Η ιστορία του ποδηλάτου
Ποδήλατο: ισορροπία σε δύο ρόδες! Μία μεγάλη εφεύρεση που τη
χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ποιά λοιπόν η ιστορία του ποδηλάτου;
Δείτε!
Κάνουμε βόλτες, μικροί και μεγάλοι, μεταφερόμαστε από το ένα μέρος στο
άλλο, ιδρώνουμε, και ενίοτε... πέφτουμε και χτυπάμε! Όλα επάνω σε μια σέλα,
καβάλα στο ποδήλατο μας!!
Υπάρχουν για το βουνό, την πόλη, αναδιπλούμενα, με εξαρτήματα και
gadgets, αναρτήσεις, ταχύτητες... ακόμα και χειροποίητα με παράξενα
σχήματα!! Μεγάλη ποικιλία για όλα τα γούστα!! Αλλά πότε ξεκινήσαμε να...
πέφτουμε με τα ποδήλατα;; Ας δούμε!

Η ιστορία του ποδηλάτου
Το ποδήλατο αν το καλοσκεφτούμε δεν είναι εφεύρεση του ενός, αλλά
συλλογική. Αυτό που είχε φτιάξει ο πρώτος, το βελτίωσε ο δεύτερος, έβαλε
κάτι παραπάνω ο τρίτος... και από δω παν κι άλλοι!!

Η πρώτη απτή εμφάνιση του ποδηλάτου, με
τελείως διαφορετική κατασκευή από τα σημερινά, ήταν γύρω στο 1750 στη
Νυρεμβέργη.
Αυτός ο πρώτος παππούς του ποδηλάτου ήταν τόσο απλός που δεν είχε ούτε
πετάλια, ούτε τιμόνι, και ήταν εξολοκλήρου κατασκευασμένος από ξύλο!!
Το 1817 στη Γερμανία, ο βαρώνος Karl von Drais, θέλοντας ένα μεταφορικό
μέσο για τη βόλτα του στους κήπους του, κατασκεύασε από ξύλο και αυτός
την ντρεζίνα (draisienne) που πήρε το όνομα της από το επώνυμο του.
Η διαφορά με το προηγούμενο ήταν πως είχε τιμόνι, αλλά η κίνηση
εξακολουθούσε να γίνεται ουσιαστικά περπατώντας και τσουλώντας αυτό το
όχημα! Γι’ αυτό και πήρε το όνομα «μηχανή περπατήματος».
Φιλοδοξία του βαρώνου ήταν να αντικαταστήσει το άλογο σαν μεταφορικό
μέσο, γι’ αυτό και το έλεγαν και hobby-horse ή dadny-horse!!

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1839 στη Σκωτία, ο Kirkpatrick Macmillan ήταν ο
πρώτος που έβαλε πετάλια και τα συνέδεσε με την πίσω ρόδα, αλλά χωρίς
αλυσίδα. Φανταστείτε κάτι σαν τα παιδικά αυτοκινητάκια που κινούνται με τα
πόδια, όχι περπατώντας όμως!

Το 1960 στη Γαλλία, ο Pierre Michaux τοποθέτησε
τα πετάλια στην μπροστινή ρόδα, δημιουργώντας το Velocipede, που
σημαίνει «γρήγορα πόδια». Επίσης αύξησε το μέγεθος της εν λόγω ρόδας και
έβαλε λάστιχα από σκληρό καουτσούκ. Μέχρι τότε οι ρόδες ήταν κυρίως
ξύλινες και χωρίς καθόλου λάστιχα!
Η πρώτη εμφάνιση του διπλού ποδήλατου έγινε το 1886 και είχε 4 ρόδες: δύο
μεγάλες και δύο μικρές. Οι αναβάτες ουσιαστικά κάθονταν ανάμεσα στις δύο
μεγάλες ρόδες και είχαν τις μικρές για να μην πέφτουν!!
Συνεχίζοντας την ιστορία του ποδηλατου, φτάνουμε στο 1870, όπου οι
James Starley και William Hillman στη Βρετανία, κατασκεύασαν την Ariel, με
πολύ μεγαλύτερη την μπροστινή ρόδα με τα πετάλια.
Η φιλοσοφία τους ήταν πως, όσο μεγαλύτερη η ρόδα (η οποία πολλές φορές
κατασκευαζόταν με βάση το μήκος του ποδιού του αναβάτη!), τόσο
μεγαλύτερη απόσταση θα διένυε σε κάθε περιστροφή των πεταλιών.
Εκείνη την εποχή το αποκαλούσαν και penny-farthing, επειδή οι ρόδες τους
είχαν περίπου την αναλογία των εν λόγω κερμάτων στο μέγεθος!

Με αυτή την απλή μετατροπή,
το ποδήλατο μπορούσε να φτάσει ταχύτητες έως και 24 χιλιομέτρων την
ώρα.
Να αναφέρουμε πως η μέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου σε μποτιλιάρισμα
σήμερα, είναι περίπου 17 χιλιόμετρα την ώρα!!

Λόγω όμως του ύψους του και επειδή οι δρόμοι ήταν σε πολύ κακή
κατάσταση και γεμάτοι χαλίκια, υπήρχαν πάρα πολύ συχνές πτώσεις και
τραυματισμοί!

Η τελική μορφή του ποδηλάτου...

Το 1885 έγινε η κυριότερη μετατροπή και από τότε
το ποδήλατο πήρε την κλασική του εμφάνιση με τις δύο ίδιες ρόδες, την
αλυσίδα που δίνει κίνηση στην πίσω ρόδα και τις μεταλλικές ακτίνες.
Σε αυτό βοήθησε πολύ και η εξέλιξη της μεταλλουργίας. Υπεύθυνος για όλα
αυτά καθώς και για τη σαμπρέλα και τις ταχύτητες ήταν ο ανηψιός του James,
ο John Kemp Starley.
Επίσης άλλαξε τον σκελετό με κούφιο μεταλλικό μειώνοντας το βάρος του
ποδηλάτου. Το μοντέλο αυτό το ονόμασε rover!!
Αξίζει να αναφέρουμε επίσης πως το 1885, το ποδήλατο έκανε την πρώτη του
εμφάνιση στην Ελλάδα!
Τρία χρόνια μετά, το 1888, ο γιατρός Dr. John Boyd Dunlop, θέλοντας να
κάνει τις βόλτες του γιού του με το ποδηλατάκι του πιο άνετες, άλλαξε τα
υπάρχοντα λάστιχα από καουτσούκ με λάστιχα πεπιεσμένου αέρα!
Περιττό να αναφέρουμε πως ο εν λόγω γιατρός ήταν ο ιδρυτής τη γνωστής
εταιρείας ελαστικών!!
Από εκεί και μετά πέρασαν 59 χρόνια και το 1947 αντικαταστάθηκε ο
μεταλλικός σκελετός με αλουμίνιο, ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούσαν στα
αεροπλάνα.
Το 1965 βγήκε στην αγορά ένα μίνι ποδήλατο, και φτάνοντας στο 1970
βλέπουμε την εμφάνιση του πολύ δημοφιλούς στις μέρες μας mountain bike!
Μετά από όλα αυτά, μπορούμε να τιμήσουμε τον γνωστό λαϊκό αοιδό που μας
παροτρύνει να... «πάμε για ορθοπεταλιές»!!
https://www.youtube.com/watch?v=lU6RLOpyGd8

Τώρα που μάθαμε την ιστορία του ποδηλάτου, καλές μας βόλτες λοιπόν!!

