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Οι βασικοί όροι συμμετοχής ήταν μόνο 3. Ο ενδιαφερόμενος ποδηλάτης να έχει ολοκληρώσει μία σειρά Super
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Randonneur ή ένα 1000αρι μέσα στο 2013 ή το 2014, να έχει
ασφάλεια ατυχήματος και να φορά ανακλαστικό γιλέκο μέρα
– νύχτα.
Η πολυπόθητη στιγμή ήρθε, και Τρίτη απόγευμα
συναντήθηκα για πρώτη φορά με τον Πορτογάλο
αντιπρόσωπο στο αεροδρόμιο, καθώς είχε έρθει να με πάρει
και να με πάει στο Hostel που είχα κλείσει, και που όλως
τυχαίως ήταν και το κοντρολ τερματισμού. Στο αεροδρόμιο
επίσης ήταν και ένας ακόμη ποδηλάτης από την Ιρλανδία μαζί
με τη σύζυγό του, ο Paul και η Claire. Ο Paul, έμπειρος
ποδηλάτης με 5 PBP στα πόδια του, πολλές ακόμα
αποστάσεις άνω των 1000χλμ και ο μοναδικός μη
Πορτογάλος ποδηλάτης που είχε ξανασυμμετάσχει.
Από την αρχή είχαν ορίσει έναν μέγιστο αριθμό συμμετοχών,
που δεν θα ξεπερνούσε τα 20 άτομα. Ο επίσημος λόγος, ήταν
ότι δεν επιθυμούσαν τα μεγάλα γκρουπ και να ποδηλατούν
για ώρες ο ένας πίσω από τη ρόδα του άλλου χωρίς να
γνωρίζονται μεταξύ τους. Προσωπικά πιστεύω ότι το κάνανε
για να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τους ποδηλάτες, καθώς η Πορτογαλική κοινότητα randonneurs είναι σχετικά
μικρή. Από το 2010 ασχολούνται με τα brevets. Η ενημέρωση και ο τεχνικός έλεγχος για το brevet ήταν Τετάρτη
μεσημέρι, σε ένα καφέ δίπλα από την εκκίνηση. Διανομή καρτών λοιπόν, ενημέρωση για τα σημεία που πρέπει να
προσέξουμε στη διαδρομή, έλεγχος των ποδηλάτων και αρκετά αστεία.
Το βασικό στοιχείο της διαδρομής, ήταν ότι είχε σχεδιαστεί ώστε να γίνει σε 3 ημέρες, δηλαδή 2 διανυκτερεύσεις σχεδόν
υποχρεωτικές, καθώς από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωΐ ήταν σχεδόν αδύνατο να βρείς μαγαζί ανοικτό στην
επαρχία για τροφοδοσία. Το δέυτερο σημαντικότερο, ήταν ότι στο πρώτο κομμάτι που θα ποδηλατούσαμε παράλληλα με
τον ωκεανό, αναμενόταν κόντρα άνεμος όπως ερχόταν από τη θάλασσα.

Εκκίνηση λοιπόν 6:30 το πρωΐ, από το σημείο που ξεκίνησε και ο Βάσκο Ντα Γκάμα το ταξίδι του για τις Ινδίες, με
κατεύθυνση το πρώτο φέρρυ. Εκτός από του Πορτογάλους, στην εκκίνηση ήταν 3 Ιρλανδοί, ένας Ισπανός, ένας
Γερμανός, μία Γερμανίδα (η μοναδική γυναίκα) ένας Αυστραλός και ένας Έλληνας. Στα πρώτα 40 χλμ θα πέρναμε 2
φέρρυ, ώστε να μην κάνουμε άσκοπους κύκλους στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Μέχρι το πρώτο φέρρυ έπρεπε να πάμε
όλοι μαζί, καθώς έκανε αποκλειστικό δρομολόγιο μόνο για εμάς εκείνη την ώρα. Επιβιβαζόμαστε και επιταχύνει μέχρι τα
30χλμ/ώρα σαν να ήταν μικρό ταχύπλοο σκάφος!!! Το δεύτερο φέρρυ ήταν στο Setubal, όπου μπαίνοντας στην πόλη με
πιάνει το πρώτο λάστιχο της ημέρας. Το αλλάζω όσο πιο γρήγορα μπορούσα, αλλά για λίγα λεπτά χάνω το φέρρυ και το
κυρίως γκρούπ. Το επόμενο έφευγε μισή ώρα αργότερα και ευτυχώς είχαν μείνει λίγο πίσω ένας Ιρλανδός και ένας
Γερμανός, και είχα παρέα μέχρι να περάσουμε απέναντι.

