
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 17 JUNE 2015 23ΠΑΡΟΙΚΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 17 JUNE 2015 23ΑΡΘΡΟ

O ελληνοαυστραλός περιηγητής, ταξιδιώτης 
και µοτοσυκλετιστής Κωνσταντίνος Μητσάκης 

E
νας µοντέρνος «Οδυσσέας» πάνω σε 
δύο τροχούς κατεβαίνει στην Αυστρα-
λία και συγκεκριµένα στο Σύδνεϋ, ως 
πρώτο σταθµό, για να εξερευνήσει την 

αχανή ήπειρο από άκρη σε άκρη από τις 19 
Ιουνίου ως τα µέσα Αυγούστου φέτος, αφήνο-
ντας πίσω του το καλοκαίρι της Ελλάδας, την 
ζέστη, τις παραλίες και την ξενοιασιά των δια-
κοπών και ερχόµενος στον χειµώνα του νοτίου 
ηµισφαιρίου! Μαζί του «κατεβαίνει» µε πλοίο, 
η οποία κάνει το ακτοπλοϊκό ταξίδι της προς 
το νότο από τις αρχές Μαϊου και η ειδική ον-
οφ µοτοσυκλέτα του που ενδείκνυται για όλους 
τους τύπους εδαφών και ποιότητας δρόµων. Ο 
σύγχρονος «Οδυσσέας» είναι ο Κωνσταντίνος 
Μητσάκης, γέννηµα και θρέµµα του προαστίου 
Κάντερµπερυ του Σύδνεϋ, ο οποίος όµως ζει 
στην Αθήνα για 40 περίπου χρόνια τώρα, από 
τότε που έφυγε από την Αυστραλία σε ηλικία 
10 ετών. Είναι δάσκαλος σε ∆ηµοτικό σχολείο 
της ελληνικής πρωτεύουσας µε ειδικότητα την 
γυµναστική και την φυσική αγωγή.    Ο ίδιος 
θυµάται τα δικά του πρώτα σχολικά χρόνια σε 
Αυστραλέζικο δηµόσιο δηµοτικό σχολείο του 
προαστίου του αλλά και όταν τον πήγαιναν οι 
γονείς του σε ένα ελληνικό απογευµατινό σχο-
λείο κοντά στο σπίτι του, όπου οι αίθουσες δι-
δασκαλίας λειτουργούσαν σε...υπόγειο χώρο 
ενός ελληνικού ορθόδοξου ναού, όπως ανα-
φέρει. Συγγενείς υπάρχουν στο Σύδνεϋ ακόµα 
και τον αναµένουν µε χαρά αφού γνωρίζουν 
τις τολµηρές του περιηγήσεις ανά την υφήλιο, 
κυριολεκτικά!
Η ζωή του, όπως ο ίδιος µας εξιστόρησε σε 
µία δίωρη καφεσυνάντηση που είχαµε µαζί 
του στο προάστιο του Μοσχάτου στην Αθή-
να, είναι µια ζωή πάνω σε δύο τροχούς. Είναι 
αυτή η συνεχής...κίνηση που του δίνει ζωή, 
που τον αναζωογονεί. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνη-
σε στα 18 του χρόνια πάνω σε ποδήλατο που 
τον....οδήγησε στην Ελληνική Εθνική Οµά-
δα Ποδηλασίας για να τον κάνει να αγαπήσει 
λίγο αργότερα την µοτοσυκλέτα γενικά. Στην 
κατοχή του έχει αυτή την περίοδο την µοτο-
συκλέτα µάρκας Suzuki Hayabusa GSXR1300 
του 2008 και ένα «παπάκι» αν και από τα χέ-
ρια του έχουν περάσει πολλές µοτοσυκλέτες 
διαφόρων τύπων τα περασµένα χρόνια! Όπως 
λέει και ο ίδιος, η οδήγηση µοτοσυκλέτας εί-
ναι ένας τρόπος ζωής, είναι ένα είδος ελευθε-
ρίας από την καθηµερινή ρουτίνα. 
Την Αυστραλία την επισκέφτηκε άλλες δύο φο-
ρές, την πρώτη φορά το 1995 και την δεύτερη 
φορά το 2004. Φέτος, το 2015 όµως θα εξε-
ρευνήσει την Αυστραλία, ως µοναχικός ανα-
βάτης, σχεδόν όλη παραλιακά, από Σύδνεϋ 
προς Βρισβάνη, Ντάργουϊν, Πέρθη, Αδελαϊδα, 
Μελβούρνη και Καµπέρρα µε ένα...πέταγµα 
και προς την κεντρική Αυστραλία και συγκε-
κριµένα στο Άλις Σπριγκς της Βόρειας Επικρά-
τειας και στον φηµισµένο «Κοκκινόβραχο», 
τον µεγαλειώδη ιερό βράχο των Αβορίγινων, 
Έρς Ροκ. Συνολικά 18.000 χιλιόµετρα και δύο 
µήνες γεµάτοι θα αποτελούν το φετινό πρό-
γραµµα µε µία µετάβαση και δωδεκαήµερη πε-
ριήγηση και στην πιο µακρυνή...Νέα Ζηλαν-

