά σω ζό με να προ γράμ μα τα αὐ τῶν τῶν ἀ γώ νων 
δέν κα τα γρά φε ται ἡ διε νέ ρ γεια κά ποιας πο δη λα τι κῆς ἐ πί δει ξης ἤ κά ποιου 
πο δη λα τι κοῦ ἀ γώ να. Τό πο δη λα τι κό τμῆ μα τοῦ Συλ λό γου τῶν Φι λο προό δων 
δέν ἐ πέ ζη σε τῆς δια λύ σεως τοῦ συλ λό γου, τό πο δή λα το ὅ μως εἶ χε ἐ γκα τα-
στα θεῖ γιά τά κα λά στήν Τρί πο λη.

 Στίς ἀ πο κριά τι κες ἑο ρ τές τοῦ 1901 τό πο δή λα το ἔ κα νε θρια μ βευ τι κή ἐ μ-

Ὁ Ἰωάν νης Λου καΐ της μέ ἀ θλη τι κή πε ρι βο-
λή πά νω στό πο δή λα τό του (27 Ἰου λίου τοῦ 
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φά νι ση στήν Τρί πο λη, κα θώς χρη σι μο ποιή θη κε ὡς με τα φο ρι κό μέ σο δύο δια-
γω νι ζό με νων κα ρ να βα λι στῶ ν. Ὁ ἕ νας ἀ π’ αὐ τούς ἦ ταν ὁ Ἰωάν νης Λου καΐ της, 
ὁ ὁ ποῖος με τα μ φιε σμέ νος σέ Ἑ ρ μῆ καί πο δη λα τώ ντας «...ἐ σκό ρ πι ζεν ἔ ντυ-
πον ποίη μα πε ρί τῶν δώ ρων τῆς τύ χη ς... Ἡ εὐ τυ χής σύλ ληψις καί ἡ ἐ πι τυ-
χής πρα γ μά τω σις τῆς ὡ ραίας ταύ της ἰ δέας ἀ νή κει εἰς τόν εὐ φυά νέον κ. Ιω. 
Λου καΐ την κα τα χει ρο κρο τη θέ ντα ὑ πό τοῦ κό σμου, ὅ στις καί τήν πα ρε λ θοῦ-
σαν Κυ ρια κήν ἑ βρα βεύ θη πα ρα στή σας λίαν ἐ πι τυ χῶς τόν Ἑ ρ μήν ἐ πί πο δη λά-
του...». Ὁ Λου καΐ της δέν ἦ ταν ὁ μό νος πο δη λα τι στής - κα ρ να βα λι στή ς, κα-
θώς «... τε λευ ταῖος πα ρή λα σεν ὁ ἐκ τοῦ Φάου στ ἐ μπνευ σθείς μι κρός διά βο λος 
Ζεύ ξις Γ. Συλ λι μνιώ τη ς, ὅ στις λίαν προ σφυῶς κα τέ στη σε τό πο δή λα τόν του 
πυ ρί πνουν ἅ ρ μα ἐ φ’ οὗ ἐ πέ βαι νε ν, εἰς πᾶ σαν ἐ μ φά νι σίν του κα τα χει ρο κρο-
τού με νος ὑ πό τοῦ κό σμου. Καί τό μέν 1ον βρα βεῖον ἔ λα βεν ὁ κ. Ἰ. Λου καΐ-
τη ς... καί τό τέ τα ρ τον ὁ Ζεύ ξις Γ. Συλ λυ μνιώ της [ 1890-1962]»10.

 Τό ἐ μπό ριο τοῦ πο δη λά του καί οἱ πο δη λα τά δε ς
 Στίς ἀ ρ χές τοῦ 20οῦ αἰῶ να ἄ ρ χι σε νά ἀ να πτύσ σε ται καί τό ἐ μπό ριο τοῦ 
πο δη λά του στήν Τρί πο λη, τό ὁ ποῖο ἀ ρ χι κά καί γιά ση μα ντι κό διά στη μα διε-
νε ρ γεῖ το ἀ πό τά κα τα στή μα τα τοῦ γε νι κοῦ ἐ μπο ρίου. Ὁ Ἰωάν νης Λου καΐ της 
ἀ γά πη σε τό πο δή λα το μέ πά θο ς. Σάν ἔ ξυ πνος ἐ πι χει ρη μα τίας πού ἦ ταν κα-
τά λα βε τή ρα γδαία ἀ νά πτυ ξη πού θά εἶ χε αὐ τό τό μέ σο με τα φο ρᾶ ς. Ἔ τσι, 
μέ σα στά πλαί σια τῶν γε νι κό τε ρων ἐ πι χει ρη μα τι κῶν δρα στη ριο τή των του 
ἐ νέ τα ξε καί τήν ἐ μπο ρία πο δη λά των καί πι θα νό τα τα ὑ πῆ ρ ξε ὁ πρῶ τος ἔ μπο-

Ἡ « Πο δη λα τι κή Σχο λή» τοῦ Συλ λό γου Φι λο προό δων Τρι πό λεως (ἀ ρ χές 20οῦ 
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ρος πο δη λά των στήν Τρί πο λη.
 Τά ἰ διαί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά τοῦ πο δη λά του, ἡ εὐε λι ξία του, ἡ σχε δόν ἀ-

πε ριό ρι στη αὐ το νο μία του καί ἡ οἰ κο νο μία του, κα θώς τό πο δή λα το δέν χρη-
σι μο ποιεῖ κα νε νός εἴ δους καύ σι μο, ἡ ἄ σκη ση ἑ νός με γά λου τμή μα τος τοῦ 
σώ μα τος σέ συ ν δυα σμό μέ τήν αἴ σθη ση τοῦ κα βα λά ρη καί ὡς ἐκ τού του τῆς 
ἐ λευ θε ρίας πού αὐ τή δί νει, συ νε τέ λε σαν ὥ στε τό πο δή λα το γρή γο ρα νά πά-
ρει τήν θέ ση του ἀ νά με σα στά ἄλ λα μέ σα με τα φο ράς τῶν Τρι πο λι τῶ ν. Τό νέο 
ὄ χη μα ἀ γκα λιά στη κε ἀ πό τούς νέου ς, οἱ ὁ ποῖοι μέ σῳ τοῦ πο δη λά του εἶ χαν 
τήν δυ να τό τη τα νά εἶ ναι πιό ἐ λεύ θε ροι καί πιό μα κριά ἀ πό τήν ἐ πί βλεψη 
τῶν κη δε μό νων του ς. Ἀ νά με σα στά ἄλ λα, τό πο δή λα το ἦ ταν τό μέ σο πού γιά 
ἀ ν θρώ πους μέ προ βλή μα τα στά κά τω ἄ κρα ὑ πῆ ρ ξε στήν κυ ριο λε ξία « τά πό-
δια» του ς. Ταυ τό χρο να τό πο δή λα το ἐ ξυ πη ρε τοῦ σε καί τοὺς ἐ ρ γα ζο μέ νους 
τῶν με σαίων καί χα μη λό τε ρων οἰ κο νο μι κά τά ξεω ν, ἐ νῶ γιά με γά λο χρο νι κό 
διά στη μα ἐ ξυ πη ρέ τη σε τίς ἐ ξω τε ρι κές ἀ νά γκες δια φό ρων ὑ πη ρε σιῶ ν, ἤ τίς 
με τα φο ρι κές ἀ νά γκες δια φό ρων κα τα στη μά τω ν. Ἀ νά με σα στούς πο δη λά τες 
πού ἦ ταν ἰ διαί τε ρα συ μπα θεῖς, για τί μέ τό πο δή λα τό τους ἐ ξυ πη ρε τοῦ σαν 
τούς συ μπο λί τες του ς, ἦ ταν ὁ Γεώ ρ γιος Κυ ριά κης (1908-2000)11.

Ἡ ρα γδαία διά δο ση τοῦ πο δη λά του ὅ μως ἔ κα νε ἀ να γκαία τήν ὕ πα ρ ξη ἐ ξει-
δι κευ μέ νων κα τα στη μά των ἐ μπο ρία ς, ἐ πι σκευῆς καί ἐ νοι κία σης πο δη λά τω ν. 
Εἶ ναι πι θα νό τά πρῶ τα κα τα στή μα τα ἐ μπο ρίας πο δη λά του νά ἐ μ φα νί στη καν 
στήν Τρί πο λη γύ ρω στά 1910. Με τά τό 1923 καί μέ σα ἀ πό τίς κα τα χω ρή-
σεις τῶν δια φό ρων ἐ μπο ρι κῶν ὁ δη γῶν ἐ ντο πί ζου με τούς πρώ τους Τρι πο λί τες 
πού ὡς κύ ρια ἐ παγ γε λ μα τι κή τους ἀ πα σχό λη ση ἔ χουν τό πο δή λα το. Ἀ νά με-
σά τους κα τα γρά φου με τούς Γεω ρ γα ντά Ἀ λέ ξα ν δρο (1880-1940), Γεω ρ γα ντά 
Ἰωάν νη (1870-1933), Εὐ στα θίου Κω ν στα ντί νο (1887-;) Κου λα ρ μά νη Νι κό λαο 
(1901-1989), Γεώ ρ γιο Κα τσα ρό (1901-1975), Δη μή τριο Μα νε σιώ τη (1900-1969), 
Χρι στό φο ρο Κω τσιο μύ τη (1910-1958), Φα ρ φα ρά Νι κό λαο (1868-;), Νι κό λαο 
Στα θό που λο (1900-1951), Εὐάγ γε λο Δα νιγ γέ λη (1904-1982), Ἰωάν νη Πριό βο λο 
(1904-;), τόν ἐ πο νο μα ζό με νο « πα πέ το», ἐ πει δή το ἕ να του μά τι ἦ ταν γυά λι-
νο, Μι γκό που λο Ἠ λία (1890-1951), καί Πριό βο λο Ἠ λία (1906-1991). Οἱ δύο 
τε λευ ταῖοι εἶ χαν καί συγ γε νι κή σχέ ση, κα θώς ὁ Ἠ λίας Μι γκό που λος ἦ ταν 
γα μπρός τοῦ Πριό βο λου, ἀ φοῦ εἶ χε πα ντρευ τεῖ τήν ἀ δε λ φή του Ἀ ντω νία. 
Γι’ αὐ τόν τό λό γο συ νε ται ρί στη καν καί ὑ πῆ ρ ξαν ἀ πό τούς πιό ἔ ν θε ρ μους 
ὑ πο στη ρι κτές τῆς διά δο σης τοῦ πο δη λά του, ἄν καί ὁ Ἠ λίας Πριό βο λος γιά 
με γά λα δια στή μα τα ἀ σχο λή θη κε μέ ἄλ λες ἐ ρ γα σίες12. Τήν ἴ δια πε ρίο δο δρα-
στη ριο ποιή θη κε στήν Τρί πο λη, στό ἐ μπό ριο τοῦ πο δη λά του, καί ἡ μο να δι κή 
μέ χρι τώ ρα γυ ναί κα ἀ π’ ὅ σο γνω ρί ζου με, ἡ Πο λυ ξέ νη Ἀ ρ γει τά κη (1900-1989) 
συ νε πι κου ρού με νη ἀ πό τόν γιό τῆς Γεώ ρ γιο Ἀ ρ γει τά κη ( γεν ν. 1920).

 Νεώ τε ροι γνω στοί πο δη λα τά δες πού δρα στη ριο ποιή θη καν στήν Τρί πο-
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λη ἦταν οἱ Ζέ φυ ρος Μέ λιος (1914-2003), Χα ρί λαος Τσα ρού χης (1922-1968), 
Γεώρ γιος Γα λά νης ( γεν ν. 1938), Μι χαήλ Γα ρ δί κα ς, Σταῦ ρος Γεω ρ γα κό που λος 
(1922-1984), Χρυ σό στο μος Γιαν νι τό που λος (1922-1995), Κολ λι νιά της Χα ρά-

λα μπος (1931-1986), 
Κω ν στα ντίνος Σε-
λί μος ( γεν ν. 1947), 
Χρῆ στος Δια μα ντό-
που λο ς , Πα να γιώ-
της Κα πό  γ ιαν  νης 
( γεν ν. 1930), Θεό-
δω ρος Τσα ρού χης 
( γεν ν. 1934), Ἰωάν-
νης Μπου ρ νάς ( γεν ν. 
1949), Σω τή ριος Ἰω. 
Πριό βο λος ( γεν  ν. 
1936) ,  Γεώ  ρ  γ ι ο ς 
Σκρο πο λί θα ς, Δη μή-
τριος Σπυ ρό που λος 
(1909-;), Χρῆ στος 

Τσα ρού χης ( γεν ν. 1955), Τσό τσος Νι κό λαος ( γεν ν. 1929). 
Ἡ ἐ παγ γε λ μα τι κή ἐ να σχό λη ση μέ τό πο δή λα το ἔ χει ἔ ντο νο τό στοι χεῖο τῆς 

