
λίας Βροχίδης. Απόφοιτος πληροφορικής, σερβιτόρος, ψήστης, τεχνικός 

Η/Υ, προγραμματιστής, μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας, 

καπετάνιος.Ταξιδώτης; Πρωτοπόρος και αδιαμφισβήτητα από τους πιο 

χειροπιαστά παθιασμένους.  

Τρελός; Αναμφίβολα, δεν διστάζει να δηλώσει και ο ίδιος! 

 

Στα πλαίσια της Καλλιτεχνικής Ένωσης «Ulysses» και υπό την αιγίδα και 

συνεργασία με το πρόσωπο πίσω από την οργάνωση, Φωτεινή Καραμούζη, 

είχα την τιμή να γνωρίσω και να συνομιλήσω με έναν αξιόλογο και έμπειρο, 

“επαγγελματία” ταξιδιώτη! Ο Ηλίας γεννήθηκε το 1984 στην Θεσσαλονίκη, 

μεγάλωσε εκεί και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Σέρρες, αποφάσισε μετά από να βγει  

«εκτός δρόμου», ή «off-road», όπως λέει, από την ζωή του που αισθανόταν 

ότι είχε χαραχτεί για αυτόν και κάπως έτσι, γεννήθηκε η ιδέα για ένα ταξίδι 

μαγευτικό και μεγαλόπνοο!  

 

Σήμερα, λοιπόν, 6 χρόνια μετά, ο Ηλίας έχει επιστρέψει από το ταξίδι του και 

είναι εδώ για να συζητήσουμε τις εμπειρίες του σε 14 διαφορετικές χώρες της 

Ασίας με μια μικρή μοτοσικλέτα. Μετά από έναν νόστο δύο ετών και δυόμιση 

μηνών, ένα δημοφιλές κι επιτυχημένο σύγγραμμα και όνειρα για το άμεσο 

μέλλον, ας δούμε τι έχει να μας πει ο άνθρωπος που κατέπληξε την Ελλάδα με 

τις περιπλανήσεις του! 

 

Αγαπητέ Ηλία, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, πώς αποφασίζει κάποιος, 

κατευθείαν μετά τη σχολή του, να αφήσει τα πάντα πίσω και να 

καταφύγει σε ένα ταξίδι ζωής στις Ινδίες; 

Η 

Συνέντευξη με τον Ηλία Βροχίδη 
- 

Η Μαγευτική Ιστορία ενός Ατίθασου Ταξιδιώτη 



 

Τότε και για εμένα ακουγόταν σχεδόν ανέφικτο. Φυσικά, δεν είχα ακούσει 

τίποτα παρόμοιο με αυτό. Αν το παλέψεις, όμως, τότε αρχίζει να φαίνεται 

εφικτό. 

 

Το ήθελες, μήπως, από πιο πριν; 

 

Από μικρός το ήθελα. Το ταξίδι ήταν ανέκαθεν πάθος και φιλοσοφία μου. Στην 

αρχή το σχεδίαζα με τζιπάκι, αλλά μετά από συζήτηση με την Φωτεινή 

(Καραμούζη-ιδρύτρια της «Ulysses») άλλαξα γνώμη και κατέληξα να γυρνάω 

τον κόσμο με μοτοσικλέτα. Αρχικά, προοριζόταν για 9 μήνες, ώστε να δω 4 

διαφορετικές χώρες, αλλά τα σχέδια συνεχώς άλλαζαν και κατέληξα να 

επισκέπτομαι 14 χώρες, οπότε για αυτό κράτησε και παραπάνω. 

 

Τι συναισθήματα μπορεί να έχει κάποιος που βάζει εμπρός για ένα τόσο 

μεγάλο ταξίδι; 

 

Φόβο ίσως, αλλά το χειρότερο είναι η μετάβαση σε έναν άλλο τρόπο ζωής. 

Ξεχνάς καριέρα, οικογένεια, ασφάλεια και οτιδήποτε έχει σχέση με 

σταθερότητα. 

 

Δεν ξεκίνησες για λόγους καριέρας δηλαδή; 

 

Όχι, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, τι καριέρα θα μπορούσα να κάνω; Η ιδέα 

για το βιβλίο ήρθε αργότερα. 

