ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
᾿Αναμνήσεις, ἰστορικές καί κοινωνικές διαδρομές

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Διοτίμα
Αθήνα, Οκτώβριος 2010

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, επιστημονικά 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 Μιχάλη 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 πλατωνικό «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 φιλοσοφικών, 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 κυριολεξίαν, 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.
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3 Στις δεκαετίες ’70-90, βραχύβιο ελληνικό φιλοσοφικό περιοδικό.
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Το περιοδικό Διοτίμα δεν εκδίδεται πια.
Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο Μιχάλη Μεργούπη για την άμεση παροχή και των ανέκδοτων δυο τελευταίων μερών του αφιερώματος, αλλά και για την άδεια δημοσίευσής
του.
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ΤΡΙΠ
ΟΛΗ Κ ΑΙ ΠΟΔΗΛ ΑΤΟ

Μέρος Α΄ - Ἀναμνήσεις *
τῶν Α.Π. & Α.Π. & Α.Φ.

Στήν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν Ἡ Κ αθημερινή, Κ υριακή 18 Σεπτεμβρίου 2005

(φ. 26.084), τό ἔνθετό της Ἑπ τά Ἡμ έρες εἶχε τίτλο «Πᾶμε μέ ποδήλατο». Εἶ
πα νά γράψω ἕνα γράμμα στόν ἐπιμελητ ή τοῦ ἀφιερώματος κ. Κ ωσ τή Λιό
ντη μέ παρατ ηρήσεις. Ἀλλά σκέφ τηκα
τί νόημ α ἔχει τώρα, ἄς φιλοξεν ηθοῦν
στή Διοτίμα, ἀφοῦ ἄλλωσ τε ἀναφέρο
νται σέ κατ’ ἐξοχήν ἀρκαδικά πράγμα
τα. Κ ατ’ ἐξοχ ήν ἀρκαδικά; Ἤ μήπως
ἔχουν εὐρύτερο ἱστορικό καί κοινωνικό
ἐνδιαφέρον;
Ἐν πρώτ οις, θά θέλαμε νά ’δοῦμε
ἐκεῖ –στήν Κ αθημ ερινή – μιά φωτογρα
φία τῶν παλ αιότ ερ ων ποδηλ άτων μέ
τήν μπροσ τινή ρόδα πολύ - πολύ μεγα
λύτερη ἀπό τήν πίσω, τόσ η δά μικρού
τσικη. Εἰκόνα τέτοιου ποδηλάτου πρω
τοεῖδα στήν Τρίπολη. Ἀπεικονιζόταν μέ
τόν ἀναβάτ η του Βασίλη Μητρόπουλο
(Εἰκ . 1). Ὁ Βασίλης Μητρόπουλος (ὄ
νομα πού προῆλθε ἀπό τό ἀρ χικό του
Βασίλης Μήτρου Ρούνης, 1852-1907) ἦ
ταν ἕνας δρασ τήριος, ζων τανός, πολυ
ταξειδεμένος (καί στό ἐξωτερικό, πολ Εἰκ. 1. Ὁ Βασίλης Μητρόπουλος (1852λές φορ ές στήν Ἰταλ ία΅ ἀπό τό ἐξω 1907) καί τό ἀρχαϊκό ποδήλατό του, πού
τερικό θά εἶχε φέρει καί τό περίφημο ἴσως ἔφερ ε ὁ ἴδιος ἀπό τό ἐξωτ ερ ικό
(Ἀρχεῖο Βασίλη Τάκη Μητρόπουλου).
αὐτό ποδήλατό του), ἦταν μιά ἰδιαίτε
ρη περίπ τωσ η Τριπολιτσιώτ η, πρωτοπόρου ποδηλάτη στήν πόλη μας. Ἦταν
πολυεπαγγελματίας, φωτογράφος καί ρολογάς (γι’ αὐτό καί τή γυναίκα του
τή λέγανε ἡ «Ρολογοῦ»). Παν τρεύτ ηκε τή Ρουμπίνη Βασιλ . Κ ατσαούνη καί
ἔκαναν δεκαπέντε (15) παιδιά. Ἀπ’ αὐτά ἐπέζησαν τά ἐννιά (9). Ὅλα τους
ὀμορφόπαιδα, ἄν τρες καί γυναῖκες. Ὅταν ὁ Βασίλης Μητρόπουλος πέθανε
νέος 55 ἐτῶν, κράτ ησε τό φωτογραφεῖο του ἡ κόρη του Ἄρ τεμις. Δέν ἤξερε,
* Τό Μέρος Β΄, Ἱσ τορική διαδρομή, τοῦ Γιώρ γου Ζαχαρόπουλου, στό ἑπόμενο τεῦχος
τοῦ περιοδικοῦ (Ἄνοιξη - Καλοκαίρι 2006).
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ἀλλά προσπάθησε καί τελικά ἔμαθε τή φωτογραφική τέχ νη, γιατί σ’ αὐτ ή
ἔπεσε τό βάρος νά ζήσει τή μάνα της καί τά ὀχ τώ ἀδέρφια της. Ἀπ’ αὐτά,
γνωσ τοί στήν «πιάτσα» τῆς Τριπολιτσᾶς ἦταν ὁ Τάκης, ὁ Σταῦρος (19031987) καί ὁ Χρῆσ τος (1904-1993). Καί οἱ τρεῖς ἔμπειροι ὁδηγοί αὐτοκινήτου.
Πιό γνωστός ἦταν ὁ Τάκης (Παναγιώτης), στό Μητρῶο Δήμου Τριπόλεως ἐγ
γεγραμμένο ὡς Πάνος Β. Μητρόπουλος (1898-1958). Πολύ ζων τανός, δραστή
ριος τύπος, ὀμορφάν τρας. Παν τρεύτ ηκε τήν πανέμορφη Μαριώ (Νικολάου
Ἀποσ τολοπούλου). Ὁ Τάκης Μητρόπουλος ἔλαβε μέρος σέ ἀγῶνες ἑξήντα
αὐτοκινήτων Ἀθήνα -Μονεμβασιά -Ἀθήνα τῆς τάξεως τῶν «800» χιλιομέτρων
(ἀκριβῶς, 710) στίς 17 καί 18 Ἰουλίου 1926 καί ἦρθε πρῶτος μέ αὐτοκίνητο
«Hupmobile» καί χρόνο 11 ὧρες καί 15 λεπτά*... Ἀλλά ἄς γυρίσουμε πάλι στό
κύριο θέμα μας πού ὑποδηλώνει ὁ τίτλος τοῦ παρόν τος ἄρθρου.
Στήν Τρίπολη καί στά πεδινά χωριά της, νομίζω, ἰδιαίτερα στήν Τεγ έα,
ἦταν τό ποδήλατο σέ μεγάλη χρήσ η. Διεξάγον ταν καί ποδηλατικοί ἀγῶνες.
Ὡσ τόσο, ἄς σημ ειωθεῖ καί τοῦτο, γιά τό πῶς ἔβλεπαν ὁρισμένοι ἐπίσ ημοι
κύκλοι τό ποδήλατο: Ὁ Μιχάλης, ἀνθυπολοχαγός τοῦ 11ου Σ.Π. ἀδελφός τοῦ
Πέτρου Π.Α., ὑπέσ τη κριτική ἀπό τόν Διοικητ ή του γιά τήν χρησιμοποίησ η
ποδηλάτου! Ὁ Πέτρος Π.Α. δέν τό εἶχε δύσκολο νά ταξιδεύει αὐθημερόν μέ
τήν «κούρσα» του (ἀγωνισ τικό ποδήλατο) ἀπό τήν Ἀθήνα στήν Τρίπολη, καί
νά ἐπισ τρέφει μετά ἀπό 2 ἤ 3 μέρες.
Ἐπίσ ης ἐπισ κεπ τόταν συχ νά ἀρχαιολογικούς χώρους καί μνημεῖα. Σώζε
ται μιά φωτογραφία του τοῦ 1937 ἀπό τήν Ἅγια -Λαύρα, ἐμπρός στόν ἱστορι
κό πλάτανο (Εἰκ. 2). Ἀλλά καί ὁ συμποδηλάτης του, ὁ Κ εφαλλονίτης Νιόνιος
Γερασ. Λογαράς δέν πήγαινε καθόλου πίσω. Τό ἀν τίθετο. Εἶναι χαρακτηρι
στικό, γιά τό πόσο εἶχε εὔκολη τήν ποδηλασία, τό ἀκόλουθο: Μιά φορά σάν
ἔλαβ ε ἕνα γράμμ α ἀπό ἕνα φίλο του, τόν Τέρ πο (=Τέρ πανδρο) Πηλ είδη,
πού ὑπηρετοῦσε στή Λάρισα (ἤ στή Λαμία, δέν εἴμασ τε σίγουροι) σκέφτηκε:
«Ποῦ νά κάθουμαι νά τοῦ γράφω; Καλύτερα νά πάω μιά βόλτα μέ τό ποδή
λατο νά τόν ’δῶ;». Καί πῆγε! Αὐτό ἔγινε πρίν τόν πόλεμο (τοῦ ’40).
* Ἔχει ἀκουσ τεῖ καί τό ἀκόλουθο γιά τήν πρωτιά του: Ἀνάμεσα στή «Γύρα» τοῦ Μου
χλιοῦ καί στό κάμπο τοῦ Ἀχλαδόκαμπου στή θέσ η «Βίγλα τοῦ Τούρ για» ὑπάρ χουν
πέντ’ ἕξι στροφές - φουρκέτες. Στ’ ἀνατολικά τους, κατεβαίνον τας ἀρισ τερά, ὑπάρχει
ἕνας δρόμος - περικοπό ἀνάμεσα στήν πρώτη καί τελευταία στροφή. Αὐτό τό πέρασμα
–εἴπανε– ὅτι πῆρε ὁ Τάκης ἔξυπνα καί κέρδισε δρόμο. Ἡ πρωτιά του πάντως ἦταν ἡ
αἰτία νά τόν πάρει γιά ὁδηγό του ὁ βασιλιάς Γεώργιος.
Ὁ Τάκης Β. Μητρόπουλος δέν εἶναι ἄγ νωσ τος στήν Τριπολιτσιώτικη βιβλιογραφία.
Ἐνθουσιῶδες, ἀλλά ἐξαιρετικά τεκμηριωμένο καί μέ εἰκόνες ἐμπλουτισμένο ἄρθρο γι’
αὐτόν δημοσιεύεται στό βιβλίο τοῦ μερακλῆ καί μακαρίτη πλέον Μίμη Παπαντωνόπου
λου, Ἡ Τρίπολη τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα (αὐτοέκδοση, τυπογραφεῖο Τάκη Κ αρύδη),
Τρίπολη 1991, σελ. 127-133.
2.

ΔΙΟΤΙΜΑ. ΤΕΥΧΟΣ 3, ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 2006.