δία στο τέλος της Αυστραλιανής περιήγησης! 
Από την Νέα Ζηλανδία θα επιστρέψει στην 
Πατρίδα Ελλάδα. 
Κατά την πρώτη φορά που «κατέβηκε» µε την 
µοτοσυκλέτα του το 1995 στην Αυστραλία, ο 
Κωνσταντίνος περιηγήθηκε την χώρα δικάβα-
λος, όπως και στο δεύτερο ταξίδι του το 2004. 
Ο...τολµηρός συνεπιβάτης που πήγε µαζί του 
στις δύο αυτές εµπειρίες, δεν ήταν κανένας 
άλλος παρά από την γυναίκα του, την Όλγα, η 
οποία εξερευνούσε συχνά πυκνά µαζί του τις 
διάφορες χώρες και ηπείρους µαζί µε τον σύ-
ζυγό της. 

Το 1995, το ταξίδι του ήταν στο πλαίσιο του 
πρότζεκτ «Ο Γύρος του Μισού Κόσµου σε 40 
Ηµέρες»! Από την Αθήνα έκανε 32 ηµέρες να 
φτάσει στην Σιγκαπούρη οδικώς µε µοτοσυ-
κλέτα πάντα, µία BMW 650 Fundurο, για να 
παραλάβει την µηχανή του σε λίγες ηµέρες και 
πάλι, στο Ντάργουϊν της Βόρειας Επικράτειας 
και µέσω της µεγάλης Αυστραλιανής ερήµου 
στην κεντρική χώρα, έφτασε στην µεγαλύτερη 
πόλη της Αυστραλίας, στην πόλη που ο ίδιος 
γεννήθηκε, το Σύδνεϋ!
Το 2004 και πάλι δικάβαλος µε την πιστή του 
γυναίκα, έρχεται στο Σύδνεϋ για να κάνει τον 
γύρο της Αυστραλίας από την πολιτεία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, προς την πολιτεία της 
Κουηνσλάνδης, της Βόρειας Επικράτειας, της 
∆υτικής Αυστραλίας και της Νότιας Αυστρα-
λίας µέσω της...ατέλειωτης οδικής αρτηρίας 
εκατοντάδων χιλιοµέτρων σε µήκος, του Νάλ-
λαµπορ Πλέιν (Nullabor Plain Highway). 
Οι περιηγήσεις, όπως αναµενόταν, περιλαµ-
βάνουν και άλλες ηπείρους στο παρελθόν 
πάνω σε δύο τροχούς του τολµηρού Κωνστα-
ντίνου. Ενδεικτικά, ο Κωνσταντίνος έχει κά-
νει δύο φορές την Βόρεια, Κεντρική και Νότια 
Αµερική, από την Αργεντινή ως την Αλάσκα, 
τρεις φορές την δύσκολη Αφρικανική ήπειρο, 
δύο φορές την διαδροµή του Υπερσιβηρικού 
(Μόσχα-Βλαδιβοστόκ), ενώ το 2001 θέλησε 
και πραγµατοποίησε το γεµάτο προκλήσεις τα-
ξίδι της διαδροµής του Μακεδόνα στρατηλάτη 
Μεγάλου Αλεξάνδρου για τρεισήµιση µήνες 
µε κίνδυνο της ζωής του στο Αφγανιστάν υπό 
την ηγεσία των Ταλιµπάν αφού δέχτηκαν δι-
κάβαλος µε την σύζυγό του µία σφαίρα από 
όπλο ενός ντόπιου µαχητή και αντάρτη. Για 
τον µήνα του µέλιτός του, που όµως διήρκησε 
για τρεις µήνες και όχι για έναν...µήνα όπως 
είθισται µετά από γαµήλια εκδήλωση, ακολού-
θησε µε την σύζυγό του τον περίφηµο ιστορι-
κό «∆ρόµο του Μεταξιού», την οδική αρτηρία 
Αθήνα-Πεκίνο πάνω σε δύο τροχούς πάντα! 
Σχεδόν έπειτα από κάθε ταξίδι του στην υφή-
λιο, ο ίδιος επιµελείται παραγωγής ταξιδιωτι-
κού εντύπου µε όλες τις εµπειρίες του αλλά και 

