
Ρεριγραφι Lesvos Brevet 300km “Giro di Lesvo” από τον Ράνο Βαςιλείου BLE CYCLING CLUB 

Στθν ηωι λεσ ότι τα ζχεισ δεί όλα....  

(Μζχρι φυςικά να δεισ κ το επόμενο επειςόδιο)! 

Το Σάββατο 11 Ιουνίου ιταν προγραμματιςμζνο να γίνει παγκόςμια και φυςικά και ςτθν χϊρα το 

ςυλλεκτικό Brevet των 300χλμ. (λόγω τθσ ςυμπλιρωςθσ των 100 χρονϊν από τθν διεξαγωγι του 

πρϊτου). Κάτι αντίςτοιχο που ζγινε πζρςι για τα 200 χλμ. Και φυςικά ζπονται τα επόμενα χρόνια 

αντίςτοιχεσ εκδθλϊςεισ για τα 400, 600 κ 1000 χλμ. 

Στο αρχικό μου προγραμματιςμό ιταν να πάω ςτθν Ακινα να ςυμμετάςχω ςε αυτό που διοργάνωνε ο 

φίλοσ μου Σπυροσ Κουκοσ. 

Δυςτυχϊσ λόγω μιασ επαγγελματικισ επζνδυςθσ τθσ Βερονίκθ  (δθμιουργία eshop με ροφχα) το budget 

μου ψαλιδιςτθκε, οπότε προτίμθςα να πάω ςε αυτό που διοργανϊκθκε ςτθν Λζςβο από τουσ Lesvos-

Randonneurs. 

Στο νθςί τθσ Σαπφοφσ ο Ignatis Laskaridis ςχεδίαςε, διοργάνωςε κ εκτζλεςε με άριςτο τρόπο κ χωρίσ 

πολλζσ φανφάρεσ (αν και είναι λάτρθσ του Mountain Bike) τον γφρο του νθςιοφ!  

Ζνα παρόμοιο Brevet περίπου με τθν ίδια διαδρομι είχα κάνει πριν 7 χρόνια το μακρυνό 2015 �. Οπότε 

ιξερα που πάω να μπλζξω � 

Αφοφ ζκανα τθν διλωςθ ςτο Brevet, περίμενα μπασ κ βρω κάποιον φίλο μου για να ζχω παρζα (300χλμ 

χωρίσ παρζα δεν πολφ ψυχικι δφναμθ για διανυκοφν) 

Τθν Ρζμπτθ μου ζςτειλε ζνα άςχετο μφνθμα ο Alex Prinias. Μου είπε ότι "μαηεφει" κάποια ποδθλατικά 

χλμ ςτα πόδια ενόψει του αγϊνα που είναι να πάει ςε 2 εβδομάδεσ ςτισ Άλπεισ, ςτθν Βόρεια Ιταλία. 

Χρειάςτθκε λίγα λεπτά για να τον πείςω να ζρκει κ αυτόσ ςτθν εκκίνθςθ ςτθν Μυτιλινθ. (Ευχαριςτοφμε 

Βίκυ που μασ τον "χάριςεσ" για λίγεσ ϊρεσ). 

Ραραςκευι μεςθμζρι μετά τθν δουλειά πιραμε το καράβι για τθν Μυτιλινθ (που τελικά ιρκε με 2 

ϊρεσ κακυςτζρθςθ...) και αφοφ φτάςαμε μασ παρζλαβε ο οικοδεςπότθσ του Αιr Bnb, ζνα εξαιρετικό 

παλικάρι ο Άγγελοσ. Αφοφ τακτοποιθκθκαμε ςτο διαμζριςμα  πιγαμε ςτο ραντεβοφ που είχαμε δϊςει 

με τθν Maria Kouki και τον μφκο των Brevet Ζκτορα Μπαρδάκο! Τελικά θ υπερπλιρωςθ υδατακράκων 

διεξιχκει ςτο "υπουργείον Κραιπάλθσ & Καταχριςεων" καμία ςχζςθ δλδ �� 

Για πρωινό ευτυχϊσ φρόντιςα, φεφγοντασ για το ςπίτι, να πάρω ζνα ζνα κρουαςάν βουτφρου γεμιςτό 

με ςοκολάτα! 

Φτάνοντασ ςτο ςπίτι ζπρεπε να οργανϊςω τα πράγματα μου ςτο ποδιλατο!! 

Οι πρόβλεψθ του windy δεν είχε διαφοροποιθκεί κ πολφ... Το μεςθμζρι προσ το απόγευμα κα είχαμε 

ςτενζσ επαφζσ με τθν καταιγίδα... 