Ὁ Πέτρος συνέχισε καί κάποια περίοδο στήν Κατοχή μαζί μέ τόν φίλο του
Νιόνιο καί ἕναν τρίτο νεώτερο συμποδηλάτη. «Κ εν ταύρους » τούς ὀνομάζανε
οἱ φίλοι τους. Ὁ Πέτρος ἐργαζόταν τότε στό Ταμεῖο Φαρμακοϋπαλλήλων στό
Μέγαρο Μπακάκου στήν Ὁμόνοια (σ τήν Ἀθήνα). Κ ατεβαίνον τας μιά μέρα
ἀπό τήν ὑπηρεσία του, συναν τάει ἐμπρός στό ἐκεῖ φαρμακεῖο (Μπακάκου)
τόν Σταῦρο, γιό τοῦ Βασιλείου Μητρόπουλου πού προαναφέρθηκε. Κ ρατοῦ
σε ἕνα φάρμακο καί βρισκόταν σέ ἀμηχανία. Τό φάρμακο προοριζόταν γιά
τόν Χρῆσ το Δημ . Φατοῦρ ο, γαμπρό του, ἄν τρα τῆς ἀδελ φῆς του Κ ούλας
(Ἀρτέμιδας), καί θεῖο τοῦ Πέτρου, ἀδερφό τῆς μάνας του Εὐθυμίας. Ὁ μπάρ
μπας του Χρῆσ τος βρισ κόταν ἄρρωσ τος στό χωριό Τζεφερεμίνη, ἐπίσ ημ α
Βαλύρα, κάτω στή Μεσσ ηνία. Συγ κοινωνία μέ λεωφορεῖα τότε δέν ὑπῆρχε
καί ἐκείνη τὴ μέρα τά τραῖνα εἶχαν ἀπερ γία. Δέν ἤξερε τί νά κάνει. Ὁπότε
ἐμφανίζεται ὁ Πέτρος καί τοῦ λέει τό πρόβλημά του. Παίρνει τήν ἀπάν τησ η
ἀπό τόν Πέτρο, μή στενοχωριέται, θά τακτοποιηθεῖ ἀπ’ αὐτόν. «Σίγουρα;
Πῶς;» «Θά δεῖς » . Τοῦ πῆρε τό φάρμακο. Προσ καλεῖ καί τόν φίλο του Νιό
νιο καί φύγανε μέ τά ποδήλατά τους «γιά κάτω». Φτάσανε καί κοιμηθήκανε
στήν Τρίπολη. Τήν ἑπομ ένη ἦσαν στή Βαλύρα, παραδίδον τας τό φάρμακο.
(Ἔχει καί συνέχεια: Γιά μιά στιγμή ὁ Πέτρος ἀκούει τή Θεία -Κούλα νά λέει
στόν μπάρμπα -Χ ρῆσ το: «Ἄχ! νά σοῦ εἶχα καί κανά ψαράκι!». Ὁ Πέτρος καί
ὁ Νιόνιος χωρίς δεύτερη κουβέν τα καβαλᾶνε τά ποδήλατα καί νά τους στήν
Κ αλαμάτα. Ἦταν φθινόπωρο, ἐξασφαλίσανε τά ψάρια, κάνανε κι ἕνα μπά
νιο στή θάλασσα καί γυρίσανε πίσω...). Τότε Ἀθήνα -Τρίπολη ἀπό τήν ἀνά
βασ η «Κ ολοσούρ τ ης » ἦταν 196 χιλιόμετρα, Τρίπολη - Βαλύρα 73, Βαλύρα Κ αλαμάτα περίπου 28.
Θά ἦταν τέλος 1942 ἤ μᾶλλον ἀρχές 1943 ὅταν οἱ «τρεῖς Κένταυροι» (ποδη
λάτες) βρέθηκαν στή Στεμνίτσα. Τότε εἶδαν γιά πρώτη φορά ἔνοπλο ΕΛΑΣί
τη: ἦταν ἕνας νεαρός μέ πολιτικά καί μιά ἀραβίδα στό χέρι πού κατέβαινε
τρέχον τας σβέλτα καί ἀεράτα ἀπό τό στενό τοῦ Χασ τούπη κάτω στήν πλα
τεῖα, στόν Ἁγιώργ η (ἕνα ξάφνιασμα, σκίρτημα Ἐλευθερίας χαρωπό): ἦταν ὁ
Τάκης Δεληγιάννης.
Κ αί μετά τήν Ἀπελευθέρωση, συνεχίσ τηκαν, μάλισ τα πυκνότερα, οἱ ποδη
λατικές ἐπισκέψεις στήν Τριπολιτσά. Τό ταξείδι διαρκοῦσε μιά μέρα. Ἔφευ
γαν νύχ τα ἀπό τήν Ἀθήνα. Ξημ ερώνον ταν στά Μέγαρα ἤ καί στήν Κ όριν 
θο. Οἱ ἀνηφοριές δέν ἦταν εὔκολες. Κ ατέβαιναν γιά λίγο καί περπατοῦσαν.
Ὡστόσο τόν «Κ ολοσούρτη» (περίπου 15 χλμ. ἀνηφοριά μεταξύ Μύλων καί Ἀ
χλαδόκαμπου) κάποιες φορές τόν ἀνέβηκαν μέ τό ποδήλατο. Ἕνας ἐξ αὐτῶν
ἐπανέλαβε τήν ἀνάβασή του μέ «κούρσα», ἀλλά τόν καθήλωσε ἡ κόπωση καί
ἡ μεγάλη ζέστη στά τελευταῖα χιλιόμετρα τῆς «Γύρας » (ἀνάμεσα στό Μουχλί
καί στόν Ἅγιο Βασιλάκο, πρίν τ’ Ἁγιωρ γίτικα). Ὡσ τόσο κατάφερε σέ ἐννέα
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ὧρες νά καλύψει τή διαδρομή Ἀθήνα -Τρίπολη. Τώρα, ὅσοι ξέρετε ἀπό ποδη
λασία μεγάλων διαδρομῶν θυμηθῆτε πόσ η χαρά νοιώθετε στίς κατ ηφοριές,
ὅταν ἀφήνον τας τά φρένα εἶναι σάν νά πατᾶς «γκάζι» (σέ αὐτοκίνητο).
Μετά ἀπό τά ταξείδια τῆς Τριπολιτσᾶς ξανοίχτηκαν καί σέ ἄλλους προο
ρισμούς. Αὐτοί ἦταν: ἡ Ἀττική (γιά ἀνεμῶνες), ἡ Μονή Κ λεισ τῶν, ἡ Μονή
Ὁσίου Μελετίου, ἡ Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, οἱ Δελφοί, ναί! καί ἡ Κ έρκυρα (πρός
ἐπίσ κεψη τοῦ μπαρμπα - Γεράσιμου, πατέρα τοῦ Νιόνιου, μέρες Λαμπρῆς,
πού σπάζουν καί τίς στάμνες), «πρόσφατα» δέ (περί τό 1990) ἕνας ἐξ αὐ
τῶν ποδηλατοῦσε δυό φορ ές Θεσσαλονίκη -Ἀθήνα (μιά φορά τήν ἐν τελῶς
χερσαία διαδρομή μέσῳ Λαμίας -Λειβαδιάς, τήν ἄλλη μέσῳ Εὔβοιας). Κ αλά
ἡ Ἀττική, κον τά στήν Ἀθήνα, ἦταν ὁ πλησιέσ τερος τόπος ποδηλασίας. Προο
ρισμός νά μαζέψουν κυκ λάμινα καί ἀνεμῶνες, πολλ ές ἀνεμῶνες, anemona
stellata, anemona coronaria, anemona fulgens, αὐτ ή τήν κατακόκκινη. Ὅποτε
ξέκλεβαν καιρό, ’φεύγαν γιά ἀνεμῶνες.
Κ άποτε ἐν μέσ ῃ Κ ατοχῇ πῆγαν ψηλά στὸ βουνό τῆς Πάρνηθας. Ἐκεῖ τούς
«μπαγλάρωσαν» οἱ ΕΛΑΣίτες. Πού νά πισ τέψουν ὅτι μαν τραχαλαῖοι ἄν τρες
(κόν τευαν τά τριάν τα) πήγαιναν γιά ... λουλούδια. Πώς νά τό πισ τέψουν;
Τούς πῆραν γιά κατασ κόπους... Περάσανε λίγες μέρες σέ μιά σπηλιά. Ἔ!
στό τέλος κατάλαβαν μέ τί ἀνθρώπους εἶχαν νά κάνουν, τούς πίσ τεψαν καί
τούς ἄφησαν. Πάν τως φτηνά τή γλυτώσανε. (Ὁ τρίτος, ὁ νεαρότερος, «εἶ
χε πάρει ἤδη τά βουνά», ἀν τάρ τ ης στό 11ο Σ.Π. τοῦ ΕΛ ΑΣ). Ἦταν δέ καί
«κυνηγιάρηδες ». Κ άποτε ὁ Νιόνιος καί ὁ νεώτερος εἶχαν πάει πρός τή Μονή
Κ λειστῶν (πάν τοτε ποδηλατηδόν), βλέπει ὁ Νιόνιος μακριά μιά κοπέλλα πού
μάζευε κι ἐκείνη λουλούδια΅ ὁπότε λέει στόν ἄλλον: «Σέ χαιρετῶ». Ἔμ εινε
πίσω καί ὁ νοῶν νοείτω...
Στίς ἀρχικές ἐξορμήσεις, τότε πού οἱ ταχύτητες τῶν αὐτοκινήτων ἦταν πο
λύ μικρές, σάν ἤθελαν νά ξεκουραστοῦν, πιάνονταν κάποτε-κάποτε πίσω ἀπό
κάποιο φορτηγό –κάτι ὄχι ἀκίνδυνο. Πιό ἐπικίνδυνο ἦταν ὅταν πιάνον ταν
μόνο μέ τό ἕνα χέρι καί μέ τό ἄλλο ἔπαιρναν ἕνα πορτοκάλι νά φᾶνε, ἀπ’ αὐ
τά πού κουβαλοῦσε τό φορ τ ηγό. Κ αί ἦταν ἐπικίνδυνο, γιατί τότε οἱ δρόμοι
εἶχαν καί γοῦβες καί πέτρες. Στήn δέ περίοδο τῆς Κατοχῆς εἶχε γοῦσ το ὅταν
πιάνονταν ἀπό αὐτοκίνητα «γκαζοζέν». Αὐτά εἶχαν πίσω τους ἕνα ὄρθιο κυλι
νδρικό θερμολέβητα. Ἔτσι λοιπόν ὄχι μόνο πιάνον ταν καί τραβιόν ταν χωρίς
νά πατᾶνε πετάλι, ἀλλά παράλληλα καί ζεσ ταίνον ταν τό χειμώνα.
Ὅλα τά ἀδέρφια τοῦ Πέτρου, ἀγόρια καί κορίτσια, εἶχαν ποδήλατα, περίσ
σευε δέ καί ἕνα ἀκόμα γιά κάποιον φίλο. Ποδήλατα ὀνοματισμένα: «Μαῦρο
Γεράκι», «Γαλάζιο Πουλί», «Aldebaran» (τό ἀσ τέρι), «Ἅγιος Στέφανος » κ.ἄ.
Ἐπρόκειτο γιά μιά νότα ναυτική, κάτι σάν νὰ ἦταν θαλασσοπόρα καράβια.
Ναυτικό θύμιζε καί ἡ ἱεράρχ ησ η τῆς τριμελοῦς ὁμάδας «ναύαρχος », «ἀν τι
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Εἰκ. 2. Ὁ Πέτρος Π.Α. τό 1937 (22 ἐτῶν) μέ τήν «κούρσα» του στήν Ἅγια Λαύρα, μπρο
στά στόν ἱσ τορικό πλάτανο.