Ξαναπατάνε οι τροχοί για δεύτερη φορά στεριά και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας προς τη νότια Πορτογαλία. Για πολλά
χιλιόμετρα το κομμάτι αυτό έμοιαζε πολύ με την Αυστραλία, μόνο τα κοάλα και τα καγκουρό λείπανε από το σκηνικό,
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όπως είπε και στο τέλος ο Αυστραλός. Η ευχάριστη έκπληξη όμως της διαδρομής, ήταν τα ασταμάτητα πάνω – κάτω.
Ενώ από το υψομετρικό προφίλ που είχαν δώσει οι Πορτογάλοι, φαινόταν σχεδόν επίπεδο, επίπεδα κομμάτια είδα μόνο
την τελευταία μέρα προς τη Λισσαβώνα.
Στα πρώτα 240χλμ, μέχρι τη γωνιά της Ευρώπης, το Sagres, ο αέρας ήταν συνεχώς πλαγιοκόντρα. Μόνο σε μια ανηφόρα
για μερικές εκτοντάδες μέτρα ήταν ευνοϊκός. Έχοντας αφήσει πίσω μου από νωρίς τους 2 συνταξιδιώτες μου στο φέρρυ,
φθάνω στο πρώτο κοντρόλ, στο Cercal στο 130χλμ,
και τους πετυχαίνω σχεδόν όλους εκεί. Επειδή η
πρώτη δινυκτέρευση ήταν στο 408χλμ, το σενάριο
να φθάσω πριν τα μεσάνυκτα παραήταν αισιόδοξο,
έτσι είχα φτιάξει από το προηγούμενο βράδυ 4
μικρά σαντουϊτσάκια που θα τα έτρωγα πάνω στο
ποδήλατο για να μην καθυστερώ στα κοντρόλ. Όχι
ότι είχε πολλά ενδιάμεσα κοντρόλ δηλαδή, μόνο 2
είχε μέχρι το 408χλμ!! Σφραγίζω, γεμίζω παγούρια,
χτυπάω και μία μηλόπιτα και σε 10 λεπτά είμαι
πάνω στο ποδήλατο και πάλι, κόντρα στον άνεμο.
Μερικά χιλιόμετρα παρακάτω πιάνω τον Paul,
επιτέλους παρέα λέω και σύντομα έχουμε βρεθεί να
κάνουμε γρήγορες αλλαγές, περίπου κάθε λεπτό, για
να τσουλήσουμε πιο ξεκούραστα. Εξαιρετική
συνεργασία, καθώς ποδηλατούμε σα να
ποδηλατούσαμε μαζί για χρόνια. Η συνεργασία
δουλεύει άψογα, τα χιλιομέτρα περνάνε πιο
ξεκούραστα, συχνά συζητάμε κιόλας για να μη βαριόμαστε και πολύ σύντομα πιάνουμε και τον δεύτερο Ιρλανδό. Για
μερικά χιλιόμετρα μπαίνει και αυτός στο γρουπάκι αλλά ο ρυθμός δεν του ταιριάζει και σύντομα μας αφήνει, να
συνεχίσουμε μέχρι το Sagres.