Στθν τςάντα του ποδθλάτου (apidura 14lt) είχα εκτόσ από τα εργαλεία, τισ εφεδρικζσ ςαμπρζλεσ, μια 

ςακοφλα με ροφχα, το αδιάβροχο μπουφάν μου (Bontrager), το γιλζκο, ζνα μπλουηάκι run κ φυςικά 

power bank και φωτάκια! Ενϊ ςτο τςαντάκι του "λαιμοφ" υπιρχε μόνο το κινθτό ςε κικθ μζςα και ζνα 

κουτάκι με θλεκτρολφτεσ κ φυςικά ακουςτικά για μουςικι... γιατί με 9 μόνο ςυμμετζχοντεσ ιταν 

ςχεδόν βζβαιο ότι κα κάνω πολλζσ ϊρεσ κ χλμ μόνοσ μου �� 

Σάββατο 11 Ιουνίου  

Το ξυπνθτιρι το είχα βάλει ςτισ 0550 μιασ και θ εκκίνθςθ ιταν ςτισ 0700. 

Το πρϊτο πράγμα που μου ιρκε ςτο μυαλό ιταν ο γφροσ τθσ κεντρικισ Ελλάδασ (1.400km) που είχα 

κάνει πριν 5 χρόνια ακριβϊσ (11-6-2017) κ όλθ τθν πρϊτθ μζρα είχαμε παρζα τθν βροχι (ευτυχϊσ για 

λίγο) και τθν λάςπθ (ςχεδόν όλο το βράδυ). 

Σκζφτθκα μακάρι να μθν βγοφνε οι προβλζψεισ κ τθν γλιτϊςουμε!!! 

Στισ 0640 ιμαςταν ςτο Μουςικό καφενείο (εδϊ και κάποια χρόνια εκεί ξεκινάνε κ τελειϊνουν τα Brevet 

τθσ Λζςβου), ο Ιγνάτιοσ προςπακοφςε να οργανϊςει κ να φτιάξει τον χϊρο με τα τα banners (μου 

άρεςε θ ιδζα πολφ κ ςκζφτομαι να το φτιάξω κ για τα δικά μασ Brevet), ο πάντα φιλικόσ κ 

χαμογελαςτόσ Γιϊργοσ Μανωλιάσ ζπινε το καφεδάκι του. Στα λίγα λεπτά που είχαμε μζχρι τθν 

εκκίνθςθ ανταλλάξαμε διάφορα "κουτςομπολιά", βγικαμε εννοείται πολλζσ φωτογραφίεσ.... 

Ελάχιςτα λεπτά πριν τθν εκκίνθςθ ιρκε κ ο Ζκτορασ με τθν Μαρία... 

Τελικά ςτθν εκκίνθςθ ιμαςταν οι 7 από τουσ 9 

(οι άλλοι δυο ξεκίνθςαν μετά από κάποια λεπτά) (τελικά φίλε Dimitris Patsios δεν ςε είδα ποτζ... Αλλά 

ζμακα για τθν ατυχία ςου κ τθν κακυςτερθμζνθ εκκίνθςθ ςου! 

Μαηί μασ ιταν φυςικά κ ο Steffen  μόνο με 2 μπουκάλια κ το Garmin του.� 

Η εκκίνθςθ τελικά δόκθκε ςτισ 0705 κ ξεκινιςαμε με μια ανθφόρα μζςα ςτθν πόλθ (ιταν το πρϊτο 

Brevet που ξεκινάω ςτο μθδζν χλμ με μικρό δίςκο �) 

Στθν ανθφόρα άνοιξαν γκάηι ο Στζφανοσ κ ο Γιϊργοσ και εξαφανίςτθκαν....� 

Στα πρϊτα Χλμ τα οποία είναι ψιλοφλάτ βγάλαμε με τον Αλζξθ, τον Ζκτορα κ τθν Μαρία κάποιεσ 

φωτογραφίεσ... Αλλά ο ρυκμόσ που είχαμε ιταν χαμθλόσ... Ζτςι αποφάςιςα ςτθν πρϊτθ ανθφόρα που 

βρικαμε να ςυνεχίςω μόνοσ μου κ ςτο τζμπο μου... 

Φτάνοντασ ςτθν Ραναγιοφδα άρχιςαν οι πρϊτεσ ψιχαλεσ...  

Είπα "Πχι ρε πο@## μου τόςο νωρίσ..)  

Πςο πλθςίαηα τα Μυςτεγνά οι ψιχαλεσ είχαν γίνει πλζον βροχι! 



Στθν κατθφόρα του Μανταμάδου δοκίμαςα τα φρζνα του ποδθλάτου με αναμενόμενα αποτελζςματα... 

Χαμθλι πρόςφυςθ κ γριλιςμα... 

Φεφγοντασ ςτουσ Ταξιάρχεσ κ αρχίηοντασ τθν ανθφόρα των 8χλμ για το Κάπθ κ ςτθν ςυνζχεια ςτο χωριό 

τθσ Στυψθσ θ βροχι ςταμάτθςε... 