τις προκλήσεις που αντιµετώπισε. Η παρακα-
ταθήκη αυτή παραµένει για τους λάτρεις των 
δύο τροχών στην Ελλάδα αλλά και για όσους 
φιλόδοξους περιηγητές θα ήθελαν να πράξουν 
το ίδιο και να αποκτήσουν παρόµοιες εµπει-
ρίες!
Στο εγγύς µέλλον υπάρχουν, όπως ο ίδιος δι-
ατρανώνει, και άλλα σχέδια για άλλες µοτοσυ-
κλετιστικές εξερυνήσεις, όπως η νοτιοανατο-
λική Ασία ή παλιά Ινδοκίνα. Όλα τα µέρη του 
πλανήτη πια θα έχουν καλυφθεί από τον ίδιο 
εκτός από την εξερεύνηση της...Ανταρκτικής 
και ένα ταξίδι εκτός του....πλανήτη Γη!

Ένας από τους σκο-
πούς του, εκτός της 
επικείµενης περι-
πλάνησής του είναι 
να συναντηθεί και 
µε όσους Έλληνες 
της Αυστραλίας 
µπορεί, Έλληνες 
οµογενείς στις µε-
γάλες πόλεις της 

αχανούς ηπείρου αλλά και εκείνους σε µι-
κρότερες πόλεις! Το κράνος του φέρει έντονα 
την ελληνική σηµαία πάνω και από µακριά θα 
φαίνεται ως ο...µοναχικός καβαλάρης αφήνο-
ντας πίσω του, τα δικά του ελληνικά ίχνη! Ας 
ετοιµαστούν λοιπόν, όλες οι Ελληνικές παροι-
κίες, οι Ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας 
αλλά και τα διπλωµατικά γραφεία των Ελλη-
νικών Γενικών Προξενείων και Ελληνικών 
Προξενείων και η Πρεσβεία της Ελλάδας στην 
Καµπέρρα, πόλη και πρωτεύουσα της Αυστρα-
λίας, την οποία θα επισκεφτεί για πρώτη φορά 
σε όλα τα ταξίδια του, να τον υποδεχτούν και 
να τον καλωσορίσουν από κοντά. 
Ο ίδιος θα κάνει ανταποκρίσεις µε τις εµπει-
ρίες του σε ελλαδικές ιστοσελίδες και συγκε-
κριµένα στην www.newsbeast.gr , την www.
motomag.gr και την www.bikeit.gr σε τακτική 
βάση.
Όλος ο Ελληνισµός εύχεται στον Έλληνα ανα-
βάτη καλή επιτυχία στο εγχείρηµά του και 
καλές και όµορφες εµπειρίες από την χειµω-
νιάτικη, στο µεγαλύτερο µέρος Αυστραλία! Η 
περηφάνεια του Αυστραλιώτη Ελληνισµού, 
του Ελληνισµού της Οµογένειας και ∆ιασπο-
ράς της πέµπτης ηπείρου αλλά και του Μητρο-
πολιτικού κέντρου θα είναι έκδηλη αφού παρά 
την κρίση που επικρατεί, ο Κωνσταντίνος θα 
αφήνει ένα ίχνος ελληνικού πολιτισµού µε το 
περασµά του ανά την Αυστραλιανή επικράτεια 
τονώνοντας το ηθικό των απανταχού Ελλή-
νων! Θα είναι σαν την Ολυµπιακή Φλόγα που 
θα ταξιδεύει σχεδόν σε όλη την Αυστραλία, 
µεταφέροντας «άρωµα» ελληνικό!
Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε και ας γνωρίζεις 
πως όλοι µας στηρίζουµε αυτή σου την προ-
σπάθεια, που δεν είναι προσπάθεια αλλά 
πρόκειται πια για δεδοµένη κατάκτηση της 
υφηλίου µε ελληνικούς τροχούς. Πραγµατικά, 
βάζεις...ρόδα σε όλους τους τόπους του πλα-
νήτη µας και φέρνεις τους λαούς κοντά σε ελ-
ληνικές αξίες και στον ελληνικό πολιτισµό. Ο 
Ελληνισµός του Σύδνεϋ, η πόλη στην οποία 
γεννήθηκες και έκανες τα πρώτα σου δέκα 
χρόνια, είναι πολύ περήφανος για σένα!!

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Γράφει από την Αθήνα ο ∆ηµήτριος Καµετόπουλος 

Ένας Έλληνας, γεννηµένος στο προάστιο του 

Canterbury του Σύδνεϋ, έρχεται στην Αυστραλία 

να εκπληρώσει για τρίτη φορά το όνειρο ζωής του: 

ένα ταξίδι πάνω σε δύο τροχούς από την µία άκρη 

ως την άλλη της χώρας µε ελληνικά χρώµατα!! 