Άφιξη το απόγευμα στο Sagres και μετά από ένα από τα πολλά «σπαστικά» πλακόστρωτα, έχουμε βρεθεί να
φωτογραφιζόμαστε μπροστά από το κάστρο, στην άκρη της Ευρώπης, παρέα με κάτι Ασιάτες με τις γνωστές
φωτογραφικές μηχανές με τους φακούς τύπου «μπαζούκα»!!! Απάνταμε στην ερώτηση στην κάρτα σημειώνουμε και την
ώρα και φεύγουμε για το σούπερ μάρκετ για ανεφοδιασμό, καθώς είχα ξεμείνει από νερό. Ένα από τα μειονεκτήματα της
χρήσης του ανακλαστικού γιλέκου μέρα – νύκτα, είναι η αυξημένη εφύδρωση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο roadbook
ήταν σημειωμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ και ποδηλατικά καταστήματα με τις ώρες λειτουργίας, ούτως ώστε να
κανονίσουμε ενδιάμεσα σημεία τροφοδοσίας αλλά και σε περίπτωση κάποιου μηχανικού προβλήματος να έχουμε κάποιο
σημείο service.
Φεύγω πριν τον Paul, καθώς θα άλλαζε ρούχα που είχε στο αυτοκίνητο της διοργάνωσης που μόλις είχε φθάσει και στο
οποίο ήταν και η σύζυγός του ως εθελόντρια. Αμέσως μετά το Sagres, ξεκινάει ένα ψιλόβροχο και αρχίζω να πατάω
μήπως και γλυτώσω τη βροχή. Είμαι τυχερός και τη γλυτώνω, καθώς στο τέλος της ημέρας μαθαίνω ότι οι πιο πίσω την
φάγανε την καταιγίδα. Καθώς κατευθυνόμαστε ανατολικά, ο αέρας είναι ψιλοευνοϊκός. Portimao, Lagos οι επόμενες
μεγάλες πόλεις, και τις περνάω χωρίς να το καταλάβω, καθώς έχω τη διαδρομή στο GPS και δε χάνω ούτε μέτρο από τη
διαδρομή.
Σύντομη στάση για φαγητό σε μια καντίνα κάπου στη διαδρομή και ξανά πάλι στο δρόμο. Ζήτημα να έκανα ένα
χιλιόμετρο και φςςςςς το πίσω λάστιχο. Το σημείο που με έπιασε ήταν κάπως επικίνδυνο, καθώς ήταν σκοτεινό και σε
δρόμο με πυκνή κυκλοφορία, αλλά πάνω σε μία ανοικτή καμπή που ευτυχώς είχαν ορατότητα τα αυτοκίνητα. Την ώρα
που είναι ξαναξεκινήσω εμφανίζεται ξανά ο Paul και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται και το αυτοκίνητο της διοργάνωσης.
Σταματάει 500 μέτρα παρακάτω που είχε λίγο χώρο, τους λέω ότι είμαι καλά, και ευτυχώς μου δίνουν ακόμα μία
σαμπρέλα καθώς είχα μόνο 2 μαζί μου. Μέχρι εκεί είχαν μαζέψει ήδη 2 Πορτογάλους που είχαν εγκαταλείψει.
Ξανά παρέα με τον Paul, αλλά δεν καθομαστε για πολύ μαζί καθώς έχω συννενοηθεί με μία φίλη από την Πορτογαλία
που μένει κάπου κοντά στη διαδρομή, να έρθει να με δει μετά της δουλειά της. Ραντεβού λοιπόν στο Loule στο 350χλμ,
και μία 45 λεπτη στάση παρέα με κάποιον γνωστό, είναι ό,τι καλύτερο για να ξαναγεμίσουν για λίγο οι μπαταρίες.