Οι αρχάγγελοι Γαβριιλ και Μιχαιλ ζνωςαν τα φτερά τουσ ςαν ςκεπι!� 

Πςο ιμουν ςτθν ανθφόρα το μοναδικό μου πρόβλθμα ιταν θ λάςπθ που ζτρωγα από τον μπροςτά 

τροχό... (Μθν τα ζχουμε κ όλα δικά μασ)� 

Στο πάντα φιλόξενο ορεινό χωριό τθσ Στφψθσ ιταν ο Νίκοσ ςτο κοντρόλ, χαμογελαςτόσ με καλοςϊριςε, 

μου πρόςφερε νερό να βάλω ςτα παγοφρια κ μου ζδωςε μπανάνα κ παςτζλι. 

Πςο ζτρωγα το παςτζλι ςκοφπιςα τα πόδια μου από τθν λάςπθ, άλλαξα το jersey μου που ιταν 

μοφςκεμα με μια run μπλοφηα (τθν ζχω βάλει ςτισ ςυνικειεσ μου τον τελευταίο χρόνο ςτα Brevet που 

πθγαίνω κ μου δίνει άνεςθ ςτο ςϊμα-δεν ζχω τθν μόνιμθ αίςκθςθ του Jersey! Γοφςτα είναι αυτά �), 

ενϊ ζφτιαξα κ τουσ ιμάντεσ από τθν τςάντα μου. Μετά από 10 λεπτά ξεκινοφςα για το δυτικότερο 

τμιμα του νθςιοφ το χωριό Σίγρι. 

Φεφγοντασ από τθν Στφψθ εντφπωςθ μου ζκανε ότι δρόμοσ ιταν παντελϊσ ςτεγνόσ.... 

Βροχι του καλοκαιριοφ είναι.. όπου κζλει πάει... 

Ήταν ευκαιρία να ςτεγνϊςουν το κολάν, οι κάλτςεσ κ τα παποφτςια μου ςτθν κατθφόρα! 

Στο χωριό τθσ Ρζτρασ ιμουν κεοςτεγνοσ, ενϊ είχε φανεί κ ο ιλιοσ, ζβαλα κ το γυαλί και ιμουν "πιπινι". 

Η χαρά μου κράτθςε όλο κ όλο κάτω από 10 λεπτά κακϊσ ςτο χωριό Άναξοσ... 

Άνοιξαν οι ουρανοί... 

Ρλζον ιταν θ ςειρά από τθν φαρζτρα τθσ Apidura να βγάλω το αδιάβροχο κ τ γυαλί με τουσ λευκοφσ 

φακοφσ! 

Η βροχι ζπεφτε ακατάπαυςτα για ςχεδόν 45 λεπτά, ίςωσ κ περιςςότερο... 

Μόνοσ ςτο ποδιλατο 

Με βροχι 

Ε ασ βάλω κ τα ακουςτικά μου να ακοφςω μουςικι 

Τουλάχιςτον να το διαςκεδάςω 

Η play list μου είχε αυτι τθν φορά το κρακιϊτικο ςυγκρότθμα Thrax Punks 



Τα ιδιαίτερα τουσ τραγοφδια κ θ μουςικι επζνδυςθ των παραδοςιακϊν ιχων είναι μοναδικι... Αξίηει 

να τουσ ακοφςει κάποιοσ/α 

https://youtu.be/8rTZsEuJu5c  

Στθν κορυφι του όρουσ Σκοτεινό πιο πάνω από το χωριό Σκουτάροσ, υπιρχε μια διαςταφρωςθ δεξιά 

ςυνζχιςε ελαφρϊσ ανθφορικα και υπιρχε πινακίδα που ζλεγε απαγορεφεται θ διζλευςθ των οχθμάτων 

κ αριςτερά κατθφόριηε... 

Ζφυγα αριςτερά μα το Garmin μου ζβγαηε μφνθμα ότι ζχαςε τθν διαδρομι κ ότι πρζπει να γυρίςω... 

Μα να γυρίςω που ρε ςυ Γκαρμιν? Αφοφ ζχει πινακίδεσ που το λζει ξεκάκαρα... 

Για να επαλθκευτϊ άνοιξα τουσ χάρτεσ του κινθτοφ... 

Ρραγματικά για το Σίγρι πθγαίνω κανονικά κ απζχω 43 χλμ.... 

Λίγα χλμ μετά βρίςκω δφο ανκρϊπουσ.. εργάτεσ που δοφλευαν ςτον δρόμο... 

"Καλθμζρα φίλε" του λζω 

"Καλθμζρα κ εςζνα" μου λζει, "για που πθγαίνεισ?" 

Του λζω "Για το Σίγρι πθγαίνω, ςωςτά δεν πάω?" 

Κ μου λζει"όχι φυςικά!" 

Πχι ρε γμτ � 

Δεν ικελα να το ακοφςω αυτό!! 

Ζπρεπε να ςτρίψεισ προσ τα εκεί που απαγορεφεται... 

Ευτυχϊσ το λάκοσ, μου κόςτιςε μόνο +7χλμ 

Ρερνοντασ τισ πινακίδεσ τθσ απαγόρευςθσ μου ζβγαλε μφνθμα το Garmin ότι βρικε πάλι τθν 

διαδρομι.... Τελικά είχε δίκιο το άτιμο!! 