ναύαρχος » καί «πλοίαρχος ». Προσφιλής τους δέ ποιητ ής ὁ δημιουρ γός τῶν
Μαραμποῦ, ὁ ἀσ υρματισ τής, «μαρκονισ τής », κυρίως σέ φορ τ ηγά πλοῖα, ὁ
Κ όλιας (=Νίκος) Κ αββαδίας (1910-1975). Ἀγαπημ ένα ποιήματα: τό «Mal du
départ», πού ἀρ χίζει: «Θά μείνω πάν τα ἰδανικός κι ἀνάξιος ἐρασ τής / τῶν
μακ ρυνῶν τῶν ταξιδίων καί τῶν γαλ άζιων πόν των, / καί θά πεθάνω μιά
βραδιά, σάν ὅλες τίς βραδιές, / χωρίς νά σχίσω τή θολή γραμμή τῶν ὁριζό
ντων...»΅ ἤ τό γεμάτο ἐπίσ ης νοσ ταλγία: «Ὁ Νάγ κελ Χάρμπορ, Νορβηγός πι
λότος στό Κ ολόμπο / ... [πού ἦταν] πλοίαρχος σέ φορ τηγά καράβια, / ἀφοῦ
τόν κόσμο γύρισε ὁλόκληρο, μιά μέρα / κουράστηκε κι ἀπόμεινε πιλότος στό
Κολόμπο / ... Ὅμως μιά μέρα πέθανε στήν πιλοτίνα μέσα / ξάφνου σάν ξε
προβόδισε τό steamer tank Fjord Folden, / ὅπου ἔφευγε καπνίζον τας γιά τά
νησιά Λοφοῦτεν... [τ ῆς Νορβηγίας]». Μόνοι δέ ὅταν βρίσ κον ταν στά βουνά
καί στήν ἐρημιά ἀπαγγέλανε δυνατά τό ἀν τισ τασιακό τοῦ Κ αββαδία: «Σέ
κρεμεζί γαρούφαλλο ντυμένη ἡ Ἰβηρική...» (ἄλλωστε ὁ Νιόνιος εἶχε ὑπηρετή
σει καί ὡς οἰκονομικός ἐπιθεωρητής στά πλοῖα).
Δίκαια εἶναι θαυμασ τό ὡς μέσο ἐξάσ κησ ης καί μετακίνησ ης τό ποδήλα
το, δίπλα στήν πεζοπορία καί ὀρειβασία. Ἀπ’ αὐτές ταχύτερο μέσο, ἥσ υχο,
ἁγ νό, σέ φέρνει κάποτε ξαφνικά μπροσ τά σέ εἰκόνες ἐξαίρετου κάλλους.
Ἕνας ἀπό τήν ἴδια τριμελή ὁμάδα πήγαινε μέ τό ποδήλατο ἀπό τήν Τρίπολη
στή Στεμνίτσα μιά χειμωνιάτικη ἡλιόλουσ τη μέρα. Εἶχε φύγει ἀπό τό Χρυσο
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βίτσι, εἶχε βγεῖ ἀπό τό ἐλατόδασος στό «Ραπουνολάγκαδο», εἶχε περάσει τίς
«Λίμνες » καί ἄρχισε νά κατ ηφορίζει πρός τή διακλάδωσ η τοῦ δρόμου πρός
τό Μουλάτσι, Κ αρύταινα καί Μεγαλόπολη. Ἦταν ἀπόγευμα. Ὅταν ξάφνου
πέρα μακρυά φεγγοβόλησε ἡ θάλασσα τοῦ Ἰονίου καί ἐκεῖ στή δυτική ἀκτή
τῆς Πελοποννήσου λαμπύριζε ὁ Ἀλφειός στήν ἐκβολή του καί πιό πέρα μέσα
στό πέλαγος ἀπλωνόταν ἕνα νησί: ὑψωνόταν ἡ Ζάκυνθος (ἀπόσ τασ η σέ εὐ
θεία γραμμή πλέον τῶν 100 χιλιομέτρων). Δέν ἦταν ἕνα θολό καί γκρίζο ὅρα
μα, ἀλλά μιά καθαρή φωτεινή χρωματισ τή φιγούρα. Μιά μορφή σάν ἀπό τόν
πίνακα τῆς πρώτ ης μέρας τῆς δημουρ γίας, σκηνή χαρᾶς καί ζωῆς ἀξέχασ τη
μετά ἀπό τόσα χρόνια.
Ὁ ἴδιος ἀπό τήν ἴδια ὁμάδα ἀρ γότερα ξάνοιξε μακρύτερα τά φτερά του.
Βρέθηκε κάποτε στή Γερμανία. Ἀποφάσισε νά ἐπισ τρέψει μέ ποδήλατο. Δέν
εἶχε πολλά λεφ τά. Ἀγόρασε ἕνα μεταχειρισμένο, κάθε ἄλλο παρά ἐλαφρύ,
μόνο πού τό ἐφοδίασε μέ «ταχ ύτ ητες ». Ἦταν τόσ η ἡ ἀνησ υχία του γιά τό
βάρος, πού ἀφοῦ ἔσ τειλε τά πράγματά του μέ δέμα στήν Ἑλλάδα, κράτ η
σε ἐλάχισ τα, ἔκοψε δέ καί τίς ... λευκές σελίδες τοῦ διαβατ ηρίου του! Στήν
πλάτη μιά ἐπιγραφή «Nach Athen» (=πρός Ἀθήνας). Πρέπει νά ξεκίνησε τέλη
Νοεμβρίου τοῦ 1953 ἀπό τή Στουτ γκάρδη. Πέρασε ἀπό τό Μόναχο τῆς Γερ 
μανίας καί τό Ἴνσπρουκ τῆς Αὐσ τρίας.
(Ἕνα στιγμιότυπο τόν ἐν τυπωσίασε στήν Αὐσ τρία. Ρωτών τας ἕναν ἀσ τυ
φύλακα, τοῦ ἔπεσε τό γάν τι του, ὁ ἀσ τυφύλακας ἔσκυψε καί τοῦ τό ἔδωσε
εὐγ ενέσ τατα. Ὁ δικός μας γούρλωσε τά μάτια, ποῦ τέτοια συμπεριφορά
στόν τόπο μας, ὅπου τούς ἀρισ τερούς τούς εἶχαν τότε μόνο τοῦ κλώτσου καί
τοῦ μπάτσου ...οἱ «μπάτσοι»).
Ἀνέβηκε μετά μέ τό τραῖνο ἕως τή διάβαση Μπρένερ στίς Ἄλπεις. Κ ατηφό
ρησε στά βουνά τῆς Βόρειας Ἰταλίας. Ὁ καιρός ἕως τότε ἦταν καλός. Κ άπου
στή Βερόνα ἔπιασε βροχ ή. Ζήτ ησε ἀπό ἕνα φορ τ ηγάκι νά τόν βάλ ει στήν
καρότσα του. Τοῦ ἀρνήθηκαν. Κ αιροφύλαξε καί φεύγοντας πήδηξε στό ποδή
λατο καί πιάσ τηκε πίσω στήν καρότσα («παλιά μου τέχ νη, κόσκινο»!). Ἔγινε
μούσκεμα, κυρίως κινδύνεψε ἔσ τω κι ἄν δέν ἔτρεχε πολύ. Κ άποτε τόν ἀν τι
λήφθηκαν. Σταμ άτ ησαν. Ὁ ὁδηγός τράβαγε τά μαλιά του: «Madonna mia,
O! dio mio... Sessanta!, Settanta! Ottanta!» (δηλαδή, «Θεέ καί Παναγία μου,
ἔτρεχα μέ ἑξήν τα, ἑβδομήν τα, ὀγδόν τα, πώς δέν σέ σκότωσα...»΅ περίπου θά
συμπλήρωσε: «Ἄει στό διάβολο! Ἀνέβα πάνω»). Κ αί μέ ἀνέβασε...
Ἐπισ κέφ τηκε πολλ ές ὀνομασ τές πόλ εις, ὅπως τή Βενετία, τή Φλωρεν τία
(καί πετάχτηκε νά ’δεῖ ἕνα Τριπολιτσιωτάκι πού σπούδαζε γιατρός στή Λού
κα). Πῆγε στή Ρώμη, στόν Τάραν τα καί ἔφ τασε στό Μπρίν τεζι. Ἐπισκεπ τό
ταν τά μουσεῖα καί τούς ἀρχαιολογικούς χώρους, ἰδίως κάθε πέμπτη μέρα,
πού ξεκουραζόταν. (Θυμᾶται ἰδιαίτερα τή Βενετία καί τή Φλωρεν τία, στή
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δέ Ρώμη τίς κατακόμβες καί τήν τρίκ λιτ η παλαιοχ ρισ τιανική βασιλική τοῦ
Ἁγίου Παύλου extra muros, πού οἱ κιονοσ τοιχίες δέν γεφυρώνον ταν μέ τόξα
ἀλλά μέ ὁριζόν τια ἐπισ τύλια ἑλληνορωμ αϊκῆς παράδοσ ης). Ἄς σημ ειωθεῖ
ὅτι βασική τροφή ἦταν τό γάλα, καί καθόλου νερό (ἐπικίνδυνη ἡ συνεχής ἀλ
λαγ ή του΅ ἄλλωσ τε στή Γερμανία συχ νά διαβάζεις σέ κρῆνες: «Untrinkbares
Wasser» (=Νερό μή πόσιμον).
Ἐπιβιβάσ τηκε στό Μπρίν τεζι σέ πλοῖο ἕως τήν Κ έρκυρα (ὅπου σ’ ἕνα χω
ριό της πῆγε νά ’δεῖ τόν φίλο του συστρατιώτ η, τόν ἀλβανομάχο Μαθιό Ἀν 
δριώτη –πολλοί Κ ερκυραῖοι πισ τεύουν ὅτι ὁ Ἰταλός πρωθυπουργός Andrioti
κατάγεται ἀπό τό νησί τους). Κ αί ἀπό τήν Ἡγουμενίτσα πάλι ποδηλατ ηδόν
πρός τά κάτω. Στή Στράτο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας «τόν ἔπιασε τό πρῶτο
λάσ τιχο». Πέρασε στήν Πελοπόννησο: Πάτρα, Πύρ γος, Λαγ κάδια, Στεμνί
τσα (ὅπου ἔβαλ ε πάνω στό ποδήλατο κι ἕνα ξαδερφάκι, τό Μιμῆκο Σωκρ.
Φατοῦρο). Οἱ πιό μεγάλες δυσκολίες συναν τήθηκαν στό «Ραπούνι» καί στή
«Γραμμενη Πλάκα» (ἤ «στοῦ Τσαλντῆ τόν Ἔλατο»), δυσκολίες ἕως βαθμό ἐπι
κίνδυνες, γιατί χιόνισε καί χάθηκαν τά σημάδια τοῦ δρόμου. Κ αί εἶχε νυχτώ
σει. Ἐδέησε νά φτάσουν στό Χρυσοβίτσι καί νά φιλοξενηθοῦν στό σπίτι τοῦ
Γιώρ γ η Πραχαλιᾶ. Τήν ἄλλη μέρα, Τρίπολη (μ έ τόν ξάδερφο πάν τοτε μαζί,
τόν Μιμῆκο). Πρίν ἀπό τήν Ἀθήνα τόν ὑποδέχτηκε ποδηλατική ὁμάδα τοῦ ὁμί
λου «Ἑρμῆς » μέ τόν πρόεδρο ἐπικεφαλῆς καί μιά άλλη ομάδα φίλων, τούς
Γιάννη Βιριράκη, Γιάννη Κούτση, Κατερίνα Δεμενεγῆ. Στήν πρωτεύουσα ἔ
φτασε προπαραμονή Χρισ τουγ έννων (23 Δεκεμβρίου). Ταξείδι 27 ἡμ ερῶν
καί περίπου 3.000 χιλιομέτρων.