Χαιρετιόμαστε με τη φίλη μου και κάπου στη διαδρομή μέσα στα σκοτάδια, ξαναπιάνω τον Paul και φθάνουμε πρώτοι
κοντρόλ να διανυκτερεύσουμε, στο Villa Real de San Antonio, μετά από όχι και τόσο εύκολα 408χλμ, στις 2:15. Ύστερα
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από 20 ώρες ποδηλασίας, φαγητό, ντους και γρήγορα στο κρεβάτι για έναν 3ωρο ύπνο.
Εγερτήριο στις 6 και αναχώρηση στις 7 προέβλεπε το πρόγραμμα για την δεύτερη μέρα. Ο Paul φεύγει 510 λεπτά πριν
από μένα, οπότε θα έχω και σήμερα παρέα, λέω. Μέχρι να βγούμε από το Villa Real de San Antonio, ποδηλατούμε σε
πλακόστρωτο. Μία παράκαμψη μέσα στην πόλη και σύντομα καθ’οδόν προς τον βορρά. Ο δρόμος εδώ θύμιζε αρκετά
αυτοκινητόδρομο καθώς είχε 2 λωρίδες ανα κατεύθυνση με βοηθητική λωρίδα και διαχωριστικό διάζωμα. Νωρίς το πρωΐ
ευτυχώς δεν έχει κίνηση, εν αντιθέσει με αυτούς που ξεκινήσανε αργότερα, αλλά τα λίγα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν,
κινούνται με ταχύτητες κοντά στα 100χλμ/ωρα. Και αυτός ο δρόμος είναι συνεχώς πάνω κάτω, αλλά εδώ έχει
μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά το κάθε πάνω κάτω.
Απο την ενημέρωση της Τετάρτης, γνωρίζαμε ότι η διαδρομή της δεύτερης ημέρας είναι πιο αραιοκατοικημένη και δε θα
βρίσκαμε σημεία τροφοδοσίας τόσο συχνά όσο την προηγούμενη μέρα. Το ταξίδι συνεχίζεται, και μετά από αρκετά
χιλιόμέτρα ο φαρδύς δρόμος τελειώνει και μπαίνουμε σε καθαρά επαρχιακό δρόμο, αλλά και λιγότερο βαρετό. Εν τω
μεταξύ, μου κάνει εντύπωση που δεν έχω πιάσει ακόμα τον Paul και συνεχίζω ελπίζωντας να τον πετύχω παρακάτω.
Μετά την μικρή πόλη Mertola, η ποιότητα του οδοστρώματος για αρκέτα χιλιόμετρα θυμίζει έντονα Ελλάδα. Έχει
μεσημεριάσει και πλησιάζω στο πρώτο κοντρόλ για
σήμερα, στην πόλη Serpa, στο 528χλμ. Μπαίνοντας
στο χωριό, με πιάνει η πρώτη καταιγίδα και για 3
λεπτά μέχρι να φθάσω στο κοντρόλ, γίνομαι
μούσκεμα!! Χώνομαι κάτω από την τέντα του
εστιατορίου, απαντάω στην ερώτηση της κάρτας,
σημειώνω και την ώρα και μπαίνω για μεσημεριανό
μέχρι να σταματήσει η βροχή. Χτυπάω φιλετάκια
χοιρινό με ρύζι και πατάτες και η κοπέλα
παραξενεύεται που της ζητάω και μία μερίδα έξτρα
πατάτες. Αφού έγλυψα τα πιάτα, βάζω την
βρεγμένη μπλούζα πάνω από το αντιανεμικό για να
στεγνώσει και φεύγω.
Μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ξανά πάλι
δυνατή βροχή. Χώνομαι κάτω από ένα δέντρο να
βάλω το αδιάβροχο και περιμένω να κόψει λίγο.
Συνεχίζω αφού έκοψε λίγο και μετά από κανα
μισάωρο με πιάνει λάστιχο σε σημείο χωρίς δέντρα.
Ευτυχώς ψιχαλίζει και το αλλάζω γρήγορα.