οἰ κο γε νεια κῆς πα ρά δο ση ς. Ἡ οἰ κο γέ νεια πού ἀ κό μα καί σή με ρα συ νε χί ζει 
γιά πά νω ἀ πό 80 χρό νια νά ἀ σχο λεῖ ται ἐ παγ γε λ μα τι κά μέ τό πο δή λα το εἶ ναι 
τῶν Φα ρ φα ρά δω ν. Τό 1924 ὁ Ἀ θα νά σιος Δη μη τρίου Φα ρ φα ράς (1900-1961), 
γο ρ τυ νια κής κα τα γω γῆς ἀ πό τήν πε ριο χή τῆς Δη μη τσά να ς, ἄ νοι ξε τό Πο δη-
λα το ποιεῖον «Ἡ Ρέ μ βη» στήν ὁ δό Ἀ να κτό ρω ν, στή θέ ση ὅ που σή με ρα βρί σκε-
ται τό κτή ριο τοῦ πα λιοῦ κι νη μα το γρά φου «Ἀε λλώ». Ὁ λό γος πού ὀ νό μα σε 
τό πο δη λα τά δι κό του ἔ τσι ἦ ταν για τί πολ λοί ἐ νοι κια στές τῶν πο δη λά των του 
τά ἔ παι ρ ναν καί πή γαι ναν βό λ τα στή δε ν δρο στοι χία τῆς ὁ δοῦ Κα λα βρύ των 
χα λα ρώ νο ντας καί ρε μ βά ζο ντα ς. Φυ σι κά, πολ λές φο ρές ὁ ρε μ βα σμός τῶν 
πο δη λα τι στῶν γι νό ταν αἰ τία γιά τήν πρό κλη ση μι κροα τυ χη μά τω ν13. Μέ τό 
πο δή λα το ἀ σχο λή θη καν καί τά ἀ δέ λ φια τοῦ Ἀ θα να σίου, ὁ Ἀ ρι στο γιώ ρ γης 
(1908-1995) καί ὁ Σάβ βας (1914-1994) Φα ρ φα ρά ς. Τά μα γα ζιά τους ἦ ταν γύ-
ρω ἀ πό τήν Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεω ς, πο λύ κο ντά το ἕ να στό ἄλ λο. Ὁ γιός τοῦ Ἀ-
θα να σίου Φα ρ φα ρά Βα σί λειος ( γεν ν. 1936) καί ὁ ἐγ γο νός του Ἀ ντώ νιος ( γεν ν. 
1972) συ νέ χι σαν καί ἀ κό μα συ νε χί ζουν νά ἀ σχο λοῦ νται μέ τό ἐ μπό ριο τοῦ 
πο δη λά του. Τό και νού ρ γιο μα γα ζί τους βρί σκε ται ἀ πέ να ντι ἀ πό τό οἴ κη μα 
Χα τζη χρή στου στήν ὁ μώ νυ μη ὁ δό. Μά λι στα στό ἐ σω τε ρι κό τοῦ τω ρι νοῦ μα-
γα ζιοῦ τους καί εἰς ἀ νά μνη ση τοῦ πρώ του μα γα ζιοῦ τους ἔ χουν κα τα σκευά-

Τό κα τά στη μα πο δη λά των τοῦ Εὐάγ γε λου Δα νηγ γέ-
λη στήν ὁ δό Κύ πρου καί Π. Π. Γε ρ μα νοῦ στήν Τρίπολή 
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σει ἀ ντί γρα φο τῆς πρό σοψης τοῦ κτη ρίου ὅ που αὐ τό στε γα ζό τα ν.
Ἀ πό τίς πλη ρο φο ρίες πού ἔ χου με μέ χρι στι γ μῆς φαί νε ται ὅ τι τά πο δή λα τα 

πού κυ ρια ρ χοῦ σαν στήν ἀ γο ρά ἦ ταν τά ἀγ γλι κά τῆς ἑ ται ρίας Phillips. Κυ-
κλο φο ροῦ σαν ἐ πί σης καί πο δή λα τα γαλ λι κῆς ( τά ψη λά μο νο σκέ λε τα Favour 
μέ τά στε νά λά στι χα, πού πρω τοή ρ θαν στήν Τρί πο λη στίς ἀ ρ χές τῆς δε καε-
τίας τοῦ 1920), βε λ γι κῆς ( τά Flandria πού ἔ βγα ζαν καί ἕ ναν τύ πο πο δη λά-
του γιά δύο ἀ να βά τε ς, ἄ ν δρα καί γυ ναί κα) καί γε ρ μα νι κῆς κα τα σκευῆς ( τά 
Bismarck, Gorike, Hund).

Ἡ ἀ γο ρά ἑ νός πο δη λά του, ὅ μω ς, δέν ἦ ταν καί τό σο εὔ κο λη ὑ πό θε ση. Γύ ρω 
στά 1930 ἡ τι μή ἑ νός πο δη λά του ἀγ γλι κῆς κα τα σκευῆς ἔ φτα νε τίς 1.900 δρα-
χμές14, πο σό ση μα ντι κό γιά κά ποιον μι σθο συ ντή ρη το. Τό 1937 τά γαλ λι κά 
μο νο σκέ λε τα πο δή λα τα κό στι ζαν 1.750 δρα χμέ ς, τά ἀγ γλι κά δι πλο σκέ λε τα 
2.250 δρα χμές καί τά γε ρ μα νι κά δι πλο σκέ λε τα ἦ ταν τά πιό ἀ κρι βά ὅ λων 
φτά νο ντας τίς 2.750 δρα χμές15. Γι’ αὐ τό, λοι πό ν, ἦ ταν συ νη θι σμέ νη ἡ ἀ γο ρά 
πο δη λά του μέ δό σει ς, οἱ ὁ ποῖες σέ μία τοὐ λά χι στον πε ρί πτω ση, ἀ ντί νά εἶ ναι 
μη νιαῖες, ἦ ταν ἡ με ρή σιε ς, μέ τήν κα τα βο λή πο σοῦ 5 δρα χμῶν ἡ με ρη σίως16. 
Ὑ πῆ ρ χαν ἐ πί σης πε ρι πτώ σεις ὅ που ἀ γο ρα πω λη σίες « με τα χει ρι σμέ νω ν» πο-
δη λά των γί νο νταν με ἀ π’ εὐ θείας συ μ φω νία τοῦ ἰ διο κτή τη καί τοῦ νέου ἀγο-
ρα στή17. Στίς ἀ ρ χές τῆς δε καε τίας τοῦ 1950 τά πο δή λα τα κό στι ζαν 300 μέ 
400 δρα χμέ ς. Ἀ ρ γό τε ρα τά γε ρ μα νι κά Bismarck ἔ φτα σαν νά κο στί ζουν 1.200 
δρα χμέ ς, ἐ νῶ τά ἀγ γλι κά Ralleigh, τά ὁ ποία ἦ ταν ἀ νώ τε ρης ποιό τη τα ς, για-
τί ἦ ταν ἐ νι σχυ μέ να στά ἀ δύ να τα μέ ρη ὅ που τό πο δή λα το συ νή θως πά θαι νε 
βλά βε ς, κό στι ζαν 1.800 δρα χμέ ς. Ἀ πό τό 1950 ἐ πί σης καί με τά, πολ λοί ἀ πό 
τούς πο δη λα τά δες ἀ σχο λή θη καν πα ράλ λη λα μέ τήν ἐ μπο ρία καί τήν ἐ πι-
σκευή τῶν μο το πο δη λά των καί τῶν μο το συ κλετ τῶ ν.

 Τό πο δή λα το καί ἡ Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεω ς
 Κύ ριος τό πος ἐ κ μά θη σης τοῦ πο δη λά του γιά τούς Τρι πο λί τες ὑ πῆ ρ ξε ἡ Πλα-
τεία τοῦ Ἄ ρεω ς. Μά λι στα στούς κι νη μα το γρά φους τῆς πλα τείας οἱ Τρι πο λί-
τες ἀ πό λαυ σαν τό 1927 καί κι νη μα το γρα φι κές εἰ κό νες μέ πρω τα γω νι στή τόν 
γνω στό τύ πο τῆς πό λη ς, τόν Ζα φεί ρη τόν φυ στι κά, μέ τό πο δή λα τό του18. Το 
νέο ὄ χη μα διε κ δί κη σε μέ πεῖ σμα τόν ζω τι κό του χῶ ρο στή με γά λη πλα τεία, 
καί πα ρά τίς ἀ ντι δρά σεις τῶν ἡ λι κιω μέ νων πε ρι πα τη τῶν πού ζη τοῦ σαν τήν 
ἀ πο βο λή αὐ τοῦ τοῦ ἐ πι κί ν δυ νου, κα τά τή γνώ μη του ς, τρο χο φό ρου ἀ πό τήν 
πλα τεία19, τό πο δή λα το κα τό ρ θω σε νά ἐ πι βά λει τήν πα ρου σία του ἐ κεῖ. 

Ἡ πα ρου σία τοῦ πο δη λά του στήν Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεως γιά πολ λά χρό νια ἀ-
ντι με τω πι ζό ταν ἀ πό τόν το πι κό Τύ πο μέ ἀ ρ νη τι κή προ διά θε ση, κυ ρίως λό γῳ 
τῆς εἰ σό δου τῶν νεα ρῶν πο δη λα τι στῶν στά πά ρ κα τῆς πλα τεία ς, κα θώς καί 
λό γῳ τοῦ ὅ τι τό πο δή λα το ἦ ταν ἕ να κι νού με νο ἐ μπό διο στίς βό λ τες τῶν Τρι-
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πο λι τῶν στήν πλα τεία20. 
Ἡ στε νή σχέ ση τοῦ πο δη λά του μέ τήν Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεως ἀ πο δει κνύε ται 

καί ἀ πό τήν λει του ρ γία ἑ νός με γά λου ἀ ρι θ μοῦ πο δη λα τά δι κων στούς γύ ρω 
ἀ πό τήν πλα τεία δρό μου ς. Τά πο δη λα τά δι κα αὐ τά λει του ρ γοῦ σαν κυ ρίως 
τούς κα λο και ρι νούς μῆ νες νοι κιά ζο ντας πο δή λα τα στούς νεα ρούς βλα στούς 
τῶν Τρι πο λι τῶν καί τῶν πα ρα θε ρι στῶ ν. Τό τε ἦ ταν πού πρα γ μα το ποιοῦ νταν 
ὁ κύ ριος ὄ γκος τῆς δου λειᾶς τῶν πο δη λα τά δω ν, οἱ ὁ ποῖοι τήν κα λο και ρι νή 
πε ρίο δο ἔ βγα ζαν τό με γα λύ τε ρο μέ ρος τῶν ἐ τή σιων ἐ ξό δων λει του ρ γίας τῶν 
μα γα ζιῶν του ς. Ἡ ἐ νοι κία ση ἑ νός πο δη λά του ὅ μως εἶ χε καί τό ρί σκο τῶν 
φθο ρῶν ( τρα κα ρί σμα τα, πα ρα μό ρ φω ση τῆς ρό δας ἤ τῶν « πη ρου νιῶ ν», σκά-
σι μο τῆς σα μπρέ λας ἐ ξαι τίας τῶν ἀ γκα θιῶν κτλ.), οἱ ὁ ποῖες ἦ σαν σέ βά ρος 
τοῦ πο δη λα τᾶ. Πολ λές φο ρές ἐ πί σης τό πο δή λα το χρη σι μο ποιεῖ το ὡς μέ σο 
ἐ κτό νω σης τῶν νεα ρῶ ν, μέ ἀ πο τέ λε σμα τό ἐ νοι κια ζό με νο πο δή λα το νά ἐ πι-
στρέ φε ται στόν πο δη λα τά μέ σο βα ρές βλά βε ς.

 Τήν δε καε τία τοῦ 1950 τό κό στος γιά τήν ἐ νοι κία ση ἑ νός πο δη λά του γιά 
μία ὥ ρα κυ μαι νό ταν στίς 2 - 4 δρα χμέ ς, ποσό τό ὁ ποῖο στά μέ σα τῆς δε καε-
τίας τοῦ 1980 ἔ φτα σε τίς 600 δρα χμέ ς... Ἕως τίς ἀ ρ χές τῆς δε καε τίας τοῦ 
1980 γύ ρω ἀ πό τήν Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεως λει του ρ γοῦ σαν πέ ντε (5) τοὐ λά χι-
στον κα τα στή μα τα ἐ νοι κία σης καί πώ λη σης πο δη λά τω ν. Τό τε λευ ταῖο πο δη-
λα τά δι κο πού λει τούργησε ἐ πί τῆς Πλα τείας τοῦ Ἄ ρεω ς, μέ χρι τό 2002, ἦ ταν 
τοῦ Γεω ρ γίου Γα λά νη. 

 Τό 1960 φαί νε ται ὅ τι ἐ ντά θη καν οἱ πιέ σεις γιά τόν πε ριο ρι σμό τῆς κυ κλο-
φο ρίας τῶν πο δη λά των στήν Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεως ἰ διαί τε ρα με τά τίς 7.00΄ τό 
ἀ πό γευ μα21. Ἡ πρό τα ση αὐ τή φαί νε ται ὅ τι ἐ φα ρ μό στη κε, για τί θυ μᾶ μαι ὅ τι 
γιά πολ λά χρό νια με τά ἀ πό κά ποια ὥ ρα ἀ πα γο ρευό ταν ἡ ἐ νοι κία ση πο δη-
λά των στήν πλα τεία. Τό μέ τρο ἐ φα ρ μο ζό ταν αὐ στη ρά καί ἡ ἐ μ φά νι ση τοῦ 
χω ρο φύ λα κα στήν πλα τεία σή μαι νε ὅ τι τά πο δή λα τα πού ἐ πι τρέ πο νταν νά 
κυ κλο φο ροῦν ἦ ταν μό νο τά ἰ διό κτη τα. Τόν Δε κέ μ βρη ἐ πί σης τοῦ 1960 ἐ κ δό-
θη κε τό ὑ π’ ἀ ρι θ. 718 Β. Δ., μέ τό ὁ ποῖο ἐ πι τρά πη κε ἡ ἐκ πε ρι τρο πῆς Κυ ρια κή 
ἀ ρ γία στά κα τα στή μα τα ἐ νοι κιά σεως πο δη λά τω ν. Ἡ σει ρά τῶν ἀ ρ γού ντων 
κα τα στη μά των ὁ ρι ζό ταν ἀ πό τήν Ἀ στυ νο μία22. Οἱ τε λευ ταῖες προ τά σεις γιά 
τήν ἀ πα γό ρευ ση τῆς κυ κλο φο ρίας τῶν πο δη λά των στήν Πλα τεία τοῦ Ἄ ρεως 
ἔ γι ναν τό 197123.