�
Ὁ Μιμῆκος Σωκρ. Φατοῦρος θυμᾶται καί μέ συμπληρώνει: «Βρισκόμουν στή

Δημητσάνα, ὅπου πήγαινα στό Γυμνάσιο. Ἦταν Κ υριακή λίγες μέρες πρίν
τά Χρισ τούγεννα τοῦ 1953 καί μή ἔχον τας πάει στή Στεμνίτσα, ὅπως ἔκανα
κάθε Σαββατοκύριακο, ἐπῆγα μιά βόλτα πρός τήν ἔξοδο τῆς Δημητσάνας μέ
ψιλόβροχο, ὅταν μπροστά μου περνάει ἕνας ποδηλάτης. “Γειά σου”, μοῦ λέει.
Τόν ἀν τιχαιρέτ ησα κάνον τας συγ χ ρόνως τή σκέψη ὅτι αὐτός μοιάζει μέ τόν
Α.Π. Ἤσουν βέβαια ἐσύ ἔχον τας ξενυχτήσει στό σπίτι τῆς ὑπεραιωνόβιας σή
μερα ἐξαδέρφης μας Βιργινίας Μπαξεβάνου.
Τήν ἑπομένη πρωί - πρωί ἦρθε ἀπο τήν Στεμνίτσα ὁ ἀδερφός μου Γιῶργος,
ὁ ὁποῖος μοῦ λέει: “Ἑτοιμάσου τυχερέ νά πᾶς στήν Ἀθήνα μέ τόν Α.Π. πού
εἶναι στήν Στεμνίτσα”. Τό νά πάει ἕνα παιδί τότε στήν Ἀθηνα ἦταν ἕνα ὄνει
ρο. Ξεκίνησα καταχαρούμενος καί μέ τά πόδια, ὅπως τότε συνηθίζαμε, πῆγα
στή Στεμνίτσα ὅπου καί συναν τηθήκαμε. Ἀφοῦ μέ ἑτοίμασε ἡ μάνα μου καί
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φάγαμε, τό ἀπομεσήμερο ξεκινήσαμε μέ τό ποδήλατο γιά τήν Τρίπολη. Ἐδῶ
θά πρέπει νά σημειώσω ὅτι ὁ πατέρας μου ἐκεῖνο τόν καιρό ἔλειπε στήν Βα
λύρα γιά τυροκομία, ὁπότε ἀμφιβάλ λω ἄν θά μᾶς ἐπέτρεπε νά ξεκινήσουμε
μέ τέτοιες καιρικές συνθῆκες.
Φτάνον τας στήν ἀρχή τοῦ Ραπουνολάγκαδου βρίσκουμε τά πρῶτα χιόνια.
Κ ατεβαίνουμ ε ἀπό τό ποδήλατο μέ τήν ἐλπίδα ὅτι παρακάτω δέν θά ἔχει
χιόνια. Δυσ τυχῶς ὅμως τά χιόνια γινόν τουσαν ὅλο καί πιό πολλά, ὁπότε πή
γαινα ἐγώ μπροσ τά καί ἄνοιγα δρόμο μέ τίς πατ ημασιές μου καί ἐσ ύ ἀπό
πίσω ἔσερνες τό ποδήλατο. Ἔτσι περπατήσαμε ἀρκετή ὥρα καί ἔβγαλες καί
κάποιες φωτογραφίες. Σέ κάποια στιγμή σέ ρώτ ησα περίπου πώς τήν βλέ
πεις τήν κατάσ ταση καί μοῦ ἀπαν τᾶς, θυμᾶμαι καλά, “θά τά περάσουμε, θά
τά νικήσουμε, θά τά διαβοῦμε”.
Ἐν τῷ μεταξύ ἄρχισε νά νυχ τώνει, σίγουρα ἀνησ ύχ ησες ἔχον τας καί τήν
δική μου εὐθύνη, γιατί στό σκοτάδι δέν φαινόν τουσαν καλά καί τά ἴχ νη τοῦ
δρόμου. Γιά καλή μας τύχη ἐκεῖ περίπου στήν Γραμμένη Πλάκα εἶχε περάσει
ἕνα αὐτοκίνητο, ὁπότε ἀκολουθών τας τά ἴχνη του φτάσαμε μέ τά πολλά στό
Χρυσοβίτσι νύχτα πλέον. “Ἐδῶ”, μοῦ λές, “ἔχω ἐναν ξάδερφο ἀπό τήν μεριά
τοῦ πατέρα μου, τόν Γιωρ γ η Πραχαλιά. Θά ψάξουμε νά τόν βροῦμε νά μᾶς
φιλοξενήσει”. Μπαίνουμε στό καφενεῖο καί ρωτᾶς: “Μήπως εἴδατε τόν Γιώρ 
γη Πραχαλιά;”. Ὁπότε ἀκούγεται μιά φωνή καί λέει: “Ἐγώ εἶμαι”. Ἀφοῦ κα
τάλαβε ποιός εἶσαι καί σέ καλωσόρισε γυρίζει στούς ἄλλους καί τούς λέει:
“Τόν βλέπετε αὐτόν, ἦταν ἀν τάρ τ ης στήν κατοχ ή”, καί ἀκούσ τηκε κάποιος:
“Κ αλά ἔκανε”. Μᾶς πῆρε λοιπόν στό σπίτι του, καθήσαμ ε νά ζεσ ταθοῦμ ε
δίπλα στό τζάκι καί δίνει ἐν τολή στή γυναίκα του: “Γυναίκα σφάξε ἐνα κο
τόπουλο νά φᾶμ ε”. Ἀφοῦ φάγαμ ε, μᾶς ἔσ τρωσε νά κοιμηθοῦμ ε στό διπλό
κρεβάτι στή σάλα.
Τήν ἑπομ ένη τό πρωί πήραμ ε τό λεωφορεῖο, φόρ τωσες καί τό ποδήλατο
καί πήγαμε στήν Τρίπολη στό σπίτι τῆς Κ αν τούλας, τήν ὁποία καί συνάν τη
σα γιά πρώτη φορά. Μετά μέ ἔβαλες στό λεωφορεῖο γιά τήν Ἀθήνα κι ἐσύ συ
νέχισες μέ τό ποδήλατο. Στήν Ἀθήνα ἦρθε καὶ μέ παρέλαβε ὁ θεῖος Γιάννης
Θεοφιλόπουλος καί πήγαμε στήν Ἴου 4, ὅπου διέμεναν οἱ μισοί Φατουραῖοι
καί μέ καλοδέχτηκαν οἱ ἀείμνησ τες θεῖες μου Εὐθυμία καί Βικτωρία. Ἐθεω
ρήθη ἐν τῷ μεταξύ πρέπον ὅτι ἔπρεπε νά ἀνακοινωθεῖ ἡ ἄφιξη μου στόν
πατριάρχη τῆς οἰκογένειας Ἀθανάσιο Φατοῦρο. Μέ πῆρε λοιπόν ἡ ἀείμνησ τη
καί αὐτ ή ἐξαδέλφη μας Μαρούλα, καινούρια τότε γιατρίνα καί μίλησα ἀπό
τηλ εφώνου στόν θεῖο Θανάσ η. Αὐτό ἦταν καί τό πρῶτο τηλ εφώνημ α πού
ἔκανα στήν ζωή μου σέ ἡλικία 12 χρόνων γι’ αὐτό καί τό θυμᾶμαι. Τήν ἑπομέ
νη ξεκίνησε ὁ Πέτρος μέ τό τζίπ καί τούς φίλους σου νά σέ προϋπαν τήσουν
στήν Ἐλευσίνα καί σέ ἔφεραν θριαμβευτή στό σπίτι τῆς Ἴου 4.
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 ίγουρα πέρασα ὡραῖα σ’ αὐτό τό πρῶτο μου ταξίδι στήν Ἀθήνα, τό ὁποῖο
Σ
ἔχει μείνει μετά ἀπό 52 χρόνια βαθειά χαραγμ ένο στή μνήμη μου. Νά εἶσαι
καλά πού μοῦ τό προσέφερες ».
Στό ἑπόμενο τεῦχος τό Μέρος Β΄: Γιώργου Ζαχαρόπουλου, Τρίπολη καί Πο
δήλατο - Ἱσ τορική διαδρομή.

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. Cependant, 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 parcouraient 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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Τ ΡΙΠΟ
ΛΗ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Μέρος Β΄ - Ἱσ τορικές καί κοινωνικές διαδρομές
τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩ. ΖΑΧ ΑΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Τόν Ὀκτώβρη τοῦ 2005 ὁ φίλος μου ὁ μάσ τρ’ Ἀργύρης μοῦ ἔκανε μιάν ἐρώ

τησ η πού δέν τήν περίμενα: «Ξέρεις ποδήλατο;», μέ ρώτ ησε. «Φυσικά», τοῦ
ἀπάν τησα, «ἄλλωσ τε στό σῶμα μου φέρω ὑπερηφάνως ράμματα, οὐλ ές καί
ἄλλα ἐνθύμια ἀπό πτώσεις ποδηλάτου», συμπλήρωσα μέ χιουμορισ τική διά
θεσ η. «Δέν γράφεις κάτι γιά τό ποδήλατο στήν Τρίπολη;», ἐπέμενε ὁ Ἀνάρ 
γυρος. Ἀπό τό μυαλό μου πέρασε σάν ἀσ τραπή τό πρῶτο μοῦ ποδήλατο, «τό
κοζιλατάκι», ὅπως τό ἔλεγα, πού ὅταν ἔπεφ τα κάτω τό κατ ηγοροῦσα ὅτι μέ
ἔριχ νε ἐπίτ ηδες, καί τό ἄλλο τό κόκκινο «σπασ τό» ποδήλατο πού μοῦ ἔκανε
δῶρο ὁ θεῖος μου ὁ Θανάσ ης τό 1974, λίγο πρίν τά γεγονότα τῆς Κύπρου, γιά
χάρη τοῦ ὁποίου παραλίγο νά σκοτωθῶ. Θυμήθηκα ἀκόμη τίς βόλτες , τά ἀ
τυχ ήματα, τίς «μαγ κιές», τά μαλώματα τῆς συχωρεμένης τῆς μάνας μου γιά
τά γεμάτα ἀπό λάδι ἁλυσίδας ποδηλάτου μπατζάκια τῶν παν τελονιῶν μου,
καί κάτω ἀπ’ αὐτ ή τή συναισθηματική φόρ τισ η δέν σκέφ τηκα γιά πολύ τήν
ἀπάν τησ ή μου καί ἀφελῶς εἶπα τό «ναί».
Ἀπό τότε, σέ κάθε ἐπικοινωνία μας ὁ Ἀρ γ ύρης μέ ρωτοῦσε: «Τό ποδήλατο,
τί γίνεται τό ποδήλατο; Τό ‘φ τιαξες;». Ἔλα ὅμως πού ἐγώ ἤμουν ἀπορροφη
μένος σέ ἄλλες ἔγ νοιες καί δέν μοῦ περίσσευε χρόνος. Οἱ μέρες καί οἱ ἑβδο
μάδες περνοῦσαν καί ὁ Ἀρ γ ύρης ἐπέμενε πεισματικά: «Τό ποδήλατο, μήν ξε
χνᾶς τό ποδήλατο». Ὤσπου, ξημερώνον τας ἡ 13η Ἰανουαρίου 2006, εἶχα ἕνα
μήνυμα ἀπό τόν κόσμο τῶν Ἰδεῶν καί τῶν Ὀνείρων. Ὀνειρεύτ ηκα, λέει, ὅτι
βρισ κόμουν σ’ ἕναν κάμπο. Κάποια στιγ μή πέρασε ἀπό μπροσ τά μου ἕνας
ἄνθρωπος καβάλα σ’ ἕνα ποδήλατο. Τό ποδήλατο αὐτό ὅμως δέν ἦταν ἕν’ ἁ
πλό ποδήλατο. Ἦταν ἕνα σκουριασμένο, γερμανικῆς κατασ κευῆς Bismarck
μέ ἀγγλικό τιμόνι Phillips, ὁλόιδιο μ’ αὐτό πού ἔχει ὁ πατέρας μου, ἡλικίας
ἄνω τοῦ μισοῦ αἰώνα, πάνω στό ὁποῖο γύρισα ἄπειρες φορές τήν Τρίπολη καί
ἔκανα ἐκδρομές στά περίχωρα.
Ἀποφ άσ ισα, σύμφωνα πάν τα μέ τό ὄνειρ ο, νά ἀγορ άσω τό συγ κεκ ριμέ
νο ποδήλατο καί νά ἔχω τά μέρη του ὡς ἀν ταλλακτικά σέ περίπ τωσ η πού
τό δικό μας ποδήλατο πάθαινε κάτι. Ὁ ἰδιοκτήτ ης του ὅμως ἦταν σκληρ ός
διαπραγματευτ ής καί ζητοῦσε ἑπ τά δισεκατομμύρια δραχ μές γιά νά μοῦ τό
δώσ ει, πράγ μα πού ὅπως καταλαβ αίνετ ε δέν τά ἔχω οὔτ ε στ’ ὄνειρ ό μου.
*Β
 λ. Ἰδίου, Συμβ ολή στήν ἱσ τορία τῆς Τριπολιτσιώτικης Βυρ σοδεψίας , Ἔκδοσ η Ἑνώ
σεως Τριπολιτῶν Ἀττικῆς, Ἀθήνα 2005, καθώς καί ἐπιμέλεια πρόσφατου λευκώματος
Ἔμπορ οι καί Βιοτ έχ νες Τριπόλ εως (1828-1940), Ἔκδοσ η Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Τρι
πόλεως, Τρίπολη 2006.
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Τελικά, μετά ἀπό διαπραγματεύσεις ὁ ἰδιοκτήτ ης τοῦ ποδηλάτου συμφώνη
σε νά μοῦ τό παραχωρήσει ἔναν τι μόλις ἑνός δισεκατομμυρίου, τό ὁποῖο δέν
ἔχω καταλάβει ἀκόμα πώς βρέθηκε στήν κατοχ ή μου...
Δέν εἶμαι ὀνειροκρίτ ης γιά νά καταλάβω τόν βαθύτερο συμβολισμό τοῦ ὀ
νείρου, ἡ ἐν τύπωσ η ὅμως ἀπ’ αὐτό τό ὄνειρο ἦταν τόσο ἔν τονη ὥσ τε τήν ἴδια
μέρα ἀποφάσισα νά καταπιασ τῶ μέ τό θέμα τοῦ ποδηλάτου, πρίν αὐτό στοι
χειώσει γιά τά καλά στά ὄνειρά μου καί ...μοῦ κάνει τή ζωή ποδήλατο.
Ἔτσι λοιπόν ξεκίν ησε ἡ δημιουρ γ ία τοῦ παρ ακάτω κειμένου. Στό ταξίδι
μου αὐτό στόν κόσ μο τοῦ ποδηλάτου εἶχα ὡς συν ταξιδιῶτ ες τούς κυρίους
Ἄγγ ελ ο Ἀγγ ελ όπουλ ο, παλ αιό πρωταθλητ ή ποδηλ άτ ου, Γεώρ γ ιο Γαλ άν η,
ἔμπορο ποδηλάτων, καί Ἀν τώνη Φαρφαρά, ἔμπορο ποδηλάτων τρίτ ης γενιάς,
τούς ὁποίους καί εὐχαρισ τῶ ἐκ βάθους καρδίας γιά τίς πληροφορίες πού μοῦ
δώσανε.

