
 

 

DIAZOMA DIALOQUES 

 

Ηλίας: Γειά σας, στην προηγούμενη συνέντευξη του κύκλου συνεντεύξεων Diazoma Dialogues, 

συζητήσαμε κατά πόσο επηρέασε η κρίση που διανύουμε, τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Σήμερα 

θα δούμε κατά πόσο αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση και τα 

μονοπάτια της. Έτσι, σημερινός μας καλεσμένος είναι ο συνιδρυτής της ΚοινΣΕΠ “Μονοπάτια της Ελλάδας 

- Paths of Greece”, ο κ. Φοίβος  Τσαραβόπουλος. Φοίβο καλωσήρθες, σε ευχαριστούμε πολύ, πως είσαι; 

 

Φοίβος: Καλώς σας βρήκα, είμαι μια χαρά και αισιόδοξος πως όλα θα πάνε προς ένα καλύτερο μέλλον! 

 

Ηλίας: Φοίβο, όταν είχα μάθει για το έργο σας στην ΚοινΣΕΠ το 2016 περίπου, δε σε είχα γνωρίσει ακόμη, 

είχα μάθει πως σκοπός σας είναι να κάνετε την Ελλάδα κορυφαίο πεζοπορικό προορισμό. Από τότε έχουν 

αλλάξει πολλά φαντάζομαι, από το 2016, άλλωστε έχουμε μιλήσει επ’ αυτών κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. Θα ήθελα να μας πεις, τι έχει αλλάξει σε όλο αυτό και τι παραπάνω εξελίξεις έχουμε με 

την όλη κατάσταση που ζούμε και διανύουμε. Διότι πια, έχει γίνει κάπως ρουτίνα να μάθουμε να 

ξαναπερπατάμε, να παρατήσουμε το αυτοκίνητο, να γνωρίσουμε τη φύση. Βέβαια για εσένα ήταν ευκαιρία 

να μην περπατάς, άλλωστε πια σε βρήκα στην Αθήνα, δε σε βρήκα σε κάποιο βουνό να μην έχεις σήμα και 

να περπατάς επί ώρες. Επομένως, θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι εξελίξεις μετά από όλα αυτά τα 

χρόνια, καθώς και μετά την πανδημία του κορονοϊού. 

 

Φοίβος: Ναι, ουσιαστικά, αυτό που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία δέκα χρόνια που 

δραστηριοποιούμαστε πολύ έντονα ως ΚοινΣΕΠ στο χώρο της ανάδειξης πεζοπορικών προορισμών, είναι 

πως και η νοοτροπία των Ελλήνων και η στάση απέναντι στο περπάτημα και την πεζοπορία, αλλάζει πάρα 

πολύ γοργά, δηλαδή όλο και περισσότεροι εκτιμούν τη φύση και τον πολιτισμό μας μέσα από τα μονοπάτια, 

δε φοβούνται την πεζοπορία, ενώ οι παλαιότερες γενιές έλεγαν “αφού έχουμε αυτοκίνητα, γιατί να πάμε να 

περπατήσουμε;”, θέλουν να βγουν προς τα έξω, ψάχνουν προορισμούς είτε κοντινούς (στις μεγάλες 

πόλεις), είτε μακρινούς, με αποκλειστικό τους στόχο τις πεζοπορικές διακοπές. Ταυτόχρονα και οι τοπικές 

αρχές, έχουν γυρίσει και στραφεί προς τέτοιου τύπου “επενδύσεις”, αφού έχουν δει πως επιμηκύνεται η 

τουριστική σεζόν,έρχεται πιο ποιοτικός τουρισμός, βοηθάνε τους ντόπιους να βρουν ιστορίες και μαθήματα 

μέσα από τη σοφία των παλαιότερων που χρησιμοποιούσαν τα μονοπάτια. Ειδικά με την κρίση του 

κορονοϊού, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον, αυτό νομίζω είναι μια 

κοινή διαπίστωση, αλλά και από τους διάφορους φορείς και τις τοπικές αρχές (Δήμους κ.α.), είχαμε 

αυξημένες αιτήσεις, κατά τη διάρκεια και κυρίως στο τέλος της καραντίνας, για δημιουργία πεζοπορικών 

προορισμών σε όλη την Ελλάδα. 