Στον ίςιο πλζον δρόμο βρικα κ τον Ραναγιωτθ τον Λουλαδζλθ, παλικάρι πολφ δυνατό ςτισ κατθφόρεσ 

(ο κεόσ να τον φυλάει τισ κατεβαίνει χωρίσ αφριο). 

Ρζραςα από όλα τα τμιματα ςχεδόν του  καινοφργιου δρόμου προσ το λιμάνι ςτο Σίγρι (εκπλθκτικι 

δουλειά) 

Ο ουρανόσ πλζον είχε κακαρίςει... κ ςε ςυνδυαςμό με τθν υγραςία ιταν φανταςτικά!!! 

Ζνα παγοφρι ςίγουρα ζριξα επάνω μου για να κατεβάςω τθν κερμοκραςία μου � 

Φτάνοντασ ςτθν Αντιςςα είδα ζνα φοβερό καφενείο γεμάτο κόςμο... κάτι κα ξζρουν λζω αυτοί 

καλφτερα από εμζνα. 



Σταμάτθςα κ ιπια ζναν γριγορο εςπρζςςο! 

Ζκανα τισ διατάςεισ μου, γζμιςα με κρφο νερό τα παγοφρια, καβάλθςα κ ζφυγα για το Απολικωμζνο 

δάςοσ του Σιγρίου, το οποίο ανικει ςτα 169 γεολογικα πάρκα του κόςμου (ςτθν Ελλάδα μασ ζχουμε 6 

τζτοια πάρκα τα οποία εκτόσ από τθν Λζςβο υπάρχουν ςτον Ψθλορείτθ, ςτον Χελμό, ςτον Βίκο, ςτθν 

Σθτεία κ ςτα Γρεβενά Κοηάνθσ) 

Είπαμε ΡΟΔΗΛΑΤΟΤΟΥΙΣΜΟ κάνουμε!!! 

Κατεβαίνοντασ τθν μεγάλθ κατθφόρα για το Σίγρι ςυνάντθςα τον Στζφανο με τον Μανωλιά 

Είχαμε ιδθ μία ϊρα διάφορα... 

Το χωριό δεν ζλεγε κ πολλά 

Μικρό κ το μόνο αξιοκζατο ιταν το μουςείο του Απολικωμζνου δάςουσ κ φυςικά το λιμάνι τουσ που 

πθγαίνουν κάποια καράβια από τθν Ακινα (Οι Λζςβιοι τραβάνε μεγαλφτερο ηόρι από όςο εμείσ με τα 

Μεςτά)! 

Στο μουςείο ιταν ο Ραναγιωτθσ Σαμαράσ με τθν ςφηυγό του. Τα παιδιά είχαν τθν προνόθςθ να ανοίξει 

θ πλαϊνι είςοδοσ ϊςτε να αποφφγουμε τθν ταλαιπωρία με τισ ςκάλεσ!  

Ριγα κατευκείαν ςτθν τουαλζτα ϊςτε να πλφνω το πρόςωπο μου κ τα πόδια μου από τισ ξεραμζνεσ 

λάςπεσ (που να ιξερα όμωσ...)  

Βγαίνοντασ ςίγουρα ιμουν μιςό κιλό ελαφρφτεροσ � 

Στο μπάρ ιταν ζνα παλικάρι το οποίο μου ζδωςε ότι ικελα... Ριρα 5 νερακια, μια κόκα κόλα κ ζνα 

ςακουλάκι πατάκια!! 

Φεφγοντασ από το κοντρόλ βγικαμε κ κάποιεσ αναμνθςτικζσ φωτογραφίεσ με τον Ραναγιωτθ, τον 

κοντρολιερθ! 

Στο μουςείο φεφγοντασ ιρκε κ ο Ραναγιϊτθσ ο ποδθλάτθσ (πολλοί μαηευτθκαμε � για αυτό και τα τόςα 

επίκετα) κ ο Άλεξ ο Ρρινιάσ! 

Η ςτάςθ των 35 λεπτϊν ιταν ευεργετικι μια κ πρόλαβα να κάνω τισ διατάςεισ μου, να ενυδατωκϊ 

ϊςτε να ςυνεχίςω τα υπόλοιπα 200km που είχα ακόμα...  

Φεφγοντασ από το Σίγρι με περίμενε μια παρατεταμζνθ ανθφόρα (ιπιασ κλίςθσ 5-7%) οπότε ικελε 

τζμπο... Τζμπο=Μουςικι και τι καλφτερο από το να βάλω ςτο κινθτό το Fly 104 (Στακμόσ τθσ 

κεςςαλονικθσ του Κανάκθ) 

https://fly104.gr/el/ 



Οπότε "κλείδωςα" γριγορα το πεταλάριςμα των 75-80 rpm κ θ ανθφόρα βγικε ςχετικά εφκολα. Κοντά 

ςτο ξεκόρφιςμα είδα και τον Ζκτορα που κατζβαιναν ςτο κοντρόλ μαηί με τθν Μαρία! Σοφπερ όλα 

πιγαιναν καλά � 

Φτάνοντασ ςτον κυκλικό κόμβο το οποίο κα με οδθγοφςε ςε μια παρατεταμζνθ κατθφόρα 8 περίπου 

χλμ ςτθν χωριό τθσ Ερεςοφ άνοιξαν οι ουρανοί και πάλι.... 