Συνεχίζω, και επιτέλους ήλιος. Ζεσταίνομαι,
στεγνώνω πάνω στο ποδήλατο. Τα χιλιόμετρα
φεύγουν και ο Paul άφαντος. Μπα λέω, με τόσες
στάσεις θα τον πετύχω το βράδυ στο κοντρολ που
θα κοιμηθούμε.
Φθάνω στο Mourao στο 598χλμ, το κοντρόλ ήταν
σε ένα βενζινάδικο. Όσοι περάσουν μέρα σφραγίδα
από το μαγαζί, ενώ όσοι περάσουν βράδυ απαντάνε
στην ερώτηση. Φεύγω και συνεχιζώ προς το Campo
Maior όπου είναι και η διανυκτέρευση. Μέχρι λίγο
πριν το κοντρόλ, μεγάλα κομμάτια ίσιου δρόμου
και βλέπω όλα τα πάνω κάτω.
Στις 21:35 φθάνω στο Campo Maior στο 710χλμ,
όπου και θα κοιμηθώ το δεύτερο βράδυ και ο
άνθρωπος στο κοντρόλ μου λέει πως είμαι ο πρώτος
που σφραγίζει. Έκπληκτος, των ρωτάω πού είναι ο
Paul, καθώς όλη μέρα νόμιζα πως ήταν μπροστά μου, και μού λέει πως είναι πίσω. Μέχρι να φάω, έχει μάθει πως
βρίσκεται 40 χιλιόμετρα πίσω. Είχε χαθεί για λίγο και έκανε και μια στάση να ξεκουραστεί κάπου. 300χλμ σε 14:35 και
έχω άνεση χρόνου να κοιμηθώ σχεδόν έξι ώρες.
Το κοντρόλ στο Campo Maior ήταν σε ένα κάμπινγκ, όπου είχανε κλείσει κάποια δωματιάκια τύπου bangalows,
εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα για ένα καλό πρωϊνό. Άπλωμα τα ρούχα να στεγνώσουν και μετά το ζεστό ντουζάκι
ύπνος για 6 ώρες περίπου.
Σηκώνομαι 4 και τεταρτο και εκείνη την ώρα μόλις μπαίνει στο δωμάτιο και ο δεύτερος Ιρλανδός που συνέχιζε. Βγαίνω
στο μικρό σαλονάκι για πρωϊνό και στο ημίδιπλο κρεβάτι κοιμάται ο Paul με την σύζυγό του. Κατά τις 5 είμαι έτοιμος
για αναχώρηση. Μία τελευταία φωτογραφία, μία τελευταία σαμπρέλα από το κοντρόλ και ξεκινάω για τα τελευταία
300χλμ.
Στην διαδρομή συνηδειτοποιώ ότι έχω ξεχάσει να γεμίσω τα παγούρια μου και στην κυριολεξία έχω μείνει με 4 γουλιές
νερό!!! Προχωράω συντηρητικά και κάπου στο δρόμο, όλο κάτι θα βρώ ανοικτό γύρω στις 7. Σε ένα μικρό χωριό πριν το
Portalegre βρίσκω ένα καφενείο ανοικτό, φουλάρω και προχωράω κατ’ευθείαν προς to Castello de Vide.
Το Castello de Vide είναι το πρώτο κοντρόλ για σήμερα στο 778χλμ και είναι το υψηλότερο σημείο της διαδρομής στα
600μέτρα περίπου. Μπαίνω στο ξενοδοχείο να σφραγίσω, τρώω πρωϊνό στο ξενοδοχείο μετά από διαπραγμάτευση με τον
ρεσεψιονιστ, και φεύγω με κατεύθυνση δυτικά τώρα. Από εδώ και στο εξής, η διαδρομή είναι εύκολη, καθώς είναι
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κυρίως κατηφόρα και ευθεία με κάποια μικρά ανηφοράκια. Βέβαια, τα τελευταία 130 περίπου χιλιόμετρα είναι και αυτά
με κόντρα άνεμο.