 Τά κο ρί τσια καί τό πο δή λα το
 Μιά ἐ ν δια φέ ρου σα πα ρά με τρο ς, κοι νω νιο λο γι κῆς φύ σεω ς, εἶ ναι τό γε γο νός 
ὅ τι ἄν καί στίς μι κρές ἡ λι κίες ὑ πά ρ χει ἰ σό τη τα τῶν φύ λων στή χρή ση τοῦ 
πο δη λά του, ἐν τού τοις ὅ ταν τά κο ρί τσια ἔ φτα ναν στήν ἐ φη βεία ἀ πο τρέ πο-
νταν ἀ πό τό νά πο δη λα τοῦ ν. Μά λι στα τά κο ρί τσια πού σέ ἐ φη βι κή ἡ λι κία 
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πο δη λα τοῦ σαν θεω ροῦ νταν « κα κά» ἀ πό ἠ θι κῆς πλευ ρά ς... Φαί νε ται ὅ τι οἱ 
τό τε γο νεῖς, κά τω ἀ πό τό βά ρος τῶν τό τε κοι νω νι κῶν ἀ ντι λήψεων, θεω ροῦ-
σαν ὡς πο λύ πι θα νή τή διάρ ρη ξη τοῦ πα ρ θε νι κοῦ ὑ μέ να τῶν κο ρι τσιῶν ἐξ 
αἰ τίας τοῦ πο δη λά του ἤ ἐξ αἰ τίας κά ποιου πο δη λα τι κοῦ ἀ τυ χή μα το ς. Ἐ πί σης 
θεω ροῦ σαν ὅ τι ἡ πο δη λα σία « ξύ πνα γε» πρόω ρα τήν ἐ ρω τι κή ἐ πι θυ μία τῶν 
θυ γα τέ ρων του ς. Ἀ κό μα δέν ἦ ταν ἀ πί θα νο κά ποιος ἀ ρει μά νιος Τρι πο λί της νά 
ἐ κρή γνυ το ἐξ αἰ τίας τοῦ πει ρά γ μα τος πού θά εἶ χε ἀ πευ θύ νει κά ποιος νεα ρός 
στήν κό ρη του, ἡ ὁ ποία κα θώς θά πο δη λα τοῦ σε ἀ μέ ρι μνη δέν θά εἶ χε κα τα-
λά βει ὅ τι ἡ φού στα της εἶ χε ση κω θεῖ κά πως πα ρα πά νω... Μά λι στα ἡ φρά ση 
« γυ ρί ζει ἡ ρό δα, γυ ρί ζει» πού τά ἀ γό ρια ἀ πηύ θυ ναν σέ κά ποια πο δη λά τισ σα 
σή μαι νε ὅ τι αὐ τή κα θώς πο δη λα τοῦ σε προέ βαι νε σέ «ἀ πο κα λύψει ς».

Οἱ πα ρα πά νω ἀ ντι λήψεις ἀ να πα ρά γο νταν καί στό σχο λεῖο, ὅ που κα θη γη-
τές μέ τήν ἀ πει λή τῆς κα κῆς βα θ μο λο γίας ἤ ἀ κό μα καί τή χρή ση σω μα τι κῆς 
τι μω ρίας ἀ πέ τρε παν τῆς μα θή τριές τους ἀ πό τήν πο δη λα σία. Γι’ αὐ τούς τούς 
λό γους ἐ λά χι στες Τρι πο λί τισ σε ς, κυ ρίως τῶν ἀ νώ τε ρων κοι νω νι κῶν στρω-
μά τω ν, ἔ κα ναν πο δή λα το. Ὁ πα λιός πο δη λα τάς Γεώ ρ γιος Γα λά νης θυ μᾶ ται 
τίς προο δευ τι κές Τρι πο λί τισ σες Ἀγ γε λι κή -Ὄ λ γα Γ.- Δ., Ἀ θη νᾶ Π., Λι λί κα Δ., 
Βα σι λι κή Σ., οἱ ὁ ποῖες μέ πολ λές προ φυ λά ξεις νοί κια ζαν πο δή λα τα γιά «... νά 
πᾶ νε στόν Ἀϊ- Γιώ ρ γη γιά τσι γά ρο...». Στή μνή μη ἐ πί σης τῶν πα λαιο τέ ρων 
ἔ χει μεί νει ἡ ἀεί μνη στη δα σκά λα Πα να γιώ τα Μπα γέ ρη (1919-1990), ἡ ὁ ποία 
τή δε καε τία τοῦ 1950 πή γαι νε στά σχο λεῖα πού ὑ πη ρε τοῦ σε στά γύ ρω χω ριά 
μέ τό πο δή λα τό τη ς. 

Ἔ τσι φτά σα με στίς ἀ ρ χές τῆς δε καε τίας τοῦ 1980 ὅ ταν μέ τή μι κτο ποίη ση 
τῆς ἐ κ παί δευ σης καί τήν γε νι κό τε ρη φι λε λευ θε ρο ποίη ση τοῦ σχο λείου τά κο-
ρί τσια ἄ ρ χι σαν νά πη γαί νουν στά σχο λεῖα τους μέ τό πο δή λα το σέ με γά λους 
ἀ ρι θ μού ς.

 Στό ἑ πό με νο τεῦ χο ς: Μέ ρος Γ΄ - Τό πο δή λα το σή με ρα.
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πε ρίο δο 1945-1950 δη μιού ρ γη σε στόν Πει ραιά ἐ ρ γο στά σιο ἀ λου μι νίου. Βλέ πε σχε-
τι κά: Μί μη Ν. Πα πα ντω νό που λου, Ἡ Τρί πο λις τοῦ χθές ... καί τοῦ σή με ρα, Βι βλίο 3ο 
χ. χ., σελ. 41-49. 

13. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κός Τύ πο ς», φ. 81/29.10.1933, σελ. 2: «Ἡ δε ν δρο στοι χία μας μέ τήν 
κί νη σιν τοῦ τρυ γη τοῦ ἀ διά βα τη καί μέ τήν ἀ πε λ πι στι κή σκό νη. Τό σκο τά δι τῆς εὐε-
ρ γε τι κό στά ζευ γα ρά κια, ὄ χι ὅ μως στούς πε ρι πα τη τά ς, οἱ ὁ ποῖοι ἀ νύ πο πτοι πί πτουν 
ἐ πά νω σέ ἀ κυ βέ ρ νη τα δί τρο χα».

14. Ἐ φη μ. «Ἐ θνι κή Ἰ δέα», φ. 121/21.6.1931, σελ. 4.
15. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κός Τύ πο ς», φ. 264/19.9.1937, σελ. 3.
16. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κός Τύ πο ς», φ. 262/29.8.1937, σελ. 2.
17. Μιά τέ τοια ἀγ γε λία ἐ ντο πί σα με στήν ἐ φη με ρί δα «Ἰ χνη λά τη ς», φ. 10/27.7.1914, σελ. 3, 

ἡ ὁ ποία ἔ χει ὡς ἑ ξῆ ς: « Πω λεῖ ται και νου ρ γές πο δή λα τον εἰς τι μήν λίαν προ σι τή ν. Οἱ 
βου λό με νοι νά ἀ γο ρά σω σι τοῦ το ἄς ἀ πο τα ν θῶ σι πρός τά γρα φεῖα τοῦ Ἰ χνη λά του».

18. Ἐ φη μ. «Ἐ θνι κή Ἰ δέα», φ. 25/10.7.1927, σελ. 4 - « Κυ ρια κά τι κα»: «...Οἱ συ μπο λῖ ται 
ηὐ τύ χη σαν νά εἴ δουν τόν Ζα φεί ρην καί ἀ πό τῆς ὀ θό νης τοῦ κι νη μα το γρά φου. Τόν 
προ βά λει ὁ Ὑ παί θριο ς, μέ τό πο δή λα τό του καί τή μά ρ κα του...». Ὁ Ζα φεί ρης Κο-
τσα μπου γιοῦ κος (1889-1975) ἦ ταν πρό σφυ γας ἀ πό τό Ρε ν κιόϊ τῆς Μι κρᾶς Ἀ σίας καί 
εἶ χε ἔ λ θει στήν Τρί πο λη τό 1914. 

19. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κός Τύ πο ς», φ. 28/30.10.1932, σελ. 2: «... Πρός τί ἠ τό νι σεν ἡ σχε τι κή 
ἀ πα γο ρευ τι κή της – διε λεύ σεως τῶν τρο χο φό ρω ν– διά τα ξι ς; Ἀλ λά καί ἐ κεῖ νο τό μα-
νιῶ δε ς... πο δη λά τειον σπόρ στήν πλα τεῖα τοῦ Ἄ ρεω ς. Ἡ ἐ κ μά θη σίς του... εἰς ἀ νε πί-
δε κτους μα θή σεως πι τσι ρί κου ς, τό ἐ κνευ ρι στι κό του ρ τού ρι σμα, τῶν μο το συ κλε τῶν 
καί λοι πές ἀ σχή μιες δέν μπο ροῦν νά λείψου ν;».

20. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κός Τύ πο ς», φ. 80/22.10.1933, σελ. 3 - « Καί πά λιν τά πο δή λα τα»: 
« Πλή ρης ἀ συ δο σία ἐ πί τῆς κυ κλο φο ρίας τῶν πο δη λά των ἐ πι κρα τεῖ, καί τοι ὑ φί στα-
ται ἀ στυ νο μι κή διά τα ξις ἀ πα γο ρεύου σα τήν κυ κλο φο ρίαν αὐ τῶν ἐ ντός τῆς πλα τείας 
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Ἄ ρεω ς. Καί ἄλ λο τε ἠ σχο λή θη μεν μέ τάς ἀ σχη μο σύ νας τῶν πο δη λα τι στῶν καί τήν 
ἐ νό χλη σιν ἥν πα ρέ χουν εἰς τούς πε ρι πα τη τάς τῆς πλα τεία ς, ἰ δίως τάς με ση μ βρι νάς 
ὥ ρας τῶν Κυ ρια κῶ ν, ἀλ λά πο τέ δέν ἐ φα ντά σθη μεν ὅ τι ἡ ὑ πέ ρ βα σίς των θά ἐ ξι κνεῖ το 
μέ χρι τῆς βε βή λου εἰ σβο λῆς τῶν ἐ ντός τῶν μο να δι κῶν μᾶς πά ρ κω ν, προ ξε νού ντων 
σύν τοῖς ἄλ λοις καί ζη μία ς. Ἡ ἀ στυ νο μία ἄς φρο ντί σει ἐ πί τέ λους διά τήν αὐ στη ράν 
τή ρη σιν τῆς ἀ πα γο ρευ τι κῆς τῆς δια τά ξεω ς, διά τῆς το πο θε τή σεως ἑ νός ὀ ρ γά νου της 
εἰς τήν πλα τεῖαν καί τά πά ρ κα». Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κά Νέα», φ. 489/6.2.1955, σελ. 1: 
« Πο δή λα τα ἀ κό μη καί μο το σα κό κυ κλο φο ροῦν κα τά τάς ἑο ρ τάς καί Κυ ρια κάς καί 
κα τά τάς ἡ λιο λού στους ἡ μέ ρα ς, ἐ ντός τοῦ πά ρ κου καί τῆς πλα τείας Ἄ ρεω ς, θέ το ντα 
εἰς κί ν δυ νον τήν ζωήν τῶν μι κρῶν ἀλ λά καί με γά λων θα μώ νων τῆς πλα τείας καί τοῦ 
πά ρ κου. Καί ἐ ρω τᾶ ται: Τί θά ἦ το δυ να τόν νά γί νη μέ τήν τοιαύ την κα τά στα σι ν; Καί 
δια τί νά ἐ νο χλοῦ νται μη τέ ραι καί τά μι κρά ἐ κεῖ να πού κα τα φεύ γουν ἐ κεῖ διά νά πε-
ρά σουν τήν ὥ ραν τω ν, ἀλ λά καί τά παι διά διά νά παί ξου ν».

21. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κά Νέα», φ. 728/31.7.1960, σελ. 1: «Αὐ τή ἡ πο δη λα το δρο μία μι κρῶν 
καί με γά λων εἰς τήν Πλα τεῖαν τοῦ Ἄ ρεως πρέ πει νά ἔ χη κά ποιο ὅ ριο ν. Ἀ πό τό πρωΐ 
ὡς τήν νύ κτα, δέν εἶ ναι δυ να τόν νά ἔ χη πα ρα δο θῆ ἡ ὡ ραία Πλα τεῖα εἰς τήν μα νίαν 
τῶν ἄ κρω ν. Ἅς στα μα τή σουν τά πο δή λα τα ὁ πω σ δή πο τε, τοὐ λά χι στον με τά τήν 7ην 
ἑ σπε ρι νή ν. Ἡ του ρι στι κή καί ἡ τρο χαία... τῶν ἄ κρων ἔ χει τόν λό γο ν». 

22. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κά Νέα», φ. 748/18-12-1960, σελ. 2.
23. Ἐ φη μ. «Ἀ ρ κα δι κά Νέα», φ. 1288/30-5-1971 σελ. 3 - Πό τη Λου κά κου, «Ἡ Τρί πο λις 

ὅ πως τήν εἶ δα σή με ρα»: «...Ἐ πί σης στή συ ζή τη σή μας μέ τόν κ. Δή μα ρ χο ὑ πέ δει ξα 
ἕ να ἄ το πο καί ἕ να ἀ να χρο νι στι κό πού ἤ δη ἐ ξα κο λου θεῖ ἀ νε νό χλη τα νά ἐ πι κρα τεῖ 
στή γρα φι κή πλα τεῖα Ἄ ρεω ς, καί τό ὁ ποῖον εἶ ναι τε λείως ἀ πα ρά δε κτο γιά μία πό λη 
πού ἀ πο τε λεῖ τό κο ρύ φω μα τῆς Πε λο πον νή σου. Εἶ ναι οἱ πο δη λα το δρο μίες πού ἀ νε-
νο χλή τως γί νο νται μέ σα στή νού χτρα τῶν πε ρι πα τη τῶν καί κα θη μέ νων στά κέ ντρα 
τη ς. Ἄν πᾶ τε θά τήν ἰ δῆ τε. Μι κρο μέ γα λοι πο δη λα το δρό μοι κά νουν πο δη λα το δρο-
μίες πέ φτο ντας σέ ἀ νύ πο πτους πε ρι πα τη τάς ἤ καί στούς κα θή με νους στά κέ ντρα 
τοῦ μα γευ τι κοῦ αὐ τοῦ πνεύ μο νος τῆς πό λεω ς. Νο μί ζο μεν ὅ τι τώ ρα ἀ μέ σως καί ὄ χι 
αὔ ριον νά ἀ πα γο ρευ θῆ ἡ κυ κλο φο ρία πο δη λά των καί τῶν μι κρῶν καί τῶν ἐ φή βων 
πο δη λα τι στῶ ν...».
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 Μέρος Γ΄ - Ἱστορικές καί κοινωνικές διαδρομές

 του ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Ὁ πολλαπλασιασμός τῆς παρουσίας τῶν ποδηλάτων στούς δρόμους τῆς 
πόλης καί ἡ παράλληλη κυκλοφορία σέ αὐτούς αὐτοκινήτων, μοτοσυκλεττῶν, 
ἁμαξῶν καί κάρων ἐπέβαλε τήν ἐφαρμογή ὁρισμένων βασικῶν κανόνων 
κυκλοφορίας γιά τήν ἀσφάλεια πεζῶν καί ἐποχούμενων. Ἡ εὐελιξία ὅμως 
τοῦ ποδηλάτου καί τό πνεῦμα ἀνυπακοῆς στίς ἀστυνομικές διατάξεις πού 
ἐπέδειξαν οἱ νεαροί, κυρίως, ποδηλάτες ἔβαλαν τό ποδήλατο στό στόχαστρο 
τῆς Χωροφυλακῆς.22 

Τό κυκλοφοριακό ζήτημα καί τό ποδήλατο
Δυστυχῶς γιά τό ποδήλατο, αὐτό κατατασσόταν στήν ἴδια κατηγορία μέ 
τίς σαφῶς πιό ἐπικίνδυνες μοτοσυκλέττες καί τά θορυβώδη μοτοποδήλατα 
τά ὁποία γιά μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιορίζονταν ὡς: «αὐτοκίνητα 
ποδήλατα» ἤ «αὐτοκινητοποδήλατα».23 Κύρια αἰτία τῆς ἀντιπαράθεσης 
τῆς Χωροφυλακῆς μέ τούς ποδηλατιστές ἀπετέλεσαν ἀρχικά τά παράπο-
να πολλῶν πολιτῶν γιά τήν ἄσκοπη χρήση τῶν κλάξον τῶν μοτοσυκλεττῶν 
καί τῶν ποδηλάτων κατά τίς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας.24 Ἀργότερα στήν ἀντι-
παράθεση μεταξύ ποδηλάτων καί Χωροφυλακῆς προστέθηκε καί τό στοιχεῖο 
τῆς ἀσφάλειας τῶν πεζών25 τό ὁποῖο σαφῶς ἦταν πιό σοβαρό ἀπό αὐτό τοῦ 
θορύβου καί τό ὁποῖο τέθηκε ἐξαιτίας τῶν πολλῶν ἀτυχημάτων μικρότερης 
ἤ μεγαλύτερης σοβαρότητας πού συνέβαιναν μεταξύ κάποιων ἀπρόσεκτων 
ποδηλατιστῶν καί πεζῶν. Σέ πολλές περιπτώσεις ξέσπαγαν ἔντονοι διαπλη-
κτισμοί μεταξύ τῶν ἐμπλεκομένων πού ἔφταναν μέχρι τό σημεῖο τῆς χει-
ροδικίας26 προκαλῶντας πρόσθετους πονοκεφάλους στήν Ἀστυνομία. Τά 
πράγματα ἔγιναν πιό δύσκολα γιά τό ποδήλατο τό 1933 ὅταν ἡ Νομαρχία 
ζήτησε ἀπό τήν Ἀστυνομία νά ἐφαρμόσει αὐστηρά τίς διατάξεις καί νά 
ἐπιβάλει διοικητικές ποινές σέ ὅσους ποδηλατάδες ἐνοικίαζαν ποδήλατα σέ 
παιδιά κάτω τῶν 14 ἐτῶν.27 Ἡ ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας τοῦ ποδηλάτου 
ἐπεκτεινόταν καί στά πάρκα τῆς πόλης γιά τήν προστασία τῶν δένδρων καί 
τῶν λουλουδιῶν. Ἀκόμα καί σήμερα ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τῶν ποδηλάτων 
ἐντός τοῦ πάρκου τῶν Φιλοδένδρων.

* Βλ. Ἰδίου, Συμβολή στήν ἱστορία τῆς Τριπολιτσιώτικης Βυρσοδεψίας, Ἔκδοση 
Ἑνώσεως Τριπολιτῶν Ἀττικῆς, Ἀθήνα 2005, καθώς καί πρόσφατο λεύκωμα Ἔμποροι 
καί Βιοτέχνες Τριπόλεως (1828-1940), Ἔκδοση Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Τριπόλεως, 
Τρίπολη 2006. Ὑπενθυμίζουμε τό Μέρος Α,́ Τρίπολη καί Ποδήλατο - Ἀναμνήσεις, ὑπό 
Α.Π. & Α.Π. & Α.Φ., Διοτίμα, τ. 3, Ἐαρινή Ἰσημερία 2006.
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Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1933 ἡ Διοίκηση τοῦ Ἄλσους τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κι-
νούμενη ἀπό τό ἴδιο πνεῦμα ἀποφάσισε τήν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας 
τῶν ποδηλάτων ἐντός τοῦ Ἄλσους. Οἱ ποδηλάτες ὄφειλαν ὅταν ἔφταναν στό 
Ἄλσος νά παραδίδουν τό ποδήλατό τους στούς ὑπαλλήλους τοῦ κιοσκιοῦ 
τοῦ Ἄλσους οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὑποχρεωμένοι νά φροντίσουν γιά τήν φύλαξη καί 
τήν ἐπιστροφή τοῦ ποδηλάτου στόν ἰδιοκτήτη του ὅταν αὐτός θά ἐγκατέλει-
πε τό ἄλσος.28 Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔγινε δεκτή μέ ἐπιδοκιμασία ἀπό μέρος 
τοῦ τοπικοῦ Τύπου.29

Παράλληλα γίνονταν προτάσεις γιά τόν περιορισμό τῆς κυκλοφορίας τῶν 
ποδηλάτων στούς κεντρικούς δρόμους καί ἰδιαιτέρως στήν δενδροστοιχία 
τῆς ὁδοῦ Καλαβρύτων πού ἀποτελοῦσε ἕναν ἀπό τούς ἀγαπημένους 
δρόμους τῶν περιπατητῶν κατά τούς καλοκαιρινούς μῆνες κυρίως.30 

Παρόλα αὐτά ὅμως, ἡ ἀστυνόμευση τοῦ ποδηλάτου δέν ἦταν ποτέ 
ἀποτελεσματική ἐνῶ πολλές φορές οἱ νεαροί ἀστυνομικοί γοητευμένοι 
καί αὐτοί ἀπό τίς μοτοσυκλέττες καί τά ποδήλατα ἔδειχναν ἀνοχή στίς 
ὑπερβασίες τῶν ὑπολοίπων ἀναβατῶν.31 

Ἀτυχήματα καί εὐτράπελα.
Σέ αὐτοκινητιστικό δυστύχημα πού συνέβη στίς 15 Αὐγούστου 1933 στό 
δρόμο Τρίπολης- Σπάρτης εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά σκοτωθεῖ ποδηλάτης, ὁ 
πρῶτος πιθανόν στή περιοχή μας. Ὁ Τύπος καταγράφει τό περιστατικό ὡς 
ἑξῆς: «Τήν παρελθοῦσαν Τρίτην καί ὥραν 5 μ.μ. ἔλαβε χώραν τραγικόν αὐτο-
κινητιστικόν δυστύχημα τό ὁποῖον κρατεῖ εἰσέτι εἰς εὔλογον συγκίνησιν τούς 
συμπολίτας, μέ ἀποτέλεσμα τόν θάνατον τοῦ συμπολίτου καφεπώλου Ἠλία 
Χούρχουλα καί ἑνός δεκανέως τοῦ 11ου Σύν/τός Παναγούλια Ἰωαν... Τό ὑπ’ 
ἀριθ. 23016 αὐτοκίνητο τοῦ Πολιτοπούλου ἐκ Σπάρτης ὁδηγούμενον ὑπό 
τοῦ σωφέρ Ἀργειτάκη Γεωργ. Ἐξετέλη τήν συγκοινωνίαν τῆς πανηγύρεως 
ἐκ Τριπόλεως- Τεγέας καί τανάπαλιν. Κατά τό 4ον ὅμως χιλιομ. τῆς ὁδοῦ 
Σπάρτης καί παρά τήν θέσιν «Προφήτης Ἠλίας», κατέφθασε τοῦτο ἕτερον 
αὐτοκίνητον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ κ. Τραχανά ἤ Σπόρτη, ὅστις ἐκόρναρε 
συνεχῶς διά νά παραμερίση τό πρῶτον. Κατ’ ἀντίθετον διεύθυνσιν ὅμως 
ἤρχετο ἐπί ποδηλάτου ὁ δεκανεύς Παναγούλιας, ὅστις κατῆλθε τούτου ἐκ 
φόβου καθ’ ὅ ἀρχάριος καί ἐπροχώρησε πρός τά ἀριστερά ὅπου ἡ φορά τοῦ 
πρώτου αὐτοκινήτου. Ἦτο ἡ μοιραία στιγμή. Τό αὐτοκίνητον τοῦ Ἀργειτάκη 
μέ τήν ταχύτητα τήν ὁποίαν εἶχεν ἀναπτύξει ἐκ τῆς ἀποτόμου στροφῆς ἀρι-
στερά παρέσυρε τόν δεκανέα μέ τό ποδήλατόν του ὑπό τούς τροχούς. Ἀκο-
λούθως μέ τήν ἰδίαν ὁρμήν ἐπέπεσε κατά τοῦ ἐκεῖ τσιμεντοκτίστου εἰκονο-
στασίου τό ὁποῖον κατεκρήμνισε καί ἔπεσε μέ φυσικήν στάσιν εἰς τήν πα-
ρακείμενην τάφρον. Ἐκ τῆς ἀποτόμου συγκρούσεως ἐπί τοῦ εἰκονοστασίου 
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ὁ ἐκ τῶν ἐπιβαινόντων Ἠλίας Χούρχουλας ἔπαθε κάταγμα τοῦ κρανίου 
τοῦ κτυπήσας ἐπί τῆς κουκούλας, ὡς καί ὁ στρατιώτης Φαρφαράς τραῦμα 
ἐλαφρόν ἄνω τοῦ δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ. Μετά τήν παρέλευσιν τῶν πρώτων συ-
γκινήσεων οἱ τραυματίαι μετεφέρθησαν εἰς τήν πόλιν ὁ μέν δεκανεύς εἰς τό 
Στρ. Νοσοκομεῖον ὅπου ἀπέθανεν ἀμέσως ἐξ ἐσωτερικῆς αἱμορραγίας, ὁ δέ 
Ἠλίας Χούρχουλας εἰς τό Νοσοκ. «Εὐαγγελισμός», ὅπου προχθές ὑπέκυψε 
εἰς τό μοιραῖον. Ὁ τραυματίας στρατιώτης εὑρίσκεται ἤδη ἐκτός κινδύνου. 
Προφανῶς τό διπλοῦν δυστύχημα ὀφείλεται ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τήν ἀδεξίαν 
στροφήν τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ αὐτοκινήτου, ἵνα δώση χῶρον εἰς τήν ὄπισθεν 
ἐρχομένην «Πακάρ» τοῦ κ. Τραχανά, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐκ μεγίστου σφάλματος 
τοῦ δεκανέως κινηθέντος πρός τό μέρος τοῦ πρώτου αὐτοκινήτου διά νά 
ἀποφύγη τό δεύτερον, ἐνῶ ὄφειλε νά μείνη εἰς τό μέσον τῆς ὁδοῦ ἀκίνητος, 
ὁπόταν θά ἀπεφεύγετο τό δυστύχημα ἀσφαλῶς...»32