 

Ωστόσο, έχεις χτίσει μία ολόκληρη δομή γύρω από το ταξίδι σου. 

Υπάρχει η ιστοσελίδα σου www.madnomad.gr, το βιβλίο που 

περιγράφει αναλυτικά τις εμπειρίες σου και από εκεί και πέρα έχεις 

αναπτύξει συνεργασίες με χορηγούς και είσαι σύμβολο απελευθέρωσης 

και ταξιδιωτικού πάθους! 

 

Όλα αυτά υπήρχαν και πριν το ταξίδι, σε πολύ μικρότερο βαθμό, βέβαια, αλλά 

σταδιακά χτίστηκαν. 

 

Δηλαδή το έκανες κυριολεκτικά για το πάθος; 

 

Ναι, σίγουρα. Αυτό πάντα με καθοδηγούσε και για αυτό χρειάστηκε να αφήσω 

πίσω πολλά πράγματα. Ίσως το σημαντικότερο να ήταν τότε και η σχέση μου. 

 

Στο ταξίδι που σχεδιάζεις κατόπιν, όμως, δεν θα είσαι μόνος σου, έτσι; 

 

Όχι, η φίλη μου Χριστίνα (Πεφάνη) θα έρθει μαζί μου ως ένα σημείο, ενώ 

ταυτόχρονα έχει γίνει ανοιχτό κάλεσμα στην ιστοσελίδα μου και έχει 

http://www.madnomad.gr/


ανταποκριθεί τόσος κόσμος, που δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε όλοι μαζί να 

δούμε όλες τις χώρες που σχεδιάζω. 

 

Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτή η ανταπόκριση του κόσμου; 

 

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, τόσο του ταξιδιού  όσο 

και του βιβλίου. 

 

Πώς ήταν η αίσθηση να μπαίνεις κάθε φορά σε μία ολοκαίνουρια χώρα; 

 

Μπαίνεις με tabula rasa, είσαι ένα κενό «τετράδιο» και έχεις ανοιχτές όλες τις 

αισθήσεις σου για κάθε εμπειρία που ακολουθεί. Υπάρχει κόσμος που 

επισκέπτεται χώρες ξεκινώντας με ορισμένες δεδομένες προκαταλήψεις και 

στερεότυπα. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. 

 

Αισθάνεσαι ότι έχεις κερδίσει από αυτό σου το ταξίδι ως χαρακτήρας; 

 

Σίγουρα. Ίσως δεν έχω αλλάξει τόσο ως χαρακτήρας, αλλά ως κάποιος που 

γνωρίζει ένα κομμάτι της Ασίας πλέον εκ των έσω. Αυτά που εισπράττουμε 

από τα Μέσα Μαζικής «Προπαγάνδας» είναι αντίθετα από την 

πραγματικότητα, τουλάχιστον την συνηθισμένη. Εγώ 2 μήνες ήμουν στο 

Πακιστάν και δεν είδα κανέναν τρομοκράτη. Τα Μέσα είναι που πουλάνε φόβο 

και καλλιεργούν προκαταλήψεις. 

 

 

 



Υποθέτω κάποιος με την δική σου ταξιδιωτική εμπειρία θα έχει και 

πολλές ιστορίες να πει. Θυμάσαι κάποια που να ξεχώρισε;  

 

Οι ιστορίες είναι αμέτρητες. Μία, όμως, ίσως η πρώτη και χρονικά, ήταν από 

τις πιο αξιοσημείωτες. Κατά τη δεύτερη βδομάδα του ταξιδιού, ήμουν κάπου 

κοντά στην Προύσα και κατασκήνωσα δίπλα σε μία πολύ όμορφη λίμνη. Εκεί 

παρατηρώ ότι παραδίπλα έχει στήσει αντίσκηνα κι ένας καταυλισμός 

τσιγγάνων. Έχοντας διαβάσει και μελετήσει για τις χώρες που θα ταξίδευα, 

ήξερα ότι ήταν πολύ φιλόξενοι, σε σημείο που σε καλούν και στο ίδιο τους το 

σπίτι, αλλά αν δεν το βιώσεις εσύ ο ίδιος, ιδίως για εμάς τους δυτικότροπους, 

δεν το διανοείσαι. Μου έκαναν νοήματα, λοιπόν, να τους ακολουθήσω, γιατί 

δεν μιλούσαν ούτε Ελληνικά ούτε Αγγλικά. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήθελαν να 