Γενικά περί ποδηλάτου

Ὡς πατέρας τοῦ ποδηλάτου θεωρεῖται ὁ Λεονάρν το ντά Βίν τσι (1452-1519),

ἄν καί πολλοί θεωροῦν ὅτι ἡ ἀρ χική μορ φή τοῦ ποδηλάτου ἐφευρέθηκε ἀπό
κάποιον μαθητ ή του. Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ σχέσ η τοῦ Λεονάρν το ντά Βίν τσι μέ τό
ποδήλατο εἶναι δεδομένη, καθώς τό 1493 σχεδίασε τό σύσ τημα μετάδοσ ης κί
νησ ης μέσῳ ἁλυσίδας πού ἀποτελεῖ τή βάσ η γιά τή κίνησ η τοῦ ποδηλάτου1.
Τά τελ ευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ντά Βίν τσι τά πέρ ασ ε στή Γαλλ ία,
στήν ὑπηρεσία τοῦ βασιλιᾶ Φραγ κίσ κου Α΄, ὁ ὁποῖος ἦταν ἔνθερμος θαυμα
στής του. Μετά τόν θάνατό του (1519), ἡ ἐφεύρεσ η τοῦ ποδηλάτου, ὅπως καί
τόσες ἄλλες πού εἶχε κάνει αὐτό τό λαμπρό πνεῦμα, ξεχάσ τηκε. Αὐτός ἴσως
εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό 1691 ἐπανεμφ ανίζεται στή Γαλλ ία μιά ἀρ 
χική μορ φή ποδηλάτου κατασ κευασ μέν η ἀπό τόν Ὀζαμάν, βασισ μέν η ἴσως
σέ κάποιο σχέδιο τοῦ Ντά Βίν τσι. Τό 1790 ὁ Γάλλος κόμης Μέν τ ντέ Σιβράκ
(Sivrac) κατασ κεύασε ἕνα εἶδος ξύλινου ποδηλάτου χωρίς τιμόνι καί πεν τάλ,
τό ὁποῖο ὀνομαζόταν celerifer καί κινοῦν ταν μέ τή διαδοχική ὤθησ η τῶν πο
διῶν τοῦ ποδηλάτ η στό ἔδαφος. Μεταξύ 1815 καί 1818 ὁ Γερμανός βαρῶνος
Κάρλ Ντράις φόν Ζάουερμπρον βελτίωσε τό ποδήλατο τοποθετών τας κάθι
σμα καί τιμόνι. Τό ποδήλατο αὐτό ὀνομάσ τηκε draisine.
Μετά ἀπό μιά σειρά βελτιώσεις, οἱ Γάλλοι Ἐρνέσ τ καί Πιέρ Μισό (Michaux)
κατασκεύασαν τό 1861 ἕναν τύπο ποδηλάτου πού ὀνομάσ τηκε michaudine. Ὁ
Πιέρ ἐφεῦρε ἐπίσ ης τό πεν τάλ καί τό σύσ τημα μετάδοσ ης κίνησ ης (γρανάζια
καί ἁλυσίδα). Ἡ ὑποδοχ ή ὅμως πού ἐπιφυλάχθηκε σ’ αὐτό τό ποδήλατο δέν
ἦταν ἡ ἀναμενόμενη, γιατί ἡ σημαν τικά μεγαλύτερη διάμετρος τῆς ἐμπρός
ρόδας σέ σχέσ η μέ τήν πίσω δημιουρ γοῦσε πολλά προβλήματα ἰσορρ οπίας
στόν ἀναβ άτ η. Ἔτσι, ὅταν τό 1875 δημιουρ γ ήθηκε ὁ σύγ χ ρονος τύπος τοῦ
2.
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ποδηλάτου μέ τούς ἰσοδιαμετρικούς τροχούς, τό παλαιό ἐγ καταλείφθηκε καί
οἱ δημιουρ γοί του πέθαναν λίγα χρόνια ἀρ γότερα πάμπτωχοι. Ὕσ τερα ἀπό
πολλές ἀκόμα βελτιώσεις, τό 1880 ὁ ἄγγλος J. K. Stanley δημιούρ γ ησε τό πο
δήλατο μέ τραπεζοειδές πλαίσιο, ἐνῶ τό 1887 ὁ John Boyd Dunlop δημιούρ
γησε τόν ἀεροθάλαμο (σαμπρέλα), πού τελ ειοποιήθηκε ἀρ γότερα ἀπό τούς
Γάλλους Eduard καί A ndre Michelin2.

Τό ποδήλατο στήν Ἑλλάδα

Τό πρῶτο ποδήλατο στήν Ἑλλάδα ἦρθε τό 1885. Πέν τε χρόνια ἀργότερα, τό

1890, διορ γανώθηκαν οἱ πρῶτοι ἀγῶνες ποδηλασίας στήν Ἑλλάδα3. Στίς 15
Ἀπριλίου 1893 ἱδρύθηκε ὁ Πανελλήνιος Ποδηλατικός Σύλλογος , ὁ ὁποῖος εἶ
χε ὡς σκοπό του τήν διάδοσ η «...τ ῆς ποδηλασίας ἐν Ἑλλάδι καί τήν διά τοῦ
ποδηλάτου καί ἄλλων συναφῶν ἀσ κήσεων ἐκγ ύμνασιν τῶν μελῶν αὐτοῦ». Οἱ
στόχοι τοῦ συλλόγου θά ἐπιτ υγ χάνον ταν «...α) διά συσ τάσεως σχολῆς πο
δηλασίας , β) διά διορ γανώσεως ἐκδρομῶν, γ) διά τελ έσεως ποδηλατ ητικῶν
ἀγώνων...»4.
Δέν γνωρίζουμε ἄν ἀρ γότερα ὁ Πανελλήνιος Ποδηλατικός Σύλλογος μετε
ξελίχθηκε στήν Ποδηλατική Ἑταιρεία, ἰδιωτικός ὀρ γανισ μός πού ἦταν ὑπό
τήν προσ τασία τοῦ τότε Διαδόχου Κωνσ ταν τίνου καί σκοπό εἶχε τήν τουρι
στική ἀνάπ τυξη τῆς Ἑλλάδος , ἤ ἡ Ποδηλατική Ἑταιρεία ἦταν καινούρ γ ιος
ὀρ γανισμός πού συσ τήθηκε ἀρ γότερα. Ὁ λόγος πού ἐπιλέχθηκε τό ποδήλατο
γιά τήν τουρισ τική ἀνάπ τυξη τῆς Ἑλλάδας ἦταν ἡ εὐελιξία του, ἡ ὁποία τοῦ
ἐπέτρεπε νά κινηθεῖ σέ μέρη ὅπου δέν ἦταν εὔκολο νά κινηθοῦν ἅμαξες ἤ τά
τότε πρωτοεμφανιζόμενα αὐτοκίνητα, καθώς καί ἡ μεγάλη –γιά τήν ἐποχ ή–
ταχύτ ητά του, χάρις στήν ὁποία μποροῦσαν νά καλυφθοῦν μεγάλες ἀποσ τά
σεις σέ σχετικό μικρό διάσ τημα.
Τό 1910 ἡ Ποδηλατική μετασ χηματίσ τηκε στήν Ἑταιρεία Περιηγ ήσεων, ἡ ὁ
ποία τό 1914 συγ χωνεύθηκε μέ τήν Ἑταιρεία τῶν Φιλοξένων πού εἶχε ἱδρύσει
ὁ τότε ὑπουρ γός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Ἀνδρέας Μιχαλόπουλος. Τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 1914 ἱδρύθηκε τό Γραφεῖο Ξένων καί Ἐκθέσεων, τό ὁποῖο ὑπαγόταν στό
Ὑπουρ γεῖο Οἰκονομικῶν, καί μέχ ρι τό 1929, ὅταν καί ἱδρύθηκε ὁ ΕΟΤ. (Ἑλ
ληνικός Ὀρ γανισμός Τουρισμοῦ), ἦταν ὁ φορέας τῆς ἐπίσ ημης κρατικῆς του
ρισ τικῆς πολιτικῆς5.
Τό 1896, μέ ἀφορμή τήν διεξαγωγ ή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα,
ἔκανε τά πρῶτα βήματά της στήν Ἑλλάδα καί ἡ ἀθλητική πλευρ ά τῆς πο
δηλασ ίας. Στήν Ὀλυμπιάδα τοῦ 1896 ἡ ἑλληνική ποδηλασ ία σημείωσ ε ση
μαν τικ ές ἐπιτ υχ ίες , οἱ ὁποῖες ἕως τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ Σύδνεϋ
(2000) ἦταν οἱ μοναδικές γιά τήν Ἑλλάδα σ’ αὐτό τό ἐπίπεδο. Ὁ Ἀρισ τείδης
Κωνσ ταν τινίδης κατέκτησε τό χρυσό μετάλλιο στή διαδρομή Ἀθήνα - Μαρα
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θῶνας - Ἀθήνα, συνολικοῦ μήκους 87 χιλιομέτρων, μέ χρόνο 3 ὧρες 23΄ και
31΄΄. Ὁ Κωνσ ταν τινίδης μάλισ τα στήν προσπάθειά του ἄλλαξε δύο ποδήλατα,
το ἕνα λόγῳ πτώσ ης καί τό ἄλλο λόγῳ βλάβης. Ἄλλοι Ἕλληνες ἀθλητές πού
διακρίθηκαν στούς ἴδιους ἀγῶνες ἦταν ὁ Γεώρ γιος Κωλέττ ης, πού κατέκτησε
ἀρ γ υρ ό μετάλλιο στά 100 χιλιόμετρα πίσ τας , ὁ Σταμάτ ης Νικολόπουλος , ὁ
ὁποῖος κατέκτησε δύο ἀρ γ υρᾶ μετάλλια στά ἀγωνίσματα τῶν 2 χιλιομέτρων
καί τῶν 333 μέτρων, καί ὁ Π. Παρασ κευόπουλος, ὁ ὁποῖος κατέκτησε χάλ κι
νο μετάλλιο στόν ἀγώνα ἀν τοχ ῆς τῶν 12 ὡρῶν καλύπ τον τας ἀπόσ τασ η 313
χιλιομέτρων6.