Μόλις έχω βγει από το Castello de Vide και βλέπω τον Paul να ανηφορίζει, χαιρετιόμαστε και μετά θα τον ξαναδώ πάλι
στον τερματισμό. Όμορφη διαδρομή, χωρίς τα μεγάλα βαρετά ίσια κομμάτια και επιτέλους φτάνω στον Rio Tejo,
απ’όπου και πήρε την ονομασία του αυτό το brevet. Ποδηλατώ παράλληλα με το ποτάμι για αρκετά χιλιόμετρα, σχεδόν
μέχρι τα περίχωρα της Λισσαβώνας.
Ο δρόμος είναι πλέον σχεδόν επίπεδος αλλά ο αέρας δυνατός. Alpiarca, το τελευταίο κοντρόλ πριν το τέρμα, στο 908χλμ.
Απαντάω και την τελευταία ερώτηση, τρώω ένα σάντουιτς και ξανά κόντρα στον άνεμο μέχρι τη Λισσαβώνα.
Περνάω από την άλλη πλευρά του Rio Tejo, και διασχίζω τις ντοματοφυτείες, με χάλια δρόμο γεμάτο χώματα και
νταλικές που μεταφέρουν ντομάτες
στα εργοστάσια, έξω από τη
Λισσαβώνα. Αφήνω τον κεντρικό
και δεν απομακρύνομαι από το
ποτάμι. Πλέον το ποτάμι έχει ενωθεί
με τη θάλασσα.
Όσο πλησιάζω στη Λισσαβώνα η
κίνηση των οχημάτων αυξάνεται.
Μία ολιγόλεπτη στάση με μια
όμορφη κοπέλα για να της δώσω
πληροφορίες πώς να πάει σε ένα
διπλανό χωριό, και ξανά πάνω στο
ποδήλατο. Μερικά τελευταία
πλακόστρωτα και πλέον το τοπίο
έχει γίνει τελείως αστικό.
Όπως είπε και ο Stuart ο Ιρλανδός, η
Λισσαβώνα είναι πολύ μεγαλύτερη
απ’ότι φαίνεται. Μπαίνουμε από
ανατολικά και ο τερματισμός είναι
δυτικά της Λισσαβώνας, οπότε
πρέπει να την διασχίσουμε σχεδόν
ολόκληρη. Και κάπου εδώ, η τελευταία στάση για να αλλάξω για πρώτη φορά μπαταρίες στο GPS και συνεχίζω. Αρκετά
φανάρια, λεωφόροι, ανισόπεδοι κόμβοι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Βλέπω το άγαλμα του Χριστού στην απέναντι
όχθη, ακριβές αντίγραφο υπό κλίμακα με αυτό της Βραζιλίας δώρο από τους τελευταίους, και απομένουν περίπου 10
χιλιόμετρα. 3 λεπτά πριν τις 8 και είμαι στην είσοδο του hostel.
Τέλος και αυτή η όμορφη βόλτα στην Πορτογαλία. Αγκαλιές, φιλιά, φωτογραφίες με την κοπέλα από την οργάνωση, που
είχε φέρει το καλύτερο τρόπαιο. Σπιτικό χειροποίητο κέικ. Χαλαρώνω για λίγο, συζητώντας και τρώγωντας κέϊκ μαζί με
τους 2 μη Πρτογάλους εγκαταλείψαντες. Κανονικό μπάνιο και έξοδος για φαγητό. Κατά την επιστροφή στο hostel, έχει
ήδη φτάσει ο Paul και ο Sergey ο Αυστραλός. Βγάζουμε φωτογραφίες, συζυτάμε και μετά από λίγο φθάνει και ο Pedro με
την Γερμανίδα άλλους 2 Πορτογάλους και τον Stuart. Μία εντελώς παρεΐστικη ατμόσφαιρα και δίνουμε ραντεβού να τα
ξαναπούμε πάλι στο επόμενο PBP το καλοκαίρι του 2015.
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