Άντε πάλι ςταμάτθμα, βγάλε το αδιάβροχο, φόρα τα γάντια, βγάλε γυαλιά, βάλε τα γυαλιά για τθν 

βροχι, κοφμπωςε ςτα πετάλια κ ξεκίνα... Η βροχι ιταν ζντονθ αλλά ευτυχϊσ κράτθςε μόνο 10 λεπτά....  

Φτάνοντασ ςτο χωριό τθσ Ερεςοφ (που για τθν ιςτορία ζχει πάρει το όνομα του από τον Ερεςό που ιταν 

γιοσ του μυκικοφ βαςιλιά Mάκαρα) ο ιλιοσ ιταν και πάλι ζξω... 

ε κα μασ τρελάνει ςιμερα ο καιρόσ ςκζφτθκα 

Σταμάτθςα ςε ζνα καφενείο κ παράγγειλα ζνα fredo, μζχρι να μου το φζρει θ κοπελιά ιμουν και πάλι 

καλοκαιρινόσ... 

Με πζντε δυνατζσ τηουρεσ μείνανε μόνο τα παγάκια � 

Γζμιςα και τα μπουκάλια μου, μια και με περίμενε μια ερθμικι διαδρομι 45χλμ με πολλά πάνω - κάτω 

μζχρι τθν Καλλονι. Ευτυχϊσ ο Ραναγιϊτθσ ο Λουλαδζλθσ μου είχε πει για μια πθγι που υπάρχει ςτθν 

αριςτερι πλευρά κοντά ςτον Μεςότοπο!!! (Οπότε το είχα ςτο νου μου). 

Ο ιλιοσ πλζον ζκαιγε πολφ και ςχεδόν όλεσ τισ ανθφόρεσ τισ ζβγαηα με μικρό μφλο και 80+ rpm... 

Το δε ζνα μπουκάλι το ζριχνα ςυχνά πυκνά ςτα χζρια μου κ ςτα πόδια για να δροςιςτϊ... 

Ευτυχϊσ για τθν ιςτορία βρικα εφκολα τθν πθγι που μου είχε πει ο Ραναγιϊτθσ και φουλαριςα τα 

μπουκάλια μου!!  

Αν και δεν μου χρειάςτθκαν και πολφ...�� 

Ρερνϊντασ από το χωριό Άγρα και ενϊ αναρωτιόμουν αν ζχει ςχζςθ το όνομα του με τον γνωςτό 

ποιθτι Τζλλο, παρατθροφςα ςτο βάκοσ προσ τθν μεριά του Ρολυχνίτου να βρζχει.. 

Σκζφτθκα τα παιδιά, τον Στζφανο και τον Γιϊργο μθν τυχόν ζχουν πζςει μζςα ςτθν βροχι.... 

3 λεπτά μετά όμωσ ιρκε και ςε μζνα 

όχι μπόρα, όχι καταιγίδα, ςχεδόν θ ςυντζλεια� 

100% επιτυχία το windy!!!! 

Σταμάτθςα άρον άρον κ ζβγαλα πάλι τα πράγματα τθσ βροχισ! 



Ζβαλα κ πλάτθ ςτο χαλάηι ϊςτε να μθν κάνω όλθ τα πράγματα τθσ τςάντα μοφςκεμα κ ξεκίνθςα να 

πεταλαρω με χαμθλι ταχφτθτα μία κ τα φρζνα δεν πολυπιανανε, τα παποφτςια μου γίνανε μζςα ςε 

ελάχιςτα λεπτά βάρκεσ.... 

Ζβαλα το κεφάλι μου κάτω, ζβλεπα μόνο ςτο φψοσ τθσ μφτθσ μου και περίμενα να κοπάςει το 

φαινόμενο... 

Θάρροσ ςτθν διαδρομι μου ζδωςε ζνασ τουρίςτασ, τον όποιον τον ςυνάντθςα να πθγαίνει ςτθν 

αντίκετθ διαδρομι με το ποδιλατο, τισ τςάντεσ του και το ολόςωμο αδιάβροχο... 

Τρζλα που κουβαλάμε πάντωσ... 

Σε κάποια φάςθ ςταμάτθςε δίπλα μου ζνα αυτοκίνθτο και με ρϊτθςε αν κζλω βοικεια... 

Του ζδειξα με το δάκτυλο μου ότι όλα είναι εντάξει κ ζφυγε... 

(Απορϊ τι μπορεί να ςκζφτθκε ο άνκρωποσ!) 