Οἱ πρῶτες ...ὀρθοπεταλιές στήν Τρίπολη

Δέν γνωρίζουμε πότε ἔφ τασε τό ποδήλατο στήν Τρίπολη, οὔτε ποιός ἦταν ὁ

πρῶτος Τριπολίτ ης ποδηλάτ ης. Σύμφωνα μέ τόν κ. Κωνσ ταν τίνο Λουκαΐτ η,
ὁ πρῶτος πού ἔφερε ποδήλατο στήν Τρίπολη ἦταν ὁ πατ έρας του Ἰωάνν ης
Λουκαΐτ ης (1873-1945). Ὑπάρ χει ὅμως καί ἡ ἄποψη ὅτι τό πρῶτο ποδήλατο
τό ἔφερε στήν Τρίπολη ὁ φωτογράφος - ὡρολογοποιός Βασίλειος Μητρόπου
λος (1855-1907)*.
Τό ποδήλατό του ὁ Λουκαΐτ ης τό εἶχε εἰσαγάγει ἀπό τήν Αἴγ υπ το καί ἦταν
γαλλικῆς κατασ κευῆς μέ συμπαγ ή λάσ τιχα. Σώζεται μάλισ τα μιά καταπλη
κτική φωτογραφία, στήν ὁποία ἀπεικονίζεται ὁ Λουκαΐτ ης μέ ἀθλητική περι
βολή πάνω στό ποδήλατό του, τό ὁποῖο ἔχει κεκ λιμμένο πλαίσιο καί μοιάζει
πολ ύ μέ τά σημερ ινά. Ἡ φωτογραφία ἔχει τραβηχ τεῖ στίς 27 Ἰουλ ίου τοῦ
1897 στό στούν τιο τοῦ φωτογράφου καί ἐπίσ ης ἐρασ τή τοῦ ποδηλάτου Βασι
λείου Μητρόπουλου (βλ. ἀπέναντι σελίδα). Ὁ Ἰωάννης Λουκαΐτ ης, θέλον τας
νά δοκιμάσει τίς δυνατότ ητ ες τοῦ ποδηλάτου, ἀλλά καί νά κάνει ἐπίδειξη
τοῦ νέου ὀχ ήματος , ἄρ χισε νά κάνει βόλτες στά περίχωρα. Ἡ θέα του ὅμως
πάνω στό ποδήλατο, σέ μία περίπ τωσ η, τρομοκ ράτ ησε τούς ἀφελ εῖς χωρι
κούς πού βλέπον τας γιά πρώτ η φορά ποδήλατο καί ποδηλάτ η τόν ἐξέλαβαν
ὡς ξωτικό καί ἔσπευσαν νά κρυφ τοῦν!
Ὁ παρ άγον τας ὅμως πού οὐσ ιασ τικά προώθησ ε τήν διάδοσ η τοῦ ποδη
λάτου στήν Τρίπολη ἦταν ὁ Σύλλογος Φιλοπροόδων. Ὅπως εἶναι γνωσ τό, ὁ
Σύλλογος εἶχε ἱδρυθεῖ τό 1894, ἄν καί τό κατασ τατικό του ἐγ κρίθηκε στίς 8
Ἰανουαρίου 1896. Στό εἰσαγωγικό ἄρθρο τοῦ κατασ τατικοῦ τοῦ συλλόγου,
τό ὁποῖο ἔχει πολλ ές ὁμοιότ ητες μέ τό ἄρθρο 33 τοῦ κατασ τατικοῦ τοῦ Πα
νελλήνιου Ποδηλατικοῦ Συλλόγου, διαβάζουμε ὅτι ἀνάμεσα στίς ἐπιδιώξεις
* Βλ. Μέρος Α΄ - Ἀναμνήσεις, Διοτ ίμα, τ. 3, Ἐαρινή Ἰσ ημερία 2006, σελ. 11-12. Μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἀναφορᾶς στό Μέρος Α΄, στή σελίδα 14 προτελευταία παράγραφος τρί
τη σειρά, νά διαβασ τεῖ τό σωσ τό: ἀπό κάποιο φορ τ ηγό (ὄχι φαγητό ).
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τοῦ συλλόγου ἦταν καί ἡ ἀνάπ τυξη τῆς ποδηλασίας7.
Ἡ σχολή τῆς ποδηλασίας τοῦ Συλλόγου τῶν Φιλοπροόδων λειτούρ γ ησε τό
1895 ὑπό τήν διεύθυνσ η τοῦ Χαρ. Κυριακοῦ καί διδάχθηκαν τήν ποδηλασία
εἴκοσι πέντε (25) Τριπ ολ ίτ ες.
Τόν Ὀκτώβ ριο τοῦ 1895 στήν
Τρίπολη ὑπ ῆρ χαν ἤδη δώδεκα
(12) ποδήλ ατα 8. Ἀπ’ αὐτ ή τήν
πρώτ η ποδηλ ατ ικ ή σχολή σώ
ζεται καί μία μοναδική φωτο
γραφ ία, ὅπ ου ἀπεικον ίζον ται
ὀκ τώ Τριπ ολ ίτ ες ποδ ηλ άτ ες
ντυμένοι ὁμοιόμορ φα ἐπάνω ἤ
δίπλα στά ποδήλατά τους (βλ.
ἑπόμενη σελίδα). Ἕν ας μάλ ι
στα ἀπ’ αὐτούς , ὁ τολμηρ ότ ε
ρος ἤ πιθανόν ὁ πιό καλός καί
ἔμπειρ ος ἰσ ορρ οπ ισ τής , εἶν αι
πάνω σέ ἕνα ποδήλατο - ἀρ ά
χνη μέ μιά τερ άσ τια μπροσ τι
νή ρόδ α. Αὐτ ός εἶν αι ὁ τύπος
ποδ ηλ άτ ου πού λόγ ῳ ...τ ῶν
μειονεκ τημάτων του χρησ ιμο
ποιήθ ηκ ε ἄπ ειρ ες φορ ές στίς
κωμωδίες τοῦ βωβοῦ κινηματο Ὁ Ἰωάνν ης Λουκαΐτ ης μέ ἀθλητ ικ ή περ ιβ ο
λή πάν ω στό ποδήλ ατ ό του (27 Ἰουλ ίου τοῦ
γράφ ου, γιά νά δημιουρ γ ήσ ει
ἀσ τεῖες κατασ τάσεις. Καθώς δέ δημιουρ γ ήθηκε γύρω στά 1875, θά ἦταν ἐν
διαφέρον νά μάθουμε πώς βρέθηκε στήν Τρίπολη9. Τό ποδήλατο στηρίζεται
στό «πόδι» του, ἐνῶ διακ ρίνον ται ἀκόμα δύο ἤ τρεῖς τύποι ποδηλάτων. Ἔ
χουμε τήν ἐν τύπωσ η ὅτι ὁ δεύτερος ποδηλάτ ης ἐξ ἀρισ τερῶν εἶναι ὁ Ἰωάννης
Λουκαΐτ ης. Γύρω ἀπό τούς ποδηλάτες βρίσ κον ται ἄλλα δεκαέξι ἄτομα, μέλη
πιθανόν τοῦ Συλλόγου ἤ ἁπλῶς περίερ γοι.
Ὁ Σύλλογος προσ πάθησε νά ἀναπ τύξει συσ τηματικά τόν ἀθλητισμό στήν
Τρίπολη ἱδρύον τας γυμνασ τήριο καί διορ γανώνον τας ἀθλητικούς ἀγῶνες τόν
Μάιο τοῦ 1898 καί 1899. Στά σωζόμενα προγράμματα αὐτῶν τῶν ἀγώνων
δέν καταγράφεται ἡ διενέρ γεια κάποιας ποδηλατικῆς ἐπίδειξης ἤ κάποιου
ποδηλατικοῦ ἀγώνα. Τό ποδηλατικό τμῆμα τοῦ Συλλόγου τῶν Φιλοπροόδων
δέν ἐπέζησε τῆς διαλύσεως τοῦ συλλόγου, τό ποδήλατο ὅμως εἶχε ἐγ κατα
σταθεῖ γιά τά καλά στήν Τρίπολη.
Στίς ἀποκ ριάτικες ἑορ τές τοῦ 1901 τό ποδήλατο ἔκανε θριαμβευτική ἐμ
5.
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Ἡ «Ποδηλ ατ ικ ή Σχολή» τοῦ Συλλ όγ ου Φιλ οπ ροόδ ων Τριπ όλ εως (ἀρ χές 20οῦ

φάνισ η στήν Τρίπολη, καθώς χρησιμοποιήθηκε ὡς μεταφορικό μέσο δύο δια
γωνιζόμενων καρναβαλισ τῶν. Ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς ἦταν ὁ Ἰωάννης Λουκαΐτ ης,
ὁ ὁποῖος μεταμφιεσμένος σέ Ἑρμῆ καί ποδηλατών τας «...ἐσ κόρ πιζεν ἔν τυ
πον ποίημα περί τῶν δώρων τῆς τύχ ης... Ἡ εὐτ υχ ής σύλληψις καί ἡ ἐπιτ υ
χής πραγμάτωσις τῆς ὡραίας ταύτ ης ἰδέας ἀνήκει εἰς τόν εὐφυά νέον κ. Ιω.
Λουκαΐτ ην καταχειροκ ροτ ηθέν τα ὑπό τοῦ κόσμου, ὅσ τις καί τήν παρελθοῦ
σαν Κυριακήν ἑβραβεύθη παρασ τήσας λίαν ἐπιτυχῶς τόν Ἑρμήν ἐπί ποδηλά
του...». Ὁ Λουκαΐτ ης δέν ἦταν ὁ μόνος ποδηλατισ τής - καρναβαλισ τής , κα
θώς «...τελευταῖος παρήλασεν ὁ ἐκ τοῦ Φάουσ τ ἐμπνευσθείς μικρός διάβολος
Ζεύξις Γ. Συλλιμνιώτ ης , ὅσ τις λίαν προσφυῶς κατέσ τησε τό ποδήλατόν του
πυρίπ νουν ἅρμα ἐφ’ οὗ ἐπέβαινεν, εἰς πᾶσαν ἐμφάνισίν του καταχειροκ ρο
τούμενος ὑπό τοῦ κόσμου. Καί τό μέν 1ον βραβεῖον ἔλαβεν ὁ κ. Ἰ. Λουκαΐ
της... καί τό τέταρ τον ὁ Ζεύξις Γ. Συλλυμνιώτ ης [1890-1962]»10.

Τό ἐμπόριο τοῦ ποδηλάτου καί οἱ ποδηλατάδες

Στίς ἀρ χές τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἄρ χισε νά ἀναπ τύσσεται καί τό ἐμπόριο τοῦ