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό παραπάνω τραγικό περιστατικό, τό ποδήλατο ἔγινε 
πρωταγωνιστής καί σέ πολλά κωμικά περιστατικά πολλά ἀπό τά ὁποία κα-
ταγράφηκαν στίς στῆλες τοῦ τοπικοῦ τύπου. Ἔτσι καταγράφεται τό πάθη-
μα Τριπολίτη δανδή ὁ ὁποῖος γιά νά πάει ξεκούραστος σέ κάποιο χορό σέ 
κοσμικό κέντρο τῆς Τρίπολης νοίκιασε ποδήλατο τό ὁποῖο ὅμως τόν ἄφησε 
στό μέσον τῆς διαδρομῆς γιατί ξεφούσκωσε τό λάστιχό του.33 Ἀπό τά πιό 
«πιπερᾶτα» καταγράφουμε τήν βόλτα πέντε μαθητῶν, προφανῶς τῶν τελευ-
ταίων τάξεων τοῦ Γυμνασίου, οἱ ὁποῖοι πῆραν ἐπάνω στά ποδήλατά τους 
πέντε ἱερόδουλες καί... τίς πῆγαν βόλτα στήν ὁδό Τεγέας προκαλῶντας τά 
ἀρνητικά σχόλια τῶν ἐφημερίδων.34 

Ἀπό τό 1933 καί μετά παρατηρεῖται μία ὕφεση στό... κυνήγι τοῦ 
ποδηλάτου ἀπό τήν Ἀστυνομία. Παρόλα αὐτά περιστασιακά καί ἴσως ἀπό 
λόγους.... συνήθειας ὁ τοπικός Τύπος ἐξαπέλυε τούς μύδρους του κατά τοῦ 
ποδηλάτου.35 Τό ποδήλατο ὅμως εἶχε κατακτήσει τούς Τριπολίτες οἱ ὁποῖοι 
τό χρησιμοποιοῦσαν καί γιά ἐκδρομές σέ κοντινά36 ἤ πιό μακρινά μέρη.37 

Κατοχή καί Ἐμφύλιος
Οἱ Ἰταλικές καί Γερμανικές στρατιωτικές μονάδες πού ἦρθαν στή Τρίπο-
λη μετά τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου τό 1941 εἶχαν ἐντάξει τό ποδήλατο 
στίς μονάδες τους. Ἀπό ἀναμνήσεις παλαιότερων πληροφορούμαστε ὅτι οἱ 
Ἰταλοί εἶχαν φέρει ἕναν τύπο ποδηλάτου μέ συμπαγῆ λάστιχα. Κατά τήν 
ἀποχώρηση τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων ἀπό τήν Τρίπολη πολλά ἀπό τά 
ὀχήματα πού αὐτοί χρησιμοποιοῦσαν, ἀνάμεσά τους καί ποδήλατα, δόθη-
καν σέ Τριπολίτες. Ἀπό τούς κατόχους αὐτῶν τῶν ὀχημάτων ἡ Οἰκονομική 
Ἐφορία Μαντινείας ζητοῦσε περισσότερες πληροφορίες τόν Μάϊο τοῦ 1945 
προφανῶς γιά τήν καταβολή τοῦ ἀναλογοῦντος φόρου ἰδιοκτησίας.38 Οἱ 
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κάτοχοι ὅμως αὐτῶν τῶν ὀχημάτων δέν ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα της... 
Ἐφορίας μέ ἀποτέλεσμα ἡ Οἰκονομική Ἐφορία Μαντινείας νά ἐκδόσει νέα 
ἀνακοίνωση σέ αὐστηρό πλέον ὕφος ὅπου ἀπειλοῦσε τούς ἰδιοκτῆτες τῶν 
ὀχημάτων μέ ποινικές διώξεις καί ἄλλες ποινές.39 

Στίς 9 Αὐγούστου 1945 ἐπίσης τό Α’ Ἀστυνομικό Τμῆμα Τριπόλεως ἐξέδω-
σε ἀνακοίνωση σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὅλοι οἱ κάτοχοι διαφόρων ὀχημάτων 
ὑποχρεοῦνταν ὅπως ἐντός 8 ἡμερῶν νά παρουσιαστοῦν στό Τμῆμα γιά νά 
βγάλουν ἄδειες κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων τους. Σέ ἀντίθεση περίπτωση 
θά διώκονταν.40 Ἀκόμα καί τώρα κυκλοφοροῦν ποδήλατα μέ ἀριθμούς κυ-
κλοφορίας. Εἶναι κατάλοιπα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Τό ποδήλατο αὐτή τήν περίοδο ἀπολαμβάνει ἀσυλίας ἀπό τόν Τύπο ὁ 
ὁποῖος τώρα ἔχει στρέψει τό ἐνδιαφέρον του στά αὐτοκίνητα, καί ἰδιαιτέρως 
στά στρατιωτικά αὐτοκίνητα πού τότε εἶχαν γίνει αἰτία νά προκληθοῦν 
πολλά ἀτυχήματα. 

Τά νεώτερα χρόνια 
Ὁ πόλεμος κατά τοῦ ποδηλάτου ξανάρχισε μετά τό τέλος τοῦ ἐμφυλίου 
πολέμου τό 1950, ὅταν οἱ Τριπολίτες ἄρχισαν νά χρησιμοποιοῦν καί πάλι 
τήν δενδροστοιχία γιά τόν περίπατό τους.41 Αὐτή τῆ φορᾶ ἐναντίον τοῦ 
ποδηλάτου χρησιμοποιήθηκαν ὡς ὅπλα ἐπιχειρήματα καί ἀκραῖες συμπερι-
φορές κατά τοῦ ποδηλάτου κατοίκων ἄλλων πόλεων42 ἐνῶ τό 1953 ἡ ἐφη-
μερίδα «Ἀλήθεια» πρότεινε ὡς μέτρο περιστολῆς τῆς κυκλοφορίας τῶν πο-
δηλάτων προτάθηκε κυκλοφορία μόνο τῶν «ὑπηρεσιακῶν» πού κρίνονταν 
ὡς ἀπολύτως ἀπαραίτητα.43 Ὁ Τύπος ὅμως συνέχιζε νά στρέφει τά πυρά 
του στά κάθε εἴδους δίτροχα κυρίως πρός τά μοτοποδήλατα καί τίς μοτο-
συκλέττες τά ὁποία ὅμως συμπεριλάμβαναν καί τά ποδήλατα. Ἴσως μερικά 
ἀπό αὐτά νά μήν ἦταν τελείως ἀδικαιολόγητα.44 

Τό 1959 ὁ τότε ὑπομοίραρχος τῆς Τουριστικῆς Ἀστυνομίας Γεώργιος Νι-
κολόπουλος πρότεινε στό Δῆμο Τρίπολης τήν κατασκευή εἰδικῶν σχαρῶν 
γιά τῆ στάθμευση τῶν ποδηλάτων. Οἱ σχάρες θά τοποθετοῦνταν σέ συγκε-
κριμένα σημεῖα καί θά ἐξυπηρετοῦσαν τόσο τούς Τριπολίτες, ὅσο καί τούς 
χωρικούς πού ἔρχονταν στή Τρίπολη μέ τά ποδήλατά τους. Θά συντελοῦσαν 
ἐπίσης στήν καλύτερη κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων καί στήν ἀποφυγή μικρο-
επεισοδίων μεταξύ ποδηλατιστῶν καί καταστηματαρχῶν λόγω τῆς στάθμευ-
σης τῶν ποδηλάτων μπροστά ἀπό τά μαγαζιά τους.45 Ἡ πρόταση, ἀπ’ ὅτι 
γνωρίζουμε, δέν ἐφαρμόστηκε πρᾶγμα τό ὁποῖο λίγα χρόνια ἐπιδείνωσε τά 
προβλήματα στάθμευσης στούς δρόμους τῆς πόλης,46 καθώς τό 1968 τά 
ποδήλατα πού κυκλοφοροῦσαν στούς δρόμους τῆς Τρίπολης ὑπολογίζονταν, 
ὑπερβολικά ἴσως, κοντά στίς 5.500.47 Πάντως, ἄν τυχόν συσχετίσουμε τόν 
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ἀριθμό τῶν ποδηλάτων μέ τόν πληθυσμό τῆς Τρίπολης ὁ ὁποῖος σύμφωνα 
μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 1971 ἀνερχόταν στίς 20.209 κατοίκους, τότε αὐτό ση-
μαίνει ὅτι πρακτικά σέ κάθε σπίτι τῆς Τρίπολης ὑπάρχει ἕνα τοὐλάχιστον 
ποδήλατο.

Ταυτόχρονα ὁ τοπικός τύπος καταγράφει εὐτράπελα μέ πρωταγωνιστές 
ποδηλάτες.48 Καταγράφει ὅμως καί ἀρκετά ἀτυχήματα ὅπου ἐμπλέκονται 
ποδήλατα. Μερικά ἀπό αὐτά ὀφείλονται στήν ἀδεξιότητα ἤ ἀμέλεια τῶν 
ἴδιων τῶν ποδηλατιστῶν.49 Στά πιό σοβαρά ὅμως ἀπό αὐτά αὐτοκίνητα 
χτυποῦν ποδήλατα καί ποδηλάτες τούς ὁποίους σέ πολλές περιπτώσεις 
ἐγκαταλείπουν καί ἀφήνουν ἀβοήθητους.50 Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις 
καταγράφονται καί ἀτυχήματα πού σπάνια συμβαίνουν.51 

Τό ποδήλατα ἀποτέλεσε ἐπίσης στόχο γιά τούς κάθε ἡλικίας καί κάθε 
εἴδους κλέφτες, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἀφαιροῦσαν μέρη τοῦ ποδηλάτου καί τά 
μεταπωλοῦσαν ὡς ἀνταλλακτικά, εἴτε ἔκλεβαν ὁλόκληρο τό ποδήλατο καί 
τό μεταπωλοῦσαν σέ ἄλλα μέρη.52 Στή περιοχή τῆς Τρίπολης ὅμως δέν 
καταγράφεται ἰδιαίτερη ἔξαρση στή κλοπή τῶν ποδηλάτων μέχρι τό 1990. 
Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 στή περιοχή τῆς Τρίπολης σημειώθηκε 
ἕνα κῦμα κλοπῆς ποδηλάτων τό ὁποῖο ἀποδόθηκε στούς οἰκονομικούς 
μετανάστες.

Ἀπό τό 1975 καί μετά καί σέ συνάρτηση μέ τήν ὄξυνση τοῦ κυκλοφοριακοῦ 
προβλήματος τῆς πόλης, τό ποδήλατο ἀρχίζει νά ἀντιμετωπίζεται μέ 
πιό εὐνοϊκή ματιά σάν ἕνα μέσο κυκλοφορίας ἰδανικό γιά τήν πόλη. Στό 
τοπικό τύπο μάλιστα ἀρχίζουν νά ἐμφανίζονται κείμενα πού προβάλουν τῆ 
μετακίνηση μέ τό ποδήλατο53 ἤ προβάλλονται πρωτοβουλίες συλλογικῶν 
φορέων πού τάσσονται ὑπέρ τῆς χρήσης τοῦ ποδηλάτου.54 Καθώς δέ, ἡ 
πόλη μας εἶναι ἐπίπεδη μέ λίγες ἀνηφοριές μεγάλης κλίσης καί μεγάλου 
μήκους, θεωρεῖται ἰδανική γιά τῆ χρήση τοῦ ποδηλάτου. Παρόλα αὐτά ἡ 
μέχρι σήμερα ἐμμονή τῶν Τριπολιτῶν στή χρήση τῶν αὐτοκινήτων τους, 
ἀκόμα καί γιά τίς πιό μικρές ἀποστάσεις, δέν ἔχει κάνει δυνατή τῆ μαζικῆ 
χρήση τοῦ ποδηλάτου γιά τίς μετακινήσεις ἐντός πόλης. 

Τά τελευταία χρόνια καί μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας χωρίς 
αὐτοκίνητο, στίς 22 Σεπτέμβρη, προπαγανδίζεται ἡ χρήση τοῦ ποδηλάτου 
στίς νεότερες ἡλικίες μέ ἐπιδείξεις τῶν δυνατοτήτων του καί μέ ποδηλατικούς 
ἀγῶνες. Θέλω νά ἐλπίζω ὅτι τά ἀποτελέσματα θά εἶναι ἐμφανῆ σέ λίγα 
χρόνια.

Δέν ξέρω ποιά θά εἶναι ἡ ἐξέλιξη τοῦ ποδηλάτου, οὔτε ἄν οἱ μελλοντικές 
γενιές τό ἀγαπήσουν τόσο ὅσο ἐμεῖς, οἱ γονεῖς μας καί οἱ παπποῦδες μας. 
Πιστεύω ὅμως ὅτι τό ποδήλατο θά κατορθώσει νά ἐπιβιώσει. Ὅταν μάλιστα 
βλέπω τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο νά χρησιμοποιεῖ 
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μέ ἐφηβικό πάθος τό ποδήλατό του, ἤ ἀκούω ὅτι τά τελευταία δύο χρόνια 
στή Τρίπολη ἔγιναν πολλές ἀνακατασκευές καί ἀποκαταστάσεις παλιῶν 
ἐγκαταλελειμμένων ποδηλάτων, ἐξαιτίας τοῦ ὅτι ἕνα παλιό ποδήλατο 
χρησιμοποιήθηκε ὡς μέρος τοῦ σκηνικοῦ τοῦ Καφέ τῆς Χαρᾶς στήν ὁμώνυμη 
τηλεοπτική σειρά, ἔ, τότε γίνομαι πιό αἰσιόδοξος...