Φτάνοντασ ςτον κόλπο τθσ Καλλονισ και ςυγκεκριμζνα ςτο χωριό Ραράκοιλα επιτζλουσ θ βροχι 

κόπαςε και μετά από λίγο ςταμάτθςε... 

Στθν Καλλονι, που απείχε ςχεδόν 10χλμ, ιταν επιβεβλθμζνθ θ ςτάςθ. 

Εξάλλου ςτο βάκοσ τθσ τςάντασ με περίμενε μια ςακοφλα ςτεγνά ροφχα... 

Μπαίνοντασ ςτο χωριό ζψαχνα δεξιά κ αριςτερά μπασ κ βρω κάτι με ηυμαρικά να φάω...  

Τελικά μπικα ςε ζνα μαγαηί που είχε ςάντουιτσ 

Είπα τθσ κοπζλασ ότι κζλω δφο μπακζτεσ αλλά γινόταν να μου βγάλει τα αλλαντικά από μζςα! Ευτυχϊσ 

θ εγχείρθςθ πζτυχε και τα ζβαλε ςτθν ψθςτιερα! 

Πςο τα ςάντουιτσ ψθνόταν για εμζνα πιγα ςτο ποδιλατο μου, ζβγαλα το power bank να φορτίςω, όςο 

κάκομαι, το Garmin κ φυςικά πιρα τθν ςακοφλα με τα ροφχα να πάω να αλλάξω. Η κοπζλα μου ζδωςε 

κ δφο ςακοφλεσ να βάλω ςτα παποφτςια μου. 

Δόξα τω κεϊ οι τουαλζτεσ ιταν πεντακάκαρεσ και δεν χρειάςτθκε να κάνω ςπαγγάτο και διάφορεσ 

άλλεσ πιρουζτεσ για να αλλάξω � 

Τακτοποίθςα τα βρεγμζνα ροφχα κ όχι μόνο ςτθν τςάντα, πιρα κ τα ςάντουιτσ με τθν κόκα κόλα και 

ζδωςα ςθμεία ηωισ ςτθν Βερονίκθ.  

Τρϊγοντασ και μιλϊντασ ςτο τθλζφωνο είδα και το ποδιλατο του Άλεξ... Το οποίο ιταν ςταματθμζνο 

ςε ζνα ψθτοπωλείο κοντά μου � 

Άρα λογικά τον "ιπιε" και αυτόσ με το χαλάηι!!! 



Ραριγγειλα φεφγοντασ και ζναν, μζτριο ςε κερμοκραςία, αμερικανό εςπρζςςο ϊςτε να μου ανεβάςει 

τα επίπεδα τθσ καφεινθσ ςτο αίμα μου � 

Ριρα το ποδιλατο και περπατϊντασ πιγα ςτο Άλεξ. 

Μου είπε ότι πριν λίγο είχε φτάςει και αυτόσ ςτθν Καλλονι και ότι επειδι δεν είχε ροφχα να αλλάξει 

και γενικά διάκεςθ (μθν ξεχνάμε κατά ςφμπτωςθ ιρκε ςτο Brevet) κα ζτρωγε και κα πιγαινε 

κατευκείαν ςτθν Μυτιλινθ! 

Κ εγϊ το ίδιο κα ζκανα φίλε αν είχα ταξίδι προγραμματιςμζνο ςτισ Άλπεισ!!! 

Ήταν καιρόσ να πάω ςτο χειρότερο μζροσ τθσ διαδρομισ που περιλάμβανε τθν ανάβαςθ ςτο Αμπελικό 

και τθν πολφ δφςκολθ κατάβαςθ ςτο Ρλωμάρι. 

Ενκυμοφμενοσ τθν διαδρομι ζπρεπε να το πάω γριγορα, ϊςτε να προλάβω να ζχω κατζβει πριν 

νυχτϊςει! 

Ξεκίνθςα λοιπόν προσ το κοντρόλ τθσ Αρίςβθσ (μου είχαν πει ότι είναι μετά τθν Καλλονι). Βγαίνοντασ 

από το χωριό άκουςα μια φωνι μιασ γυναίκασ που κάτι ζλεγε.. ακοφγοντασ όμωσ μουςικι δεν 

πολυκατάλαβα κ πολλά... Σκεφτόμουν ςε εμζνα τα ζλεγε? Στο κοριτςάκι δίπλα τθσ? Τεςπά...  

Κάνοντασ πετάλι και ενϊ χάηευα τθν κάλαςςα τθσ Καλλονισ κ τα πυργάκια που μπορείσ να 

παρατθριςεισ τα πουλιά, κυμικθκα το 2019 που είχαμε πάει οικογενειακϊσ ςτα ςυγκεκριμζνα 

πυργάκια κ ψάχναμε να δοφμε φλαμίνγκοσ �(πότε φυςικά δεν είδαμε �) οι ςκζψθ ςταμάτθςε μονομιάσ 

κ ζβγαλα τθν κάρτα... 

Μα που είναι επιτζλουσ αυτι θ Αρίςβθ? 