ποδηλάτου στήν Τρίπολη, τό ὁποῖο ἀρχικά καί γιά σημαν τικό διάσ τημα διε
νερ γεῖτο ἀπό τά κατασ τήματα τοῦ γενικοῦ ἐμπορίου. Ὁ Ἰωάννης Λουκαΐτ ης
ἀγάπησε τό ποδήλατο μέ πάθος. Σάν ἔξυπ νος ἐπιχειρηματίας πού ἦταν κα
τάλαβε τή ραγδαία ἀνάπ τυξη πού θά εἶχε αὐτό τό μέσο μεταφορᾶς. Ἔτσι,
μέσα στά πλαίσ ια τῶν γενικότ ερ ων ἐπιχειρηματικῶν δρασ τηρ ιοτ ήτων του
ἐνέταξε καί τήν ἐμπορία ποδηλάτων καί πιθανότατα ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἔμπο
6.
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ρος ποδηλάτων στήν Τρίπολη.
Τά ἰδιαίτερα χαρακτηρισ τικά τοῦ ποδηλάτου, ἡ εὐελιξία του, ἡ σχεδόν ἀ
περιόρισ τη αὐτονομία του καί ἡ οἰκονομία του, καθώς τό ποδήλατο δέν χρη
σιμοποιεῖ κανεν ός εἴδους καύσ ιμο, ἡ ἄσ κησ η ἑν ός μεγάλου τμήματος τοῦ
σώματος σέ συνδυασμό μέ τήν αἴσθησ η τοῦ καβαλάρη καί ὡς ἐκ τούτου τῆς
ἐλ ευθερίας πού αὐτ ή δίνει, συνετέλ εσαν ὥσ τε τό ποδήλατο γρήγορα νά πά
ρει τήν θέσ η του ἀνάμεσα στά ἄλλα μέσα μεταφοράς τῶν Τριπολιτῶν. Τό νέο
ὄχ ημα ἀγ καλιάσ τηκε ἀπό τούς νέους , οἱ ὁποῖοι μέσῳ τοῦ ποδηλάτου εἶχαν
τήν δυνατότ ητα νά εἶναι πιό ἐλ εύθερ οι καί πιό μακ ριά ἀπό τήν ἐπίβλεψη
τῶν κηδεμόνων τους. Ἀνάμεσα στά ἄλλα, τό ποδήλατο ἦταν τό μέσο πού γιά
ἀνθρώπους μέ προβλήματα στά κάτω ἄκρα ὑπῆρξε στήν κυριολεξία «τά πό
δια» τους. Ταυτόχ ρονα τό ποδήλατο ἐξυπ ηρετοῦσε καί τοὺς ἐρ γαζομένους
τῶν μεσαίων καί χαμηλότερων οἰκονομικά τάξεων, ἐνῶ γιά μεγάλο χρονικό
διάσ τημα ἐξυπ ηρέτ ησε τίς ἐξωτερικές ἀνάγ κες διαφόρων ὑπ ηρεσιῶν, ἤ τίς
μεταφορικές ἀνάγ κες διαφόρων κατασ τημάτων. Ἀνάμεσα στούς ποδηλάτες
πού ἦταν ἰδιαίτ ερ α συμπαθεῖς, γιατί μέ τό ποδήλατό τους ἐξυπ ηρετοῦσαν
τούς συμπολίτες τους, ἦταν ὁ Γεώρ γιος Κυριάκης (1908-2000)11.
Ἡ ραγδαία διάδοσ η τοῦ ποδηλάτου ὅμως ἔκανε ἀναγκαία τήν ὕπαρξη ἐξει
δικευμένων κατασ τημάτων ἐμπορίας, ἐπισ κευῆς καί ἐνοικίασ ης ποδηλάτων.
Εἶναι πιθανό τά πρῶτα κατασ τήματα ἐμπορίας ποδηλάτου νά ἐμφανίσ τηκαν
στήν Τρίπολη γύρ ω στά 1910. Μετά τό 1923 καί μέσα ἀπό τίς καταχωρή
σεις τῶν διαφόρων ἐμπορικῶν ὁδηγῶν ἐν τοπίζουμε τούς πρώτους Τριπολίτες
πού ὡς κύρια ἐπαγγελ ματική τους ἀπασ χόλησ η ἔχουν τό ποδήλατο. Ἀνάμε
σά τους καταγράφουμε τούς Γεωρ γαν τά Ἀλέξανδρο (1880-1940), Γεωρ γαν τά
Ἰωάννη (1870-1933), Εὐσ ταθίου Κωνσ ταν τίνο (1887-;) Κουλαρμάνη Νικόλαο
(1901-1989), Γεώρ γιο Κατσαρό (1901-1975), Δημήτριο Μανεσιώτ η (1900-1969),
Χρισ τόφορ ο Κωτσιομύτ η (1910-1958), Φαρ φαρά Νικόλαο (1868-;), Νικόλαο
Σταθόπουλο (1900-1951), Εὐάγγελο Δανιγγέλη (1904-1982), Ἰωάννη Πριόβολο
(1904-;), τόν ἐπονομαζόμενο «παπέτο», ἐπειδή το ἕνα του μάτι ἦταν γυάλι
νο, Μιγ κόπουλο Ἠλία (1890-1951), καί Πριόβ ολο Ἠλία (1906-1991). Οἱ δύο
τελ ευταῖοι εἶχαν καί συγγ ενική σχέσ η, καθώς ὁ Ἠλ ίας Μιγ κόπουλος ἦταν
γαμπρός τοῦ Πριόβ ολου, ἀφ οῦ εἶχε παν τρευτ εῖ τήν ἀδελ φή του Ἀν τωνία.
Γι’ αὐτ όν τό λόγο συνεταιρ ίσ τηκαν καί ὑπ ῆρξαν ἀπό τούς πιό ἔνθερμους
ὑποσ τηρικτές τῆς διάδοσ ης τοῦ ποδηλάτου, ἄν καί ὁ Ἠλίας Πριόβ ολος γιά
μεγάλα διασ τήματα ἀσ χολήθηκε μέ ἄλλες ἐρ γασίες12. Τήν ἴδια περίοδο δρα
στηριοποιήθηκε στήν Τρίπολη, στό ἐμπόριο τοῦ ποδηλάτου, καί ἡ μοναδική
μέχ ρι τώρα γυναίκα ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, ἡ Πολυξένη Ἀρ γειτάκη (1900-1989)
συνεπικουρούμενη ἀπό τόν γιό τῆς Γεώρ γιο Ἀρ γειτάκη (γενν. 1920).
Νεώτ ερ οι γνωσ τοί ποδηλ ατάδες πού δρασ τηρ ιοποιήθ ηκαν στήν Τρίπο
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λη ἦταν οἱ Ζέφυρ ος Μέλιος (1914-2003), Χαρίλαος Τσαρ ούχ ης (1922-1968),
Γεώργιος Γαλάνης (γενν. 1938), Μιχαήλ Γαρδίκας, Σταῦρος Γεωρ γακόπουλος
(1922-1984), Χρυσόσ τομος Γιαννιτόπουλος (1922-1995), Κολλινιάτ ης Χαρά
λαμπος (1931-1986),
Κων σ ταν τίνος Σε
λίμ ος (γ ενν. 1947),
Χρῆσ τος Διαμ αν τό
πουλ ος , Παν αγ ιώ
τ η ς Καπ ό γ ι α ν ν η ς
(γ ενν. 1930), Θεό
δωρ ο ς Τσα ρ ούχ ης
(γ ενν. 1934), Ἰωάν
νης Μπουρνάς (γ ενν.
1949), Σωτ ήρ ιος Ἰω.
Π ρ ι ό β ολ ο ς (γ ε ν ν .
19 3 6), Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σκροπ ολ ίθ ας , Δημή
Τό κατ άσ τημ α ποδ ηλ άτ ων τοῦ Εὐάγγ ελ ου Δαν ηγγ έ
τριος Σπυρ όπ ουλ ος
λη στήν ὁδ ό Κύπ ρου καί Π.Π. Γερμ αν οῦ στήν Τρίπολή
(1909-;), Χ ρῆ σ το ς
Τσαρούχ ης (γενν. 1955), Τσότσος Νικόλαος (γενν. 1929).
Ἡ ἐπαγγελματική ἐνασ χόλησ η μέ τό ποδήλατο ἔχει ἔν τονο τό στοιχεῖο τῆς
οἰκογ ενειακῆς παράδοσ ης. Ἡ οἰκογένεια πού ἀκόμα καί σήμερα συνεχίζει
γιά πάνω ἀπό 80 χρόνια νά ἀσ χολεῖται ἐπαγγελματικά μέ τό ποδήλατο εἶναι
τῶν Φαρ φαράδων. Τό 1924 ὁ Ἀθανάσιος Δημητρίου Φαρ φαράς (1900-1961),
γορ τ υνιακής καταγωγ ῆς ἀπό τήν περιοχ ή τῆς Δημητσάνας , ἄνοιξε τό Ποδη
λατοποιεῖον «Ἡ Ρέμβη» στήν ὁδό Ἀνακτόρων, στή θέσ η ὅπου σήμερα βρίσ κε
ται τό κτήριο τοῦ παλιοῦ κινηματογράφου «Ἀελ λώ». Ὁ λόγος πού ὀνόμασε
τό ποδηλατάδικό του ἔτσι ἦταν γιατί πολλοί ἐνοικιασ τές τῶν ποδηλάτων του
τά ἔπαιρναν καί πήγαιναν βόλτα στή δενδροσ τοιχία τῆς ὁδοῦ Καλαβρύτων
χαλ αρ ών ον τας καί ρεμβ άζον τας. Φυσ ικά, πολλ ές φορ ές ὁ ρεμβ ασ μός τῶν
ποδηλατισ τῶν γινόταν αἰτία γιά τήν πρόκ λησ η μικ ροατ υχ ημάτων13. Μέ τό
ποδήλ ατο ἀσ χολήθηκαν καί τά ἀδέλφια τοῦ Ἀθανασ ίου, ὁ Ἀρ ισ τογ ιώρ γ ης
(1908-1995) καί ὁ Σάββας (1914-1994) Φαρφαράς. Τά μαγαζιά τους ἦταν γύ
ρω ἀπό τήν Πλατεία τοῦ Ἄρεως, πολύ κον τά το ἕνα στό ἄλλο. Ὁ γιός τοῦ Ἀ
θανασίου Φαρφαρά Βασίλειος (γενν. 1936) καί ὁ ἐγγονός του Ἀν τώνιος (γενν.
1972) συνέχισαν καί ἀκόμα συνεχίζουν νά ἀσ χολοῦν ται μέ τό ἐμπόρ ιο τοῦ
ποδηλάτου. Τό καινούρ γιο μαγαζί τους βρίσ κεται ἀπέναν τι ἀπό τό οἴκημα
Χατζηχ ρήσ του στήν ὁμώνυμη ὁδό. Μάλισ τα στό ἐσωτερικό τοῦ τωρινοῦ μα
γαζιοῦ τους καί εἰς ἀνάμνησ η τοῦ πρώτου μαγαζιοῦ τους ἔχουν κατασ κευά
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σει ἀν τίγραφο τῆς πρόσοψης τοῦ κτηρίου ὅπου αὐτό στεγαζόταν.
Ἀπό τίς πληροφορίες πού ἔχουμε μέχ ρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι τά ποδήλατα
πού κυριαρ χοῦσαν στήν ἀγορά ἦταν τά ἀγγλικά τῆς ἑταιρίας Phillips. Κυ
κλοφοροῦσαν ἐπίσ ης καί ποδήλατα γαλλικῆς (τά ψηλά μονοσ κέλ ετα Favour
μέ τά στενά λάσ τιχα, πού πρωτοήρθαν στήν Τρίπολη στίς ἀρ χές τῆς δεκαε
τίας τοῦ 1920), βελγ ικῆς (τά Flandria πού ἔβ γαζαν καί ἕναν τύπο ποδηλά
του γιά δύο ἀναβάτες , ἄνδρα καί γυναίκα) καί γερμανικῆς κατασ κευῆς (τά
Bismarck, Gorike, Hund).
Ἡ ἀγορά ἑνός ποδηλάτου, ὅμως, δέν ἦταν καί τόσο εὔκολη ὑπόθεσ η. Γύρω
στά 1930 ἡ τιμή ἑνός ποδηλάτου ἀγγλικῆς κατασ κευῆς ἔφ τανε τίς 1.900 δρα
χμές14 , ποσό σημαν τικό γιά κάποιον μισ θοσ υν τήρητο. Τό 1937 τά γαλλικά
μονοσ κέλ ετα ποδήλατα κόσ τιζαν 1.750 δραχ μές , τά ἀγγλικά διπλοσ κέλ ετα
2.250 δραχ μές καί τά γερμανικά διπλοσ κέλ ετα ἦταν τά πιό ἀκ ριβ ά ὅλων
φτάνον τας τίς 2.750 δραχ μές15. Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἦταν συνηθισμένη ἡ ἀγορά
ποδηλάτου μέ δόσεις, οἱ ὁποῖες σέ μία τοὐλάχισ τον περίπ τωσ η, ἀν τί νά εἶναι
μηνιαῖες, ἦταν ἡμερήσιες , μέ τήν καταβολή ποσοῦ 5 δραχ μῶν ἡμερησίως16.
Ὑπῆρ χαν ἐπίσ ης περιπ τώσεις ὅπου ἀγοραπωλησίες «μεταχειρισμένων» πο
δηλάτων γίνον ταν με ἀπ’ εὐθείας συμφωνία τοῦ ἰδιοκτήτ η καί τοῦ νέου ἀγο
ρασ τή17. Στίς ἀρ χές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 τά ποδήλατα κόσ τιζαν 300 μέ
400 δραχ μές. Ἀρ γότερα τά γερμανικά Bismarck ἔφ τασαν νά κοσ τίζουν 1.200
δραχ μές , ἐνῶ τά ἀγγλικά Ralleigh, τά ὁποία ἦταν ἀνώτερης ποιότ ητας , για
τί ἦταν ἐνισ χυμένα στά ἀδύνατα μέρη ὅπου τό ποδήλατο συνήθως πάθαινε
βλάβες , κόσ τιζαν 1.800 δραχ μές. Ἀπό τό 1950 ἐπίσ ης καί μετά, πολλοί ἀπό
τούς ποδηλ ατάδες ἀσ χολήθηκαν παρ άλληλ α μέ τήν ἐμπορ ία καί τήν ἐπι
σκευή τῶν μοτοποδηλάτων καί τῶν μοτοσ υκ λεττῶν.