κατασκηνώσω κι εγώ μαζί με την παρέα τους, αλλά με πήγαν σε ένα αγροτικό 

οικόπεδο με ένα πανέμορφο σπίτι μέσα στο δάσος. Εκεί βγήκε κάποιος και 

άρχισε να με χαιρετάει στα Ελληνικά, με όσες λέξεις ήξερε, με φιλοξένησε, 

φάγαμε και ήπιαμε μαζί και την επόμενη μέρα δεν με άφηνε να φύγω καν 

μόνος μου. Το τραγικό είναι ότι στην αρχή είχα καχυποψία για το τι θα 

συνέβαινε και που θα με πήγαιναν, αλλά όταν βλέπεις πόσο αγνή είναι η 

φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, συγκλονίζεσαι. 

 

Ακούγονται τόσο μαγευτικά όλα αυτά, παρ’ όλα αυτά, οφείλω να σε 

ρωτήσω κάτι. Ξέρω, όπως γράφεις και στην ιστοσελίδα σου, ότι δεν 

σου αρέσει η ερώτηση για το ποια ήταν η πιο όμορφη ή «καλή» χώρα. 

Θέλω, όμως, να μου πεις τουλάχιστον ποιό αισθάνεσαι ότι ήταν το πιο 

«δύσκολο» και μη συνεργάσιμο μέρος; 

 

Κάθε χώρα έχει την μαγεία και την ομορφιά της. Μέρη που να αντιμετώπισα 

περισσότερα προβλήματα, πάντως, ήταν συνήθως μέλη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. 

όπως Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν ή Τουρκμενιστάν. Κι εκεί περισσότερο το 

θέμα ήταν γραφειοκρατικό. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά στην αστυνομία σε 

σημείο που σου το ξεκαθαρίζουν ότι πρέπει να τους δώσεις λεφτά για να μην 

έχεις προβλήματα. Όχι, ότι παρόμοια περιστατικά μας είναι άγνωστα εδώ, 

αλλά εκεί είναι χειρότερα. 

 

Μάλιστα. Λοιπόν, με απόλυτη ειλικρίνεια θέλω να μου απαντήσεις 

ειλικρινά σε μία ερώτηση. Πόσες φορές έφτασες στο σημείο να 

κοντέψεις να τα παρατήσεις; 

 

Ποτέ. Ποτέ δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Έτυχε να έχω προβλήματα με τη 

μηχανή όπως έχει βγει η αλυσίδα και να έσπασε κάτι, να έχει πρόβλημα το 

αντίσκηνο και να έχω γίνει μούσκεμα με την ολοήμερη βροχή και να 

σκέφτομαι πόσο ωραία θα ήταν να ήμουν πίσω στο σπίτι με τα φιλαράκια μου 

στη ζέστη, αλλά ακόμη και τότε την επόμενη μέρα ήξερα μέσα μου ότι θα 

ξαναέφευγα στο ταξίδι οπότε ποτέ δεν χρειάστηκε να πω ότι «εντάξει τώρα τα 



παρατάω». 

 

Είναι κεντρική και βασική σου φιλοσοφία το ταξίδι, έτσι; 

 

Ναι, πάντα ήταν προτεραιότητα και πρωταρχικός στόχος και πρέπει να είναι 

για να μπορεί κανείς να αφήσει πίσω όλες του τις σταθερές. 

 

Και το βιβλίο μέσα σε όλα αυτά, πώς προέκυψε; 

 

Το βιβλίο δεν ήταν αυτοσκοπός. Μετά από παρότρυνση από κόσμο που 

θαύμαζε το ταξίδι μου, το έγραψα με βάση τα 9 τετράδια στα οποία κρατούσα 

ημερολόγιο. Στην Αρμενία, λοιπόν, που είχα και άπλετο χρόνο τα βράδια για 

μήνες, το έγραψα και αφού έφτασα, γυρνώντας, στην Θεσσαλονίκη, το 

ολοκλήρωσα και έψαξα για εκδοτικούς οίκους. Είναι δύσκολα τα πράγματα 

στον κλάδο αυτό και αρκετά «βρώμικη» η κατάσταση κατόπιν αυτής της 

«τεχνητής» κρίσης στην Ελλάδα. Ευτυχώς, έπεσα πάνω στις «Εκδόσεις 

ΌΡΑΜΑ» και δεν τα συνάντησα αυτά εκεί. Το βιβλίο, εν τέλει, πήγε πολύ 

καλύτερα από ό, τι περιμέναμε και τώρα έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία και 

αποτελούν χορηγούς και για το νέο μου ταξίδι. 