Ριρα τθλζφωνο τον κοντρολιερθ και τελικά αφοφ του εξιγθςα τι βλζπω μου είπε ότι πρζπει να γυρίςω 

πίςω....  

Ουφ + 8 χλμ ακόμα!!! 

Τελικά θ ξανκιά γυναίκα φϊναηε εμζνα � 

Ράλι καλά που το κοντρόλ ιταν ςτο ηαχαροπλαςτείο τθσ Ζλενασ και μου ζδωςε κζραςμα ζνα γλυκό... 

(Αν και κα ζπρεπε να πάρω κ δεφτερο γιατί είχε φοβερι κρζμα) 

Εκεί είδα ςτο χαρτί με τα κοντρόλ ότι ο Ραναγιϊτθσ είχε περάςει από το ςυγκεκριμζνο ςθμείο 50 λεπτά 

πριν!! 

Η διαδρομι μζχρι τθν βάςθ του όρουσ Αμπελικοφ ζχει δφο φάςεισ! 

Η πρϊτθ είναι ςχεδόν επίπεδθ μικουσ 16 χλμ μζχρι τθν Αχλαδερι και μετά από τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ 

Βερονίκθσ (δεν είναι τυχαία μάλλον θ τοποκζτθςθ τθσ εκκλθςίασ �) αρχίηει το δυςκολότερο μζροσ με 

ςυνεχείσ ανθφόρεσ τθσ τάξεωσ του 8-12%. 



Ευτυχϊσ όλθ διαδρομι είναι μζςα ςε δζντρα κ ξεχνιζςαι! 

Αραιά και που ζπεφτε καμία χοντρι ψιχαλα 

Με προειδοποιοφςε ότι εδϊ είμαι .... 

Χρειάςτθκε ςχεδόν 70 λεπτά να φτάςω ςτθν βάςθ του ψθλότερου βουνοφ τθσ Λζςβου. 

Τον Πλυμπο με υψόμετρο 968 μζτρα! 

Εμείσ ευτυχϊσ κα ανεβαίναμε μζχρι Αμπελικό. Η ανάβαςθ είναι ςχεδόν 5 χλμ. 

Με τα πολλά και με τα λίγα ζφταςα ςτο χωριό Ακράςι. Εκεί είδα πολλά χαμογελαςτά πρόςωπα που 

καρτερικά περίμεναν τουσ ποδθλάτεσ! 

Γζμιςα τα παγοφρια μου! 

Χτφπθςα και μια μπανάνα και ζφυγα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατθφόρασ! 

Εκεί βρικα και τον Ραναγιϊτθ που είχε φτάςει νωρίτερα από εμζνα ςτο κοντρόλ! 

Ξεκινιςαμε μαηί αλλά και πάλι χάκθκε ςτθν κατθφόρα!!! 

4 χλμ αργότερα τον πζτυχα ςε μια μικρι ανθφόρα που τθν ανζβαινε με ςχετικά αργό ρυκμό! 

Τον πζραςα και του είπα ότι λογικά κα με ξαναπιάςεισ ςτθν επόμενθ κατθφόρα!,� 

3 χλμ πριν το Ραλαιοχϊρι υπάρχει ζνασ ςτενόσ δρόμοσ κατθφορικόσ με μεγάλθ κλίςθ. 

Είμαι που είναι κ χες€#@σ ςτισ κατθφόρεσ.... Ε δεν ικελα κ πολφ... 

Μετά το Ραλαιοχϊρι ευτυχϊσ υπάρχει φυςιολογικόσ δρόμοσ μζχρι κάτω ςτθν κάλαςςα!!!! 

Φτάνοντασ εκεί ιξερα ότι τα μεγάλα βάςανα είχαν περάςει 

Μπαίνοντασ ςτο χωριό του Ρλωμαρίου ο ιλιοσ είχε παραδϊςει το φϊσ του ςτο φεγγάρι (όςο φαινόταν 

από τθν πυκνι ςυννεφιά) 

(Με ζπιαςε θ κουλτοφρα ασ ςυνζλκω ��) 

Κόςμοσ πολφσ περπατοφςε και άλλοι τόςοι ιταν ςε φάςθ που ξεφφλλιηαν τουσ καταλόγουσ από τισ 

ταβζρνεσ!!! 

Το Ρλωμάρι πλζον ιταν πίςω μου κ άρχιςα να ανεβαίνω τον ιπια ανθφορικό δρόμο (3-5%) προσ το 

επόμενο κοντρόλ! 

Στα αυτιά πλζον είχα βάλει το ρυκμό που ακολουκοφςε ο Ολυμπιακόσ ςτο ΣΕΦ 

Ευχάριςτα βγικε θ ανθφόρα... 



Ρλζον υπάρχουν 5 κατθφορικά χλμ μζχρι το χωριό Ρζραμα!!! 

Το ςτομάχι μου άρχιςε να δζνει κόμπουσ 

Τα παγοφρια αδιάςανε.. 

Άντε να φτάςω επιτζλουσ!!! 