Τό ποδήλατο καί ἡ Πλατεία τοῦ Ἄρεως

Κύριος τόπος ἐκμάθησης τοῦ ποδηλάτου γιά τούς Τριπολίτες ὑπῆρξε ἡ Πλα
τεία τοῦ Ἄρεως. Μάλισ τα στούς κινηματογράφους τῆς πλατείας οἱ Τριπολί
τες ἀπόλαυσαν τό 1927 καί κινηματογραφικές εἰκόνες μέ πρωταγωνισ τή τόν
γνωσ τό τύπο τῆς πόλης, τόν Ζαφείρη τόν φυσ τικά, μέ τό ποδήλατό του18. Το
νέο ὄχ ημα διεκδίκησε μέ πεῖσμα τόν ζωτικό του χῶρο στή μεγάλη πλατεία,
καί παρά τίς ἀν τιδράσεις τῶν ἡλικιωμένων περιπατ ητῶν πού ζητοῦσαν τήν
ἀποβολή αὐτοῦ τοῦ ἐπικίνδυνου, κατά τή γνώμη τους , τροχοφόρου ἀπό τήν
πλατεία19, τό ποδήλατο κατόρθωσε νά ἐπιβάλει τήν παρουσία του ἐκεῖ.
Ἡ παρουσία τοῦ ποδηλάτου στήν Πλατεία τοῦ Ἄρεως γιά πολλά χρόνια ἀ
ντιμετωπιζόταν ἀπό τόν τοπικό Τύπο μέ ἀρνητική προδιάθεσ η, κυρίως λόγῳ
τῆς εἰσόδου τῶν νεαρῶν ποδηλατισ τῶν στά πάρκα τῆς πλατείας , καθώς καί
λόγῳ τοῦ ὅτι τό ποδήλατο ἦταν ἕνα κινούμενο ἐμπόδιο στίς βόλτες τῶν Τρι
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πολιτῶν στήν πλατεία20.
Ἡ στενή σχέσ η τοῦ ποδηλάτου μέ τήν Πλατεία τοῦ Ἄρεως ἀποδεικνύεται
καί ἀπό τήν λειτουρ γία ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ ποδηλατάδικων στούς γύρω
ἀπό τήν πλατ εία δρόμους. Τά ποδηλατάδικα αὐτά λειτουρ γοῦσαν κυρίως
τούς καλοκαιρινούς μῆνες νοικιάζον τας ποδήλατα στούς νεαρούς βλασ τούς
τῶν Τριπολιτῶν καί τῶν παραθερισ τῶν. Τότε ἦταν πού πραγματοποιοῦν ταν
ὁ κύριος ὄγ κος τῆς δουλ ειᾶς τῶν ποδηλατάδων, οἱ ὁποῖοι τήν καλοκαιριν ή
περίοδο ἔβγαζαν τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐτ ήσιων ἐξόδων λειτουρ γίας τῶν
μαγαζιῶν τους. Ἡ ἐν οικίασ η ἑν ός ποδηλ άτ ου ὅμως εἶχε καί τό ρίσ κο τῶν
φθορῶν (τρακαρίσματα, παραμόρφωσ η τῆς ρόδας ἤ τῶν «πηρουνιῶν», σκά
σιμο τῆς σαμπρέλας ἐξαιτίας τῶν ἀγ καθιῶν κτλ.), οἱ ὁποῖες ἦσαν σέ βάρ ος
τοῦ ποδηλατᾶ. Πολλ ές φορές ἐπίσ ης τό ποδήλατο χρησιμοποιεῖτο ὡς μέσο
ἐκτόνωσ ης τῶν νεαρῶν, μέ ἀποτέλ εσμα τό ἐνοικιαζόμενο ποδήλατο νά ἐπι
στρέφεται στόν ποδηλατά μέ σοβαρές βλάβες.
Τήν δεκαετία τοῦ 1950 τό κόσ τος γιά τήν ἐνοικίασ η ἑνός ποδηλάτου γιά
μία ὥρα κυμαινόταν στίς 2 - 4 δραχ μές, ποσό τό ὁποῖο στά μέσα τῆς δεκαε
τίας τοῦ 1980 ἔφ τασε τίς 600 δραχ μές... Ἕως τίς ἀρ χές τῆς δεκαετίας τοῦ
1980 γύρω ἀπό τήν Πλατ εία τοῦ Ἄρεως λειτουρ γοῦσαν πέν τε (5) τοὐλάχι
στον κατασ τήματα ἐνοικίασ ης καί πώλησ ης ποδηλάτων. Τό τελευταῖο ποδη
λατάδικο πού λειτούργησε ἐπί τῆς Πλατείας τοῦ Ἄρεως, μέχ ρι τό 2002, ἦταν
τοῦ Γεωρ γίου Γαλάνη.
Τό 1960 φαίνεται ὅτι ἐν τάθηκαν οἱ πιέσεις γιά τόν περιορισμό τῆς κυκ λο
φορίας τῶν ποδηλάτων στήν Πλατεία τοῦ Ἄρεως ἰδιαίτερα μετά τίς 7.00΄ τό
ἀπόγευμα21. Ἡ πρότασ η αὐτ ή φαίνεται ὅτι ἐφαρμόσ τηκε, γιατί θυμᾶμαι ὅτι
γιά πολλά χρόνια μετά ἀπό κάποια ὥρα ἀπαγορευόταν ἡ ἐνοικίασ η ποδη
λάτων στήν πλατ εία. Τό μέτρο ἐφαρμοζόταν αὐσ τηρ ά καί ἡ ἐμφάνισ η τοῦ
χωρ οφύλακα στήν πλατ εία σήμαινε ὅτι τά ποδήλατα πού ἐπιτρέπον ταν νά
κυκ λοφοροῦν ἦταν μόνο τά ἰδιόκτητα. Τόν Δεκέμβρη ἐπίσ ης τοῦ 1960 ἐκδό
θηκε τό ὑπ’ ἀριθ. 718 Β.Δ., μέ τό ὁποῖο ἐπιτράπηκε ἡ ἐκ περιτροπῆς Κυριακή
ἀρ γία στά κατασ τήματα ἐνοικιάσεως ποδηλάτων. Ἡ σειρά τῶν ἀρ γούν των
κατασ τημάτων ὁριζόταν ἀπό τήν Ἀσ τυνομία22. Οἱ τελευταῖες προτάσεις γιά
τήν ἀπαγόρευσ η τῆς κυκ λοφορίας τῶν ποδηλάτων στήν Πλατεία τοῦ Ἄρεως
ἔγιναν τό 197123.

Τά κορίτσια καί τό ποδήλατο

Μιά ἐνδιαφέρουσα παράμετρος, κοινωνιολογικῆς φύσεως, εἶναι τό γεγονός
ὅτ ι ἄν καί στίς μικ ρές ἡλ ικίες ὑπάρ χει ἰσότ ητα τῶν φύλων στή χρήσ η τοῦ
ποδηλάτου, ἐν τούτοις ὅταν τά κορίτσια ἔφ ταναν στήν ἐφηβεία ἀποτρέπο
νταν ἀπό τό νά ποδηλ ατοῦν. Μάλ ισ τα τά κορ ίτσια πού σέ ἐφηβική ἡλ ικία
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ποδηλατοῦσαν θεωρ οῦν ταν «κακά» ἀπό ἠθικῆς πλευρ άς... Φαίνεται ὅτι οἱ
τότε γονεῖς, κάτω ἀπό τό βάρ ος τῶν τότε κοινωνικῶν ἀν τιλήψεων, θεωρ οῦ
σαν ὡς πολύ πιθαν ή τή διάρρηξη τοῦ παρθενικοῦ ὑμένα τῶν κορ ιτσιῶν ἐξ
αἰτίας τοῦ ποδηλάτου ἤ ἐξ αἰτίας κάποιου ποδηλατικοῦ ἀτυχήματος. Ἐπίσ ης
θεωροῦσαν ὅτι ἡ ποδηλασία «ξύπ ναγε» πρόωρα τήν ἐρωτική ἐπιθυμία τῶν
θυγατέρων τους. Ἀκόμα δέν ἦταν ἀπίθανο κάποιος ἀρειμάνιος Τριπολίτ ης νά
ἐκρήγ νυτο ἐξ αἰτίας τοῦ πειράγματος πού θά εἶχε ἀπευθύνει κάποιος νεαρός
στήν κόρη του, ἡ ὁποία καθώς θά ποδηλατοῦσε ἀμέριμνη δέν θά εἶχε κατα
λάβει ὅτι ἡ φούσ τα της εἶχε σηκωθεῖ κάπως παραπάνω... Μάλισ τα ἡ φράσ η
«γ υρίζει ἡ ρόδα, γυρίζει» πού τά ἀγόρια ἀπηύθυναν σέ κάποια ποδηλάτισσα
σήμαινε ὅτι αὐτ ή καθώς ποδηλατοῦσε προέβαινε σέ «ἀποκαλύψεις».
Οἱ παραπάνω ἀν τιλήψεις ἀναπαράγον ταν καί στό σχολ εῖο, ὅπου καθηγ η
τές μέ τήν ἀπειλή τῆς κακῆς βαθμολογίας ἤ ἀκόμα καί τή χρήσ η σωματικῆς
τιμωρίας ἀπέτρεπαν τῆς μαθήτριές τους ἀπό τήν ποδηλασία. Γι’ αὐτούς τούς
λόγους ἐλ άχ ισ τες Τριπολ ίτ ισσ ες , κυρ ίως τῶν ἀνώτ ερ ων κοινωνικῶν στρω
μάτων, ἔκαναν ποδήλατο. Ὁ παλιός ποδηλατάς Γεώρ γιος Γαλάνης θυμᾶται
τίς προοδευτικές Τριπολίτισσες Ἀγγελική -Ὄλγα Γ.-Δ., Ἀθηνᾶ Π., Λιλίκα Δ.,
Βασιλική Σ., οἱ ὁποῖες μέ πολλές προφυλάξεις νοίκιαζαν ποδήλατα γιά «...νά
πᾶνε στόν Ἀϊ-Γιώρ γ η γιά τσιγάρ ο...». Στή μνήμη ἐπίσ ης τῶν παλαιοτ έρων
ἔχει μείνει ἡ ἀείμνησ τη δασ κάλα Παναγιώτα Μπαγέρη (1919-1990), ἡ ὁποία
τή δεκαετία τοῦ 1950 πήγαινε στά σχολεῖα πού ὑπηρετοῦσε στά γύρω χωριά
μέ τό ποδήλατό της.
Ἔτσι φτάσαμε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ὅταν μέ τή μικτοποίησ η
τῆς ἐκπαίδευσ ης καί τήν γενικότερη φιλελευθεροποίησ η τοῦ σχολείου τά κο
ρίτσια ἄρχισαν νά πηγαίνουν στά σχολεῖα τους μέ τό ποδήλατο σέ μεγάλους
ἀριθμούς.
Στό ἑπόμενο τεῦχος: Μέρος Γ΄ - Τό ποδήλατο σήμερα.
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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 παράπονα πολλῶν πολιτῶν γιά τήν ἄσκοπη χρήση τῶν κλάξον τῶν μοτοσυκλεττῶν
καί τῶν ποδηλάτων κατά τίς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας.24 Ἀργότερα στήν ἀντιπαράθεση 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 διαπληκτισμοί μεταξύ τῶν ἐμπλεκομένων πού ἔφταναν μέχρι τό σημεῖο τῆς χειροδικίας26 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.
1.

ΔΙΟΤΙΜΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4, ΑΝΟΙΞΗ - ΘΕΡΟΣ 2006.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1933 ἡ Διοίκηση τοῦ Ἄλσους τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κινούμενη 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 ἐγκατέλειπε 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 αὐτοκινητιστικόν 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 ἀριστερά παρέσυρε τόν δεκανέα μέ τό ποδήλατόν του ὑπό τούς τροχούς. Ἀκολούθως μέ τήν ἰδίαν ὁρμήν ἐπέπεσε κατά τοῦ ἐκεῖ τσιμεντοκτίστου εἰκονοστασίου τό ὁποῖον κατεκρήμνισε καί ἔπεσε μέ φυσικήν στάσιν εἰς τήν παρακείμενην 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 συγκινήσεων 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 καταγράφηκαν στίς στῆλες τοῦ τοπικοῦ τύπου. Ἔτσι καταγράφεται τό πάθημα 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 τελευταίων 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 Τρίπολη 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, δόθηκαν 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 ἐξέδωσε 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 κυκλοφορίας. 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 συμπεριφορές κατά τοῦ ποδηλάτου κατοίκων ἄλλων πόλεων42 ἐνῶ τό 1953 ἡ ἐφημερίδα «Ἀλήθεια» πρότεινε ὡς μέτρο περιστολῆς τῆς κυκλοφορίας τῶν ποδηλάτων 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 μοτοσυκλέττες 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 Νικολόπουλος πρότεινε στό Δῆμο Τρίπολης τήν κατασκευή εἰδικῶν σχαρῶν
γιά τῆ στάθμευση τῶν ποδηλάτων. Οἱ σχάρες θά τοποθετοῦνταν σέ συγκεκριμένα 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 μικροεπεισοδίων μεταξύ ποδηλατιστῶν καί καταστηματαρχῶν λόγω τῆς στάθμευσης 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 σημαίνει 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
5.
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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 ΑΔΡΑΝΕΙΑ «...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 ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «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
6.
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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 ἀστυνομικήν διάταξιν, διά τῆς ὁποίας ἀπαγορεύεται ἐφεξῆς ἡ ἐντός τοῦ Ἄλσους Ἅγ. Γεωργίου 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 ἀτυχήματα, ἅτινα ἐνδεχόμενον νά συμβῶσιν, καθόσον παρετηρήσαμεν ἐσχάτως νά κατέρχονται 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 ἀπόφασιν 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 δυστυ7.
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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
8.
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37. Προσωπικά θυμᾶμαι τόν ἀείμνηστο δικηγόρο Ἀριστείδη (Ἄρη) Παπαοικονόμου (19191995) 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- ἌστροςΤρίπολη 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, μοτοσυκλέται, ζῶα, μηχαναί κλπ. Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες σχετικῶς ὅπως διέλθωσι
ἐκ τῶν γραφείων τῆς Οἰκον. Ἐφορίας Μαντινείας καί παράσχωσιν ἡμῖν σχετικάς πληροφορίας
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 στερηθῶσιν 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 δίτροχοι δαίμονες ἀρκεῖ ν’ ἀναφέρωμεν ὅτι καθ’ ἑσπέραν ὁμάδες 8-10 ποδηλατιστῶν
ἀμφοτέρων τῶν φύλων διασχίζουν φρενήρεις τήν δενδροστοιχίαν ὅπου ὑπάρχει κατακλυσμός 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
9.
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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.575/135-1962, σ.2 Εἰς τήν ὁδόν Οὐάσιγκτων ποδήλατον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ Κων.
10.
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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 36χρονο. 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...
11.
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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 ΛΕΣΧΗ 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.
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