 

Ο έρωτας, τώρα, με την Αφρική πώς προέκυψε για το δεύτερο ταξίδι 

σου;  

 

Το ταξίδι θα κρατήσει πάνω από 2 χρόνια σίγουρα και αφού γυρίσουμε 

Αφρική και Μέση Ανατολή, θα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες, 

ανάλογα και με τα λεφτά. Δεν το λες και έρωτα αυτό που νιώθω, απλά θέλω 

να γυρίσω όλο τον κόσμο. Είμαι άνθρωπος της περιπέτειας και για μένα η 

Αφρική είναι το άνδρο της περιπέτειας. Είναι μία εντελώς διαφορετική 

κουλτούρα. 

 

Θα μπορούσες να πας και στον Αμαζόνιο, είναι η αλήθεια, αλλά εκεί 

υποθέτω θα ήταν δύσκολο για την μηχανή. 

 

Όχι τόσο δύσκολο, μη νομίζεις. Κάνει, γενικότερα, πολύς κόσμος ταξίδια στη 

Λατινική Αμερική. Ίσως είναι το επόμενο ταξίδι μου. 

 

Χαίρομαι που έχω την αποκλειστικότητα, λοιπόν, για το μέλλον του «off-

road» «Μad Nomad»!  

Σε ευχαριστώ πολύ για τις εμπειρίες που μοιράστηκες μαζί μου. 

 

Ο Ηλίας σήμερα βρίσκεται κάπου στα Βαλκάνια υποθέτουμε  

–καθώς πριν την Αφρική δήλωσε ότι θα τα επισκεπτόταν για «βόλτα»-,  

αν και ίσως να έχει φτάσει ήδη στην ήπειρο του αιωνίου ηλίου!  

Στους στόχους του έχει και το εγχείρημα «Το Πάει Το Γράμμα», κατά το οποίο 



θα μεταφέρει στους προορισμούς του αντικείμενα ή γράμματα από ανθρώπους 

εδώ στην Ελλάδα, σε γνωστούς και φίλους στην Αφρική. 

Ένας άνθρωπος με φιλοδοξίες και ένα πάθος για τον δρόμο, κατάφερε να 

αφήσει το όνειρό του να υπερπηδήσει κάθε προκατάληψη και σύνορο που 

σκαρφίστηκε ποτέ ο στενός ανθρώπινος νους. 

 

 

 

Το βιβλίο για τις εμπειρίες του στο ταξίδι «greece2india» όπως το έχει 

ονομάσει ο ίδιος, ονομάζεται «27 πανσέληνοι στην Ανατολή» και έχει μεγάλη 

επιτυχία, ενώ πέρα από τις εντυπώσεις του, περιλαμβάνει ένα φωτογραφικό 

λεύκωμα με 70 συναρπαστικές φωτογραφίες από όλη την Ασία. Σίγουρα, μας 

αποκαλύπτει, ακολουθεί και επόμενο. Ο καλλιτέχνης του αιωνίου δρόμου με 

το αστείρευτο ταξιδιωτικό μεράκι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δεύτερο ταξίδι 

του «mad about Africa».  

 

Ευχόμαστε καλή του επιτυχία από το πιο φιλόδοξο και χειραφετημένο μέρος 

των καρδιών μας και όλοι ελπίζουμε κάποια στιγμή να αποκτήσουμε το 

θάρρος να καταφέρουμε αυτό που με αυθάδεια και τόλμη ο ίδιος συνοψίζει 

στη φράση «σιχαίνομαι να κινούμαι στο δρόμο που μου έχουν χαράξει και 

θέλω τη ζωή μου off-road»!  

Επιμέλεια: Ισχνόπουλος Ανέστης                                                                                                            