Φτάνοντασ ςτθν πλατεία του χωριοφ πιρα τον κοντρολιερθ τον Τίτο για να μου πει που ακριβϊσ 

βρίςκεται! 

Μου εξιγθςε που είναι το ποδθλατάδικό του! 

Ήταν θ πρϊτθ φορά που τον γνϊριςα από κοντά. 

Το όνομα του το είχα ακοφςει πολλζσ φορζσ από τα Mountain Bike αλλα ποτζ δεν ζτυχε να μιλιςουμε! 

Με ρϊτθςε αν χρειάηομαι κάτι γλυκό κ του ανταπάντθςα ότι κζλω να φάω οπωςδιποτε αλμυρό! 

Μου είπε ότι ζχει ζτοιμθ μακαρονάδα με ςάλτςα � 

Ζνα δάκρυ κφλθςε.. 

ϊτθςα αν θ ςάλτςα ζχει μζςα κάποιο κρζασ κ μου είπε ότι είναι και αυτοί Vegetarian 

Ρολφ φίλοσ μου ο Τίτοσ 

Τθν τίμθςα δεόντωσ και ζφαγα 1.5 πιάτο! 

Δεν ιμουν για πολλά πολλά 

Είχα ακόμα 49 χλμ να κάνω γμτ� 

Οπότε με γριγορουσ υπολογιςμοφσ είχα άλλεσ 2.15-2.30 ϊρεσ ποδιλατο 

Ρλζον μπροςτά μου είχα ζνα εφκολο κομμάτι δρόμου δίπλα ςτον κόλπο τθσ Γζρασ, οπότε και 

μποροφςα να ανεβάςω ρυκμό. 

Και τον γφρο από τα Λουτρά μζχρι το αεροδρόμιο 

Μια πολφ αχωνευτθ (για εμζνα) διαδρομι με πολλά πάνω κάτω και κεοςκοτεινα! 

Κεραςάκι ςτθν τοφρτα φτάνοντασ ςτο χωριό Λουτρά ιταν που τα μάτια μου βαρεναν κάκε φορά που 

κακόμουν και άνοιγαν κάκε φορά που ζκανα ορκοπζταλο 

2 ϊρεσ αφοφ είχα αποχαιρετιςει τον Τίτο ιμουν επιτζλουσ ςτο αεροδρόμιο 

Ευκεία 

Κόςμοσ 



Μπουηοφκια 

Κλάμπ 

ε ζχουμε καλοκαίρι είπα... 

Ήταν 01.20 περαςμζνθ μεςάνυχτα όταν επιτζλουσ ζφταςα ςτον τερματιςμό 

Δφο παλικάρια με το χαμόγελο μου πιραν το ποδιλατο 

Κ με ρϊτθςαν αν κάτι ικελα για τροφοδοςία 

Το μόνο που ικελα ιταν ζνα ςοκολατουχο γάλα κ να κάνω μπάνιο!!! 

ϊτθςα για τουσ υπόλοιπουσ που ακολουκοφν πωσ είναι! 

Με ενθμζρωςαν ότι ο Ζκτορασ κ ο Δθμιτρθσ ςυνεχίηουν κανονικά ενϊ ο Ραναγιϊτθσ Λουλαδζλθσ 

εγκατζλειψε ςτο Ρλωμάρι λόγω διπλοφ λάςτιχου 

Τζλοσ και θ Μαρία ςταμάτθςε ςτο Ρλωμάρι λόγω του ότι δεν μποροφςε άλλο με τισ κατθφόρεσ! 

Κρίμα και οι δφο φτάςατε ςτα 230/300!!! 

Τα καλφτερα ασ είναι μπροςτά για όλουσ μασ 

Μου πρόςφεραν τα παιδιά μια τςάντα με ζντυπο υλικό από το μουςείο του Σίγρι κ ζνα καπελάκι από 

τθν ποδθλατικι λζςχθ τθσ Λζςβου!!! 

Ευχαριςτϊ πολφ τθν ομάδα μου Podilates Chiou  

Τθν εταιρεία #bluestarferries και #hellenicseaways που ςε αυτζσ τισ δφςκολεσ οικονομικά χρονιζσ μασ 

ςτθρίηει μζςω των χορθγιϊν ζκπτωςθσ που μασ παρζχει. 

Τον φίλο μου Αχιλλεασ Μαρινοσ  και τθν εταιρεία Korakis-Marinos  που με βοθκάει με τισ προπονιςεισ 

Και τζλοσ όλουσ τουσ χορθγοφσ μασ ςτουσ ποδθλάτεσ Χιοφ� 

#pyxidachios 

#podilatokinisi 

Διμοσ Χίου  

#six2Greece 

Σπανογιαννθσ Ελαςτικά  

#kovaniscustom 

#chios_island 



#cyclingteam 

Τα υπόλοιπα τα λζμε ςτο μζλλον και ςίγουρα ςτον δρόμο ���� 

#one_LIFE_LIVE_it 