 

Ηλίας: Οπότε και από θέμα φορέων και αρχών υπάρχει ενδιαφέρον να εξελιχθούν τα πράγματα και να 

προχωρήσουν στον τομέα των μονοπατιών, αλλά και για τους πολίτες. Διότι όπως συζητούσαμε και τις 

προάλλες, νομίζω περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει για την πεζοπορία, παρά για την ορειβασία, γιατί η 

ορειβασία τείνει προς τον αθλητισμό, ενώ η πεζοπορία προς τον πολιτισμό και το να διακρίνουμε ποιους 

πολιτισμούς ενώνει, είτε της φύσης είτε των ανθρώπων, μπορεί για παράδειγμα να ένωναν παλαιότερα 

χωριά, που κατ’ ουσίαν η εξέλιξή τους είναι οι δρόμοι που ενώνουν τις πόλεις. Άρα, πηγαίνουμε λίγο προς 

τα πίσω, να δούμε τι φτιάξαμε, σε τι περιβάλλον, αλλά και να προστατέψουμε το περιβάλλον. 

 

Φοίβος: Ουσιαστικά, αυτό που λες πάμε προς τα πίσω, ουσιαστικά κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω για 

να κάνουμε δυο βήματα μπροστά, όπως το βλέπουμε εμείς. Όταν περπατήσεις ένα μονοπάτι από το 

σημείο Α στο σημείο Β, ουσιαστικά στην πεζοπορία δεν έχεις στόχο την κορυφή όπως στην ορειβασία, 



αλλά έχεις όλα τα σημεία ενδιαφέροντος πολιτισμού και φύσης που μπορείς να δεις σε κάθε σου βήμα. Να 

μάθεις από τους παλιούς, να ζήσεις μια πλούσια εμπειρία στον τόπο και ζώντας αυτή την εμπειρία 

μαθαίνεις πρώτα απ’ όλα να αγαπάς τη φύση, αντιλαμβάνεσαι την κάθε της λεπτομέρεια, τα έντομα, τα 

λουλούδια, βλέπεις τις ξερολιθιές και τον μόχθο των παλαιότερων, βλέπεις ένα πηγάδι, μια στέρνα, ένα 

ξωκλήσι, βλέπεις τα χωριά πως τα έχτιζαν. Έτσι, μαθαίνοντας όλα αυτά για τον πολιτισμό και τη φύση, 

μαθαίνεις και να τα προστατεύεις ταυτόχρονα. Άρα, κάνοντας ένα βήμα πίσω, πηγαίνοντας δηλαδή σε μια 

μετακίνηση με τα πόδια, μαθαίνοντας απ’ όλα αυτά, μαθαίνουμε να πάμε δυο βήματα μπροστά για ένα 

καλύτερο μέλλον. Διότι η πεζοπορία για εμάς, είναι η εμπειρία από το παρελθόν και τη φύση, που σε οδηγεί 

σε ένα καλύτερο μέλλον. 

 

Ηλίας: Πολύ σωστό! Προλαβαίνεις με την πεζοπορία να ανακαλύψεις τα στάδια πολιτισμών που υπήρξαν 

όλο αυτόν τον καιρό, σε όλη αυτή τη διαδρομή. 

 

Φοίβος: Ακριβώς έτσι είναι, με όλες τους τις εκφάνσεις και πολιτισμών ακόμη και με την ελαφριά έννοια, 

δηλαδή ακόμη και πολύ τοπικών τεχνικών, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα και να αγαπήσεις τον 

τόπο που επισκέπτεσαι. 

 

Ηλίας: Τέλεια! Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα και την κουβέντα 

που είχαμε και ευελπιστώ να εξελιχθεί γρήγορα και πολύ σταθερά όλο αυτό το κομμάτι με τα μονοπάτια και 

να μας γίνει βίωμα, ίσως και ανάγκη, ώστε να κάνουμε αυτό το βήμα πίσω, για να προχωρήσουμε 

μπροστα! 

 

Μακάρι, η χαρά είναι δική μου που συνομιλήσαμε και εύχομαι να δούμε τον επόμενο καιρό ακόμη 

περισσότερο κόσμο στα μονοπάτια! 

 

Ηλίας: Καλή συνέχεια Φοίβο, να σαι καλά! 

 

Φοίβος: Επίσης, επίσης! 

 