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
22. Ἐφημ. «Μορεάς» φ.16/26-10-1927, σ.2 Ο ΕΚ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α-

ΔΡΑΝΕΙΑ «...κατά συνέχειαν τήν νύκτα καί τήν ἡμέραν σειρά κάρρων, ποδηλάτων, 
αὐτοκινήτων, ἁμαξῶν, χωρίς κλάξτον, χωρίς φῶτα μή κορνάροντα εἰς τήν ὄπισθεν 
κίνησιν κινοῦνται ὡς διαρκής ἀπειλή κατά τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων...» 

23. Βλέπε ἐφημ. «Μορεάς» φ.1310/12-1-1930, σ.3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ/ Περί ἀπογραφῆς 
μεταφορικῶν μέσων

24. Ἐφημ. «Μορεάς» φ.10/4-9-1927, σ.1-2 ΑΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟ-
ΔΗΛΑΤΩΝ «Παρατηροῦμεν εἰς τήν Ἀστυνομικήν ἀρχήν ὅπως προσέξη ἐπί καταφώρου 
παραβάσεως ἀστυνομικῶν διατάξεων ἐπί τῆς κοινῆς εὐταξίας καί τῆς δημοσίας 
ἡσυχίας καί τάξεως τῆς πόλεως. Πολλοί σωφέρ, ἄνευ ἀνάγκης, ὑπό τήν χυδαίαν μανίαν 
τοῦ κακοήχου θορύβου κινούμενοι, καί ἀγυιόπαιδες ἀπειθάρχητοι καί μή ὑποκείμενοι 
εἰς οὐδεμίαν παιδονομικήν ἐπίβλεψιν, μή σεβόμενοι τήν ἡσυχίαν τοῦ πλησίον καί τήν 
πνευματικήν ἐργασίαν τῶν ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων ὀργιάζουν μέ τάς σειρῆνας καί 
τά ἄλλα βάρβαρα ὄργανα εἰς βάρος τῶν νεύρων τοῦ κόσμου. Το νά μεταχειρίζεται 
ὁ σωφέρ καί ὁ ποδηλάτης τούς ἀβερτισσαίρ καί τά κλάξτον πρός εἰδοποίησιν τοῦ 
κινδύνου, εἶναι βεβαίως ἀνάγκη, ἀλλ’ εἶναι μαζύ τέχνη, ρυθμός καί στιγμή. Εἰς τούς 
εὐγενεῖς εἶναι ταῦτα αὐτοδίδακτα. Εἰς τούς βαρβάρους ἐπεμβαίνει ἡ Ἀστυνομία καί 
παρέχει μαθήματα σχετικά. Ἰδού τί ἀνυψώνει τήν Ἀστυνομίαν τῶν πόλεων!»

25. Ἐφημ. «Μορεάς» φ.1365/14-6-1931, σ.2 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ «Εἰς 
τά ὄργανα τῆς ἐνταῦθα Χωροφυλακῆς τά ἐντεταλμένα τήν ἐπίβλεψιν τῆς τροχαίας 
ἐν πόλει κινήσεως, ἔχομεν νά συστήσωμεν μεγαλυτέραν παρακολούθησιν καί 
αὐστηρότερον ἔλεγχον ἐπί τῆς ἀπειθαρχήτου κυκλοφορίας τῶν μοτοσυκλεττῶν καί 
ποδηλάτων, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ κίνδυνος ἀπέβη ἐσχάτως σοβαρώτατος καί ἀπειλητικός. 
Δέν ἐννοοῦμεν πώς δύναται νά λαμβάνη χώραν, πώς δύναται νά συμβαίνη τοῦτο τό 
πρωτοφανές διά τήν ἡσυχίαν καί τήν ἀσφάλειαν τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, ὁ κάθε 
ἀγυιόπαις, τό κάθε βρωμόπαιδο ἐπιβαῖνον μοτοσυκλέττας ἤ ποδηλάτου νά ἀπειλή 
ὑπό τά ὄμματα τῶν χωροφυλάκων τήν ζωήν τῶν διαβατῶν, ἤ νά ταράσση διαρκῶς, 
ἀκόμη καί τάς μεσημβρινάς ὥρας, τήν ἡσυχίαν τῶν κατοίκων μέ τά ἐξωφρενικά 
κουδουνίσματα, τίς σφυρίκτρες καί τάς φωνάς τῶν κλάξον. Θέλομεν νά γνωρίζομεν, 
ἡ Ἀστυνομία ἀσκεῖ ἄραγε κανένα ἔλεγχον ἐπί τῶν ἀδειῶν τῶν κυκλοφορούντων 
μοτοσυκλεττῶν; Ἀσκεῖ ἔλεγχον ἐπί τῆς ταχύτητος, τῶν ὡρῶν τῆς κυκλοφορίας καί 
τῶν δρομολογίων των; Πάντως γράφοντες τά ἀνωτέρω, καθιστῶμεν ὑπεύθυνον τήν 
Ἀστυνομίαν τῆς Τριπόλεως διά τήν ἐπιδεικνυόμενην ὑπ’ αὐτῆς ἀδιαφορίαν εἰς τήν 
κίνησιν τῶν μοτοσυκλεττῶν καί ποδηλάτων, πιστεύομεν δέ πώς τάχιστα αὕτη θά 
λάβη μέτρα πρός περιστολήν τοῦ κακοῦ, ἐκτείνουσα τήν ἐπίβλεψιν της καί ἐπί τῆς 
νεοφανούς πληγῆς της εἰς πᾶσαν ὁδόν καί πᾶσαν ὥραν ἐνοχλητικῆς καί ἀηδοῦς ὑπό 
χαμινίων ποδοσφαιρίσεως.»

26. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.136/2-12-1934, σ.2 «Τό κακόν τῶν ποδηλατοδρομούντων 
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παιδιῶν ἔχει ἀπογίνει τόν τελευταῖον καιρόν. Προχθές παρεσύρθη ἕνα διετές 
κοριτσάκι, τοῦ ὁποίου ὁ πατέρας δικαίως ἐχειροδίκησεν ἐπί τοῦ ἀναβάτου τοῦ 
ποδηλάτου ὑποκαθιστῶν τό ἔργον τῆς Ἀστυνομίας.»

27. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.73/3-9-1933, σ.3 Ἡ Νομαρχία ἀπηύθυνε ἔγγραφον πρός 
τήν Διοίκησιν Χωροφυλακῆς διά τοῦ ὁποίου παρατηρεῖ ὅτι δέν ἐφαρμόζονται ὅσον 
ἔδει αὐστηρῶς αἱ διατάξεις ἐπί τῆς κυκλοφορίας τῶν ποδηλάτων. Ἀφορμήν ἔλαβε 
ἡ Νομαρχία ἐκ πλείστων ὅσων παραπόνων διατυπωθέντων παρά συμπολιτῶν ὡς 
καί τήν ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως διαπίστωσιν τῆς χαλαρώσεως τῆς περί ἧς πρόκειται 
διατάξεως. Διά τοῦ ἐγγράφου τούτου παρακαλεῖται ἡ χωροφυλακή ὅπως ἐπιστήσουν 
οἱ ἁρμόδιοι σοβαρῶς καί ἀποτελεσματικῶς τήν προσοχήν των διά τήν αὐστηράν 
ἐφαρμογήν τῶν διατάξεων. Ἰδιαιτέρως συνιστάται ὅπως δέον διωχθῶσι οἱ παραβᾶται 
ἐνοικιασταί ποδηλάτων, οἵτινες ἐνοικιάζωσι τοιαῦτα εἰς παίδας κάτω τῶν 14 ἐτῶν καί 
κυκλοφοροῦσι εἰς ἀπαγορευμένας ὁδούς καί πλατείας τῆς πόλεως. 

28. «Μορεάς» φ.1399/15-1-1933, σ.2. Ἡ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΑΛΣΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΑΣ
Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν κ.κ. ποδηλατιστῶν τήν ὑπ’ ἀριθ. 1/ἄ ἔτους 1932 ἀστυνο-

μικήν διάταξιν, διά τῆς ὁποίας ἀπαγορεύεται ἐφεξῆς ἡ ἐντός τοῦ Ἄλσους Ἅγ. Γε-
ωργίου τῆς πόλεώς μας κυκλοφορία ποδηλάτων.

Ὁ παραβάτης οἱοσδήποτε κι’ ἄν εἶναι θά καταγγελθῆ ἀμελλητί καί θά ὑποστῆ τάς 
τοῦ Νόμου συνεπείας.

Ὁ μεταβαίνων εἰς τό Ἄλσος ἐπί ποδηλάτου ὀφείλει ἅμα τῆ ἀφίξει του εἰς τήν παρά 
τῶ φρέατι κυρίαν εἴσοδον αὐτοῦ νά κατέρχεται τοῦ ποδηλάτου, νά μεταφέρη τοῦτο 
εἰς τήν κεντρικήν Πλατείαν τοῦ Ἄλσους καί νά τό παραδίδη πρός πλήρη φύλαξιν 
καί ἀσφάλειαν μέχρι τῆς ἀναχωρήσεώς του πρός τόν Ἀνδρέα τοῦ Ἁγιωργιοῦ ἤ τόν 
βοηθόν τοῦ Χρίστον, ὁ ὁποῖος παραλαμβάνων τοῦτο θά τοποθετῆ εἰς τόν ἐπί τούτω 
καί ὄπισθεν τοῦ οἰκίσκου διαρρυθμισθέντα χῶρον καί θά δίδη εἰς τόν κάτοχον τοῦ 
ποδηλάτου εἰδικόν σημείωμα φέρον τόν ἀριθμόν τῆς τοποθετήσεώς του.

Νομίζομεν, ὅτι διά τοῦ ληφθέντος τούτου μέτρου οὐδαμῶς ἀποκλείομεν την εἰς 
τό Ἄλσος μετάβασιν τῶν ποδηλατιστῶν, ἀλλά τοὐναντίον λαμβάνομεν πρόνοιαν περί 
διαφυλάξεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν ποδηλάτων τῶν μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς αὐτῶν ἐπί 
τῆ προσαγωγῆ τοῦ δοθέντος σημειώματος, ἵνα οὕτω ἀμέριμνοι οὗτοι περιέρχονται τό 
Ἄλσος ὅσην ὥραν θέλουν, καί τό σπουδαιότατον πάντων προλαμβάνομεν ἀτυχήμα-
τα, ἅτινα ἐνδεχόμενον νά συμβῶσιν, καθόσον παρετηρήσαμεν ἐσχάτως νά κατέρχο-
νται ἀπό τούς μᾶλλον ἐπικλινεῖς διαδρόμους τοῦ Ἄλσους μέτ’ ἰλιγγιώδους ταχύτητος 
ποδήλατα.

Παρακαλοῦμεν τούς γονεῖς καί κηδεμόνας, ἰδία τῶν μικρῶν ποδηλατιστῶν, ὅπως 
σοβαρῶς συστήσωσι εἰς αὐτούς τόν σεβασμόν τοῦ τοιούτου μέτρου, ὅπερ ἄλλως τε 
καί ἐξ ἐνδιαφέροντος ὑπέρ αὐτῶν ἐλήφθη, καθόσον ἔχομεν λάβη ἀμετάκλητον ἀπόφα-
σιν ὅπως ἐπιδιώξωμεν τήν αὐστηράν ἐφαρμογήν της ἐν λόγω ἀστυνομικῆς διατάξεως 
κατά παντός οἱουδήποτε παραβάτου αὐτῆς.

Ἐν Τριπόλει τῆ 12 Ἰανουαρίου 1933
Ἡ εἰς τό Ἄλσος Ἅγ. Γεωργίου τῆς Τριπόλεως Διοικοῦσα Ἐπιτροπή

29. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.40/22-1-1933, σ.2 Μέ μεγάλην ἀνακούφισιν ἠκούσθη 
ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἐπί τοῦ ἄλσους τοῦ Ἁγιωργηοῦ ἐπιτροπῆς, τῶν ποδηλατιστῶν 
καί μοτοσυκλετιστῶν. Ἦτο καιρός πειά νά παύση αὐτή ἡ ἱερόσυλος ἐπίδειξις στάς 
διόδους καί πλατείας τοῦ μοναδικοῦ μᾶς ἄλσους, ἥτις δέν θά ἦτο ἄμοιρος καί δυστυ-
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χημάτων ἄν ἐξηκολούθη.
30. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.73/3-9-1933, σ.3 ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ «Ἀληθής πληγή 

κατήντησε ἡ ποδηλατοδρομία διά μέσου κεντρικωτάτων καί πολυσυχνάστων ὁδῶν 
ἐν τῆ πόλει μας. Εἶναι καιρός πλέον νά λείψη τό ἐνοχλητικόν διά τούς βραδυνούς 
περιπατητάς τῆς δενδροστοιχίας καί τῶν πλατειῶν, ὅσον καί ἐπικίνδυνον τοῦτο σπόρ, 
καί ἐλπίζομεν ὅτι ἡ ἀστυνομία μᾶς κατόπιν της εἰς ἄλλην στήλην δημοσιευομένης 
συστάσεως τῆς Νομαρχίας θά θελήση νά ἐπέμβη καί μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τήν δημοσίαν 
ταύτην ἀσχημίαν.» 

31. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.50/9-4-1933, σ.2 «Τά μοτοσακό- μοτοσυκλέτες 
ποδήλατα, ἔχουν ἀποβή τελευταίως εἰς τήν πόλιν μᾶς πραγματική πληγή κατά τῆς 
ἡσυχίας καί τῆς ζωῆς μας. Διότι ἐκτός τοῦ δαιμονιώδους θορύβου πού προκαλοῦν 
τρέχοντα καί δέν μᾶς ἀφήνουν σὲ ἡσυχία, κατέστησαν κίνδυνος διαρκής ὄχι μόνον 
τῶν πεζοπορούντων, ἀλλά καί αὐτῶν πού τα... ἱππεύουν. Θά ἠθέλαμεν νά κάμωμεν 
σύστασιν πρός τούς ἀστυνομικούς μας, ἀλλά πρός τί, ἀφοῦ καί αὐτοί οἱ ἴδιοι... 
συμμετέχουν εἰς τό νέον, ἀνά τάς ὁδούς τῆς πόλεως σπόρ;»

32. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.71/20-8-1933, σ.3
33. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.69/6-8-1933, σ.2 «Ὁ προχθεσινός χορός τοῦ «Ἀττικοῦ» 

συνεκέντρωσε ὅτι ἐκλεκτόν ἔχει νά ἐπιδείξη ἡ Πλατεία μας, καί πρό παντός τό 
παρεπιδημοῦν ὡραῖον φῦλον. Ὡς ἕνα ἀπό τά κωμικά ἀπρόοπτα τοῦ χοροῦ σημειοῦμεν 
τό ἑξῆς: Νεαρός φίλος, ἀπό τήν ἡμέραν πού ἀνηγγέλθη ὁ χορός ἔκανε διαρκῶς πρόβες 
γιά μιά «καλή ἐμφάνιση». Τήν ἡμέρα τοῦ χοροῦ ἐκοιμήθη ἐπί τέσσερες ὧρες «γιά 
νά κάνη χρῶμα». Ὑπέστη ξεθεωτική κόντρα στό κουρεῖο. Ἀγόρασε κολάρο τῶν 20 
δραχμῶν καί πέντε δράμια πατσουλί. Ἔβαλε «τά μαῦρα του» ροῦχα καί γιά νά μή 
ταλαιπωρηθῆ πεζοπορῶν ἐνοικίασε ποδήλατο. Στό δρόμο ὅμως τοῦ ξεφούσκωσε ἡ 
ρόδα καί μόλις κατόρθωσε νά φθάση στό τέλος τοῦ χοροῦ καί νά πυρπολήση μία 
καρδιά ἡ ὁποία ὅμως ἐξηκριβώθη ὅτι εἶνε... στήν ἀσφάλεια!»

34. Τό περιστατικό καταγράφεται στήν ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.27/23-10-1932, 
σ.2 ὡς ἑξῆς: «Θά ἤτανε ἀναχρονισμός ἄν συστούσαμε εἰς τούς ἐπιθεωρητάς καί 
καθηγητάς τῶν διαδακτηρίων μας. Νά φέρουν καί πάλιν τίς παληές δάφνες τῶν 
παιδονόμων. Ἴνα καυτηριασθῆ ἡ τολμηρά τάσις τῶν μαθητῶν μας πού καλά καί σώνει 
θέλουν νά γίνουν... «νταβατζῆδες». Δέν μποροῦμε ἄλλως τε νά δικαιώσουμε τον... 
ρωμαντικό βραδυνό περίπατό των. Με... πιλίκια πρός τό γνωστόν κέντρον παρά τό 
ἠλεκτρουργεῖον. Πέντε ποδήλατα μέ ἀναβάτας μαθητάς καί ἰσαρίθμους ἱεροδούλους. 
Πού κάνανε προχθές τόν περίπατό τους στήν ὁδό Τεγέας. Μᾶς ἀναγκάζουν νά 
κουνήσουμε τό κεφάλι μας ἀπό ἀπαισιοδοξία καί οἰκτιρμό.» 

35. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» φ.227/11-10-1936, σ.3 ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Ἡ κοινή ἀγανάκτησις 
ἔχει φθάσει εἰς τό κατακόρυφον καί καθημερινῶς διατυποῦνται παράπονα κατά τῆς 
ἁρμοδίας ἀρχῆς, ἥτις ἐπί τοσοῦτον ἐφάνη ἐλαστική νά περιμαζεύση τούς τροχοφόρους 
αὐτούς δαίμονας πού ἀποκαλοῦνται ποδήλατα. Καθημερινῶς σημειοῦνται πλεῖστα 
ἀτυχήματα ἐκ συγκρούσεων πρός τούς ἀνυπόπτους διαβάτας καί τέλος ἔχουν 
καταστεῖ τύραννοι μοναδικοί εἰς τό εἶδος των. Ἐρωτῶμεν διά τελευταίαν φοράν -διότι 
χιλιάκις ἠσχολήθημεν μέ τό ζήτημα τοῦτο- θά εὑρεθῆ ἤ ὄχι ὁ ἁρμόδιος ἐκεῖνος ὅστις 
θά ἀπαλλάξη τήν πόλιν καί τούς πολίτας ἀπό τάς ὀχλήσεις τῶν ποδηλατιστῶν; Δέν 
ὑπάρχει τρόπος περιστολῆς τοῦ κακοῦ;

36. Στίς 23 Ἰουνίου 1940 ὁ Σύλλογος Ἐκδρομέων Τριπόλεως διοργανώνει ἐκδρομή 
στά χωριά Μανθυρέα καί Βλαχοκερασιά μέ ποδήλατα. Ἐφημ. «Ἀρκαδικός Τύπος» 
φ.355/2-6-1940, σ.2 
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37. Προσωπικά θυμᾶμαι τόν ἀείμνηστο δικηγόρο Ἀριστείδη (Ἄρη) Παπαοικονόμου (1919-
1995) ὁ ὁποῖος καυχιόταν ὅτι ἐπανειλημμένως εἶχε πραγματοποιήσει τήν διαδρομή 
Τρίπολη- Μύλοι- Τρίπολη μέ ποδήλατο. Τίς δεκαετίες ἐπίσης τοῦ 1970 καί τοῦ 1980 
θυμᾶμαι δυό- τρεῖς Τριπολίτες, ὅπως τόν κό Ἀνδρέα Δασκαλόπουλο (γένν.1939) 
ἠλεκτρολόγο, πού τά καλοκαίρια πραγματοποιοῦσαν τήν διαδρομή Τρίπολη- Ἄστρος- 
Τρίπολη μέ ποδήλατο. Ὁ κός Δασκαλόπουλος θυμᾶται ἐπίσης ὅτι τά παλαιότερα 
χρόνια παρέες πού ἔφταναν καί τά 50 ἄτομα χρησιμοποιοῦσαν τά ποδήλατά τους γιά 
νά πᾶνε μέχρι τό Ἄστρος ἤ τό Κυβέρι. 

38. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.29-6/28-5-1945, σ.2 Ἡ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 Παρά τῶν ἀποχωρησάντων Γερμανικῶν καί Ἰταλικῶν στρατευμάτων παρεδόθησαν 

εἰς διαφόρους ἰδιώτας διάφορα κινητά πράγματα ἤτοι αὐτοκίνητα, ποδήλατα, μοτο-
συκλέται, ζῶα, μηχαναί κλπ. Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες σχετικῶς ὅπως διέλθωσι 
ἐκ τῶν γραφείων τῆς Οἰκον. Ἐφορίας Μαντινείας καί παράσχωσιν ἡμῖν σχετικάς πλη-
ροφορίας

Ὁ Οἰκον. Ἔφορος.
39. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.43-20/2-9-1945, σ.2 Ἡ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Εἰδοποιοῦνται οἱ κάτοχοι αὐτοκινήτων, ποδηλάτων, μοτοσυκλεττῶν, ζώων καί ἐν 

γένει παντός κινητοῦ περιελθόντος αὐτοῖς παρά τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων, ὅπως 
μέχρι 30 Σ/βρίου δηλώσωσιν ἡμῖν ταῦτα, ἄλλως πλήν τῆς ποινικῆς διώξεως θά στε-
ρηθῶσιν τῶν εὐεργετημάτων τοῦ Νόμου 410, τά δέ αὐτοκίνητα, ζῶα κλπ θά διατεθῶσι 
ὑπό τοῦ Δημοσίου διά Δημοσίων διαγωνισμῶν.

Ἐν Τριπόλει τῆ 30-8-1945
Ὁ Οἰκον. Ἔφορος Μαντινείας
Θεόδ. Ἑρμήλιος

40. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.40-17/12-8-1945, σ.2. Ἡ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:
Α’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Καλοῦνται ἅπαντες οἱ κάτοχοι ποδηλάτων, τρικύκλων καί αὐτοκινήτων, ὅπως ἐντός 

8 ἡμερῶν προσέλθουν εἰς τό ὑφ’ ὑμᾶς Α’ Τμῆμα, κομίζοντες δύο φωτογραφίας καί τά 
διπλότυπα πληρωμῆς φόρου, πρός λήψιν τῶν κεκανονισμένων ἀδειῶν κυκλοφορίας. Οἱ 
μή συμμορφωθησόμενοι μέ τήν παροῦσαν ἀνακοίνωσίν μας θά διωχθῶσιν.

9-8-1945
Ἐκ τῆς Ἀστυνομίας

41. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.231/27-8-1950, σ.2 Ἰσχύει ἄραγε ἐκείνη ἡ σωστική ἐκ τῶν 
κινδύνων τῶν ποδηλάτων ἀστυν. διάταξις τήν ὁποίαν τόσον ἐπήνεσεν ἡ πόλις; Τήν 
ἀμφιβολίαν διατυποῦμεν ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἀνεθάρρησαν καί πάλιν οἱ δίτρο-
χοι δαίμονες ἀρκεῖ ν’ ἀναφέρωμεν ὅτι καθ’ ἑσπέραν ὁμάδες 8-10 ποδηλατιστῶν 
ἀμφοτέρων τῶν φύλων διασχίζουν φρενήρεις τήν δενδροστοιχίαν ὅπου ὑπάρχει κατα-
κλυσμός περιπατητῶν.

42. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.234/17-9-1950, σ.2 «»Νομοταγεῖς κάτοικοι Πατρῶν» ὅπως 
αὐτοκαλοῦνται, ὑπέβαλον ἀναφοράν εἰς τήν Ἀστ. Δ/σιν Πατρῶν εἰς τήν ὁποίαν 
μεταξύ ἄλλων λέγουν: «...Ἀμυνόμενοι κατά τοῦ ἀνά πᾶν βῆμα μᾶς σοβαροῦ κινδύνου 
ἐκ τῶν ἀσυδότως καί ὑπό τὰ ὄμματα τῶν ὀργάνων σᾶς ποδηλάτων, ἀπεφασίσαμεν 
νά ἐξουδετερώσωμεν κατά τό δυνατόν τόν κίνδυνον τοῦτον διά τῆς μαγγούρας, 
καταφερομένης κατά παντός ποδηλατιστοῦ παραβιάζοντος τάς διεπούσας τήν 
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κυκλοφορίαν διατάξεις. Εἰς τήν ἀπόφασιν αὐτήν προήλθομεν ἀπό τό ἀναφαίρετον 
δικαίωμα τῆς αὐτοαμύνης...»»

43. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.321/10-5-1953, σ.2 «Τά ποδήλατα ἔγιναν πάλιν οἱ ἐφιάλται 
καί διαρκής κίνδυνος τῶν πεζῶν ἡμέρα καί νύχτα. Ἐάν ἀφαιρέση τίς τά κινούμενα 
δίτροχα δι’ ὑπηρεσιακάς ἀνάγκας τῶν καταστημάτων, τά ἄλλα τῖνα σκοπόν ἔχουν νά 
κινοῦνται εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς καί ν’ ἀπειλοῦν τήν ζωήν τῶν πολιτῶν; Δέν εἶναι 
δυνατόν νά γίνη κάποια περιστολή τοῦ κακοῦ αὐτοῦ;»

44. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.379/7-8-1955 ὅπου σέ ἐπιστολή πρός τήν ἐφημερίδα 
ἀναγράφονται τά ἑξῆς: «...Εἰς οὐδεμίαν ἴσως πόλιν τῆς Πατρίδος μᾶς γίνεται τόση 
χρήσις ποδηλάτου, ὅση ἐν Τριπόλει. Διά τόν λόγον τοῦτον νομίζομεν χρειάζονται εἰδικά 
μέτρα προστασίας τῶν πολιτῶν ἐκ μέρους τῆς οἰκείας Ἀρχῆς ὅπερ, πολύ φοβούμεθα, 
δέν συμβαίνει, ἄν λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν οὐ μόνον τήν μή τήρησιν ὡρισμένων στοιχειωδῶν 
κανόνων ὑπό τῶν ποδηλατιστῶν, ἀλλά καί τά συχνά ἀτυχήματα τά ὁποία λαμβάνουν 
χώραν εἰς βάρος τῶν ἀνυπόπτως βαδιζόντων πολιτῶν. Ἐπί τούτοις συμβαίνει καί 
ἰσχύουσαι σχετικαί διατάξεις νά μή τηροῦνται π.χ. ὑφίσταται ἀστυνομική διάταξις, 
καθ’ ἦν ἀπαγορεύεται ἡ κίνησις διά ποδηλάτων εἰς τήν Πλατείαν τοῦ Ἄρεως πέραν 
ὡρισμένης ὥρας, καθ’ ἦν ἀρχίζει ἡ κίνησις καί ψυχαγωγία τῶν πολιτῶν, μικρῶν καί 
μεγάλων. Παρά ταῦτα ἡ ἀπαγόρευσις δέν ἐφαρμόζεται, δι’ ὄν λόγον καί τά ἀτυχήματα 
δέν λείπουν, ἰδία ὑπό τῶν διτρόχων ποδηλάτων κινουμένων ὑπό νεαρῶν μετά πάσης 
ταχύτητος καί πρός ἐπίδειξιν. Τά ἀνωτέρω θέτομεν ὑπ’ ὄψιν τῆς Δ/νσεως Τροχαίας μέ 
τήν πεποίθησιν ἄρσεως τοῦ κακοῦ...» Ἐπίσης φ.433/8-9-1957, σ.2 Σμήνη ποδηλατιστῶν, 
σέ πολλές περιπτώσεις ἀνηλίκων, κατακλύζουν τίς βραδυνές ὧρες τούς κεντρικούς 
δρόμους καί οἱ ἀνύποπτοι διαβᾶται δέν μποροῦν νά προφυλαχθοῦν. Μερικοί μάλιστα 
μαντράχαλοι μέ τά θορυβώδη μοτοσακό διασχίζουν περιφρονητικά τόν κόσμο 
κάνοντας τήν ἐπίδειξή των καί... ὅποιον πάρη ὁ χάρος. Δέν θά ληφθοῦν τέλος πάντων 
δραστικά μέτρα κατά τῆς πληγῆς αὐτῆς;

45. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.682/30-8-1959, σ.2.
46. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.876/2-6-1963, σ.1 Τό παρκάρισμα τοῦ παντός εἴδους 

τροχοφόρων κατά μῆκος τῶν πεζοδρομίων, ἰδία τῶν κεντρικῶν ἀρτηριῶν τῆς 
πόλεως, κατά τήν ἀνεξέλεγκτον κρίσιν τῶν ἰδιοκτητῶν των, νομίζομεν ὅτι πρέπει νά 
προσελκύση τό ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων ἀστυνομικῶν ἀρχῶν, ἰδία τῆς Ὑπηρεσίας 
Τροχαίας Κινήσεως, δεδομένου ὅτι τά μέγιστα ἤρχισεν νά δυσχεραίνεται ἡ κυκλοφορία 
τῶν ὀχημάτων. Ὀρθόν εἶναι νά μπῆ τάξις καί μάλιστα τό συντομότερον.

47. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.1150/1-9-1968, σ.1 «...πλησιάζουν νά κυκλοφοροῦν στή 
Τρίπολη περί τίς 5.500 ποδήλατα παντός τύπου».

48 Ἐφ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.549/18-11-1956, σ.3 Ποδηλατοδρομία ἐσημειώθη τήν 
περασμένη Τρίτην, ποδηλατοδρομία δεινή μεταξύ δύο γιγάντων ἁρματοδρόμων 
εἰς τήν ὁδόν Καλαβρύτων καί μέχρι τοῦ 5ου χιλιομέτρου στό Χάνι τῆς Ἀγγελῖνας. 
Ποδηλατοδρόμοι οἱ δημοφιλεῖς συμπολῖται κ. Ἠλίας Παναγιώταρος καί Ἀνδρέας ὁ 
Μοντέλλος. Νικητής ἀνεδείχθη ἐπιβαίνων ποδηλάτου μάρκας Ράλλεϋ τοῦ οἴκου Β. 
Σπυροπούλου ὁ κ. Παναγιώταρος, ἀπονεμηθέντος αὐτῶ τοῦ βραβείου «Ἀελλῶ».

49. Ἐνδεικτικά καταγράφουμε τά παρακάτω ἀτυχήματα ὅπως αὐτά καταγράφονται 
στόν Τύπο: Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.574/6-5-1962, σ.2 Εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν 
Ἀκαδημίας καί Ἅγ. Βαρβάρας ποδήλατον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ στρατιώτου Θεοδ. 
Φωτάκη ἐπέπεσεν λόγω ἀντικανονικῆς πορείας καί ἀδεξιότητος ἐπί ἐπιβατικοῦ αὐτ/
του μέ ἀποτέλεσμα τόν τραυματισμόν του ὡς ἄνω στρατιώτου. Ἐπίσης φ.575/13-
5-1962, σ.2 Εἰς τήν ὁδόν Οὐάσιγκτων ποδήλατον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ Κων. 
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Κουρέτσου ἐτῶν 24 κατοίκου Μηλιάς, παρέσυρε καί ἐτραυμάτισε σοβαρῶς τήν 
Σοφίαν Σιαμπέκου ἐτῶν 56 ἐκ Μάναρι. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.621/22-6-1958, σ.1 
Τήν προπαρελθ. ἑβδομάδα κατερχόμενος τήν ὁδόν τήν ἄγουσαν εἰς Ἀλουποχώριον 
ἐπιβαίνων ποδηλάτου, ὁ Δημητρ. Σώτηρας ἐτῶν 43, μή δυνηθείς νά κρατηθῆ, λόγω 
ἐλλείψεως, φρένων, κατέπεσεν ἀπό τήν παραπλεύρως εὑρισκομένην γέφυραν εὑρῶν 
οἰκτρόν θάνατον. Ἐπίσης φ.732/28-8-1960, σ.3 Ἔξωθεν τοῦ ζαχαροπλαστείου Ριζιώτη 
τό ὑπ’ ἀριθ.2950 ποδήλατον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ Σωτ. Γιαννουσοπούλου ἐτῶν 63 
ἐπέπεσεν ἐπί τοῦ ἀντιθέτως ἐρχομένου ἐπιβατικοῦ αὐτοκινήτου καί ἐτραυματίσθη 
οὗτος σοβαρῶς μεταφερθείς εἰς τό Παναρκαδικόν Νοσοκομεῖον. Ἀνάμεσα στίς 
παιδικές μοῦ ἀναμνήσεις ὑπάρχει ἔντονη ἡ θύμηση τοῦ ἀτυχήματος τῆς συμμαθήτριάς 
μου Κ. Ρ. τό καλοκαίρι τοῦ 1975 ὅταν ὁδηγῶντας τό ποδήλατό της στή περιοχή τῆς 
«καταβρεχτήρας» ἔπεσε πάνω σέ αὐτοκίνητο μέ ἀποτέλεσμα νά τραυματισθεῖ 
σοβαρά. Οἱ οὐλές ἀπό αὐτό τό ἀτύχημα εἶναι ἀκόμα ἐμφανεῖς.

50. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» 732/28-8-1960, σ.3 Τήν παρελθοῦσαν Τετάρτην παρά 
τό 2ον χιλιόμετρον τῆς ὁδοῦ Τριπόλεως- Ναυπλίου τό ὑπ’ ἀριθ.84405 Ι.Χ. 
ἐπιβατικόν αὐτοκίνητον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ Δημ. Κωνσταντινίδη ἐτῶν 36 Πόλ. 
Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν, λόγω ὑπερβολικῆς ταχύτητος συνεκρούσθη μετά τοῦ 
προπορευομένου ὑπ’ ἀριθ. 1106 ποδηλάτου ὁδηγουμένου ὑπό τοῦ Θ. Κάμαρη ἐτῶν 
17 κατοίκου Ἁγίου Κωνσταντίνου Τριπόλεως. Το ὡς ἄνω αὐτοκίνητον ἐν συνεχεία 
προσέκρουσεν ἐπί τῆς ἐκεῖ κειμένης βενζιναντλίας Κοροδήμου, ἦν κατέστρεψεν 
τελείως. Ἐπίσης φ.823/27-5-1962, σ.2 Ἐπί τῆς δημοσίας ὁδοῦ Τριπόλεως- Σπάρτης 
καί ἐπί τῆς δασταυρώσεως τῆς ὁδοῦ πρός Καμάριον φορτηγόν αὐτοκίνητον «Βόλβο» 
ἀγνώστων στοιχείων κατευθυνόμενον πρός Τρίπολιν, παρέσυρε καί ἐτραυμάτισε διά 
τοῦ ὀπισθίου μέρους αὐτοῦ τόν προπορευόμενον ποδηλάτην Σελήν Νικόλαον τοῦ 
Ἠλία καί τῆς Παναγιώτας, ἐτῶν 45, γεωργόν κάτοικον Σταδίου, ὅστις μετεφέρθη εἰς 
τινα κλινικήν ἐνταῦθα, ἔνθα νοσηλεύεται ἐκτός κινδύνου. Ἐνέργειαι ἀνακαλύψεως 
αὐτοκινήτου συνεχίζονται. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.582/22-7-1962, σ.2 Παρά τό 3ον χιλ. 
τῆς ὁδοῦ Καλαμών φορτηγόν αὐτ/τόν ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ Δημ. Α. Μπουρέκα ἐκ 
Τριπόλεως ἐξ ἀδεξίου χειρισμοῦ προσέκρουσε ἐπί προπορευομένου ποδηλάτου 
τραυματίσας τόν ἐπιβαίνοντα τούτου Βασ. Κριλήν ἐκ Μάκρης. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά 
Νέα» φ.1805/21-5-1982, σ.2 Στίς 15-4-82 στήν ὁδό Καλαβρύτων τό ΡΚ ΙΧ αὐτοκίνητο 
7712 μέ ὁδηγό τήν Γιαννούλη Ντῖνα συνεκρούσθη μέ τό 13079 δίκυκλο ποδήλατο 
πού ὁδηγοῦσε ὁ Βέργος Ἰωάννης ἐτῶν 35, κάτοικος Τρίπολ. μέ ἀποτέλεσμα νά 
τραυματιστεῖ θανάσιμα ὁ ὁδηγός τοῦ ποδηλάτου καί ἀργότερα κατά τήν μεταφορά 
του στήν Ἀθήνα ἀπέθανε. Ἐπίσης ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.2241/13-2-1994, σ.5 
Τροχαῖο ἀτύχημα μ’ ἕναν νεκρό σημειώθηκε στήν Ἐθνική ὁδό Τρίπολης- Σπάρτης. 
Ἕνας 36χρονος ἔχασε τῆ ζωῆ του ὅταν τό ποδήλατο πού ὁδηγοῦσε παρασύρθηκε ἀπό 
ἕνα φορτηγό. Ὁ 36χρονος ὑπάλληλος τοῦ Δήμου Τρίπολης Διαμαντόπουλος Ἀντώνης 
πῆγε νά ἀγοράσει τυρόπιττα μέ τό ποδήλατό του. Ἐκείνη τήν ὥρα ψιλόβρεχε καί 
ὁ δρόμος ἦταν γλυστερός. Τό ὑπ’ ἀριθ. ΡΝΜ 4629 φορτηγό δημοσίας χρήσεως πού 
ὁδηγοῦσε ὁ κ. Θεοφιλόπουλος Τρύφωνας ἦταν φορτωμένο λίπασμα καί κατευθυνόταν 
πρός τίς ἀποθῆκες τῆς Ἕνωσης Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Ἀρκαδίας (μετά τίς 
σιδηροδρομικές γραμμές τῆς ὁδοῦ Σπάρτης) ὅταν συγκρούσθηκε μέ τόν ἄτυχο 36χρο-
νο. Τά αἴτια τοῦ θανατηφόρου ἀτυχήματος δέν ἔχουν γίνει ἀκόμη γνωστά. Ὅπως 
δήλωσε ὁ ὁδηγός τοῦ φορτηγοῦ δέν ἔτρεχε. Τό ποδήλατο τοῦ ἄτυχου 36χρονου δέν 
εἶχε ἀριθμό κυκλοφορίας. Μετά τό ἀτύχημα ὁ Διαμαντόπουλος μεταφέρθηκε στό 
Παναρκαδικό Νοσοκομεῖο ὅπου καί ὑπέκυψε στά τραύματά του...
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51. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.512/10-7-1960, σ.2 «Συνεπεία πτώσεώς του ἐκ ποδηλάτου καί 
ταυτοχρόνου ἐκπυρσοκροτήσεως τοῦ ὑπηρεσιακοῦ περιστρόφου ἐτραυματίσθη 
ὁ χωρ/λαξ τοῦ Σ. Χ. Παρθενίου Καμπράς Ιω.» Ὁ πατέρας μοῦ θυμᾶται ἀκόμα τόν 
θάνατο ἑνός ποδηλάτη- στρατιώτη πάνω στό ποδήλατό του ἀπό καρδιακή ἀνακοπή 
ἐξαιτίας τοῦ μεγάλου ψύχους τόν χειμῶνα τοῦ 1948-1949. Τό γεγονός συνέβη στή 
Πλατεία Βαλτετσίου.

52. Ἐφημ. «Ἀλήθεια» φ.513/17-7-1960, σ.2 Κατεμηνύθησαν ἐπί κλοπή οι... ἐτῶν 14 ἐκ 
Μεγάρων κάτοικος Τριπόλεως καί... ἐτῶν 13 ἐκ Τριπόλεως διότι ἐπέβαινον μετά 
ποδηλάτων ἅτινα εἶχον ἀφαιρέσει ἐκ Κατ/τός ἐνοικιάσεως ποδηλάτων.

53. Βλέπε ἐφημερίδα «Ἀρκαδικά Νέα» φ.1640/15-6-1978, σ.1 ὅπου προβάλλεται 
τό γεγονός ὅτι ὁ τότε πρέσβης τῆς Ὁλλανδίας στήν Ἑλλάδα Καλκοῦν (Salkoin) 
κυκλοφοροῦσε στήν Ἀθήνα μέ ποδήλατο.

54. Ἐφημ. «Ἀρκαδικά Νέα» φ.1808/26-5-1982, σ.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕ-
ΣΧΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ διοργανώνει γιά τούς φίλους καί φίλες τῆς ποδηλατικό περίπατο 
στήν Ἐπισκοπή Τεγέας τήν Κυριακή 30 Μα?ου. Ἀναχώρησις στίς 10.30 π.μ. ἀπό τήν 
Πλατεία τοῦ Ἄρεως. Δηλώσεις συμμετοχῆς τηλ.237018, 222348, 237521.


