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Συνέντευξη με την ξεναγό Έφη Καλαμπουκίδου  

Μια από ηιρ έμπειπερ ξεναγούρ ηηρ πόληρ μαρ, η Έθη Καλαμποςκίδος, μαρ 

ξενάγηζε ππιν λίγερ μέπερ ζηο Απσαιολογικό Μοςζείο ηηρ Θεζζαλονίκηρ και 

ζηη ζςνέσεια ηηρ πήπαμε ζςνένηεςξη και ηην πωηήζαμε και μάθαμε γι' αςηήν, 

ηα ηαξίδια ηηρ, ηην δοςλειά ηηρ και με ηι άλλο αζσολείηαι.  

Η κ. Καλαμποςκίδος είναι Διπλωμαηούσορ Ξεναγόρ ζηα Αγγλικά, Γεπμανικά & 

Ελληνικά, Ππόεδπορ Δ.Σ. ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ομοζπονδίαρ Σωμαηείων Ξεναγών 

(FEG), Ππόεδπορ Δ.Σ. ηηρ Πανελλήνιαρ Ομοζπονδίαρ Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), 

Εςπωπαϊκή Εκπαιδεύηπια Ξεναγών ηηρ FEG, αλλά και Εθνική Εκπαιδεύηπια 

Ξεναγών ηηρ WFTGA. 

 

Λίγα ιόγηα από ηελ Έθε: 

Το επάγγελμα ηος ξεναγού είναι πολύ ενδιαθέπον γιαηί ηαξιδεύει κανείρ ζε όλη 

ηην Ελλάδα, αλλά και δύζκολο, αθού απαιηεί διάβαζμα, ζςσνή αποςζία από 

ηο ζπίηι ζε πολςήμεπερ εκδπομέρ,  δοςλειά ζε απγίερ και ηο καλοκαίπι, πολλή 

εςελιξία, πποζαπμοζηικόηηηα, διπλωμαηία κι εθεςπεηικόηηηα.  

 

 Ση θάλεηο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

 
Πεγαίλσ κε μέλνπο θαη Έιιελεο ζε δηάθνξα κέξε ζε όιε ηελ Διιάδα:  

Μνπζεία, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα θαη άιια αμηνζέαηα, βνπλά θαη κνλνπάηηα. 

Μέζα θαη έμσ από ηελ πόιε. Όπνπ δειαδή ζέινπλ λα πάλε νη επηζθέπηεο 

καο, κηθξνί θαη κεγάινη. 
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Δμεγώ ζηνλ θόζκν ζηα ειιεληθά, ζηα αγγιηθά ή ζηα γεξκαληθά ηη είλαη απηά 

πνπ βιέπνπλ, πώο θηηάρηεθαλ, από πνηνύο, γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαλ, από ηη 

πιηθό είλαη.  

Κη ό,ηη άιιν ζέινπλ λα κάζνπλ θαη κε ξσηνύλ. 

ε θάπνηα κέξε κπνξεί λα πάκε κε ην ιεσθνξείν. ε άιια κπνξεί λα 

πεξπαηάκε κέζα ζηελ πόιε ή ζηελ εμνρή θαη ηνπο δείρλσ ηα θπηά, ηα 

ινπινύδηα, ηα θξνύηα, ηα πνπιηά θαη ηα άιια δώα ή ηνπο ιέσ γηα ηελ Διιάδα 

καο, πνπ είλαη ε νκνξθόηεξε ρώξα ζηνλ θόζκν. 

 

 Έρεηο ηαμηδέςεη; Αλ λαη, πνπ; 
 
Πνιύ, ζε όιε ζρεδόλ ηελ Διιάδα θαη γηα μελαγήζεηο θαη γηα δηαθνπέο.  

ην εμσηεξηθό γηα δηαθνπέο, αιιά θαη γηα ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη 

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο μελαγνύο.  

Δίζαζηε έηνηκνη; Καζήζηε, ινηπόλ θη αθνύζηε:  

Κύπξνο, Ιηαιία, Γαιιία, Βξεηαλία, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Βέιγην, Οιιαλδία, 

Πνισλία, ινβαθία, Σζερία, Απζηξία, νπεδία, Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, 

Δζζνλία, ινβελία, εξβία, Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, Αιβαλία, Ρσζία, Οπθξαλία, 

Κξναηία, Ιζιαδηα, Νεζηα Φεξνε, Μαπξνβνύλην, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Σνπξθία, 

Αίγππηνο, Σπλεζία, πξία, Βηεηλάκ, Κακπόηδε, Λάνο, ΗΠΑ, Βξαδηιία, 

Αξγεληηλή, Υηιή, Βνιηβία, Πεξνύ, Μεμηθό, Μπειίδ, Γνπαηεκάια, Κνύβα, 

Πνπέξην Ρίθν, Βξεηαληθέο Παξζέλεο Νήζνπο, Γξελαδίλεο Νήζνπο, 

Γνπαδεινύπε,  

αιιά θαη....  

Κνπκπαξαδνπάε, Αβγαηεγαληζηάλ, Κνπηξνπβαιηζηάλ θαη Ξεθνπξδηζηάλ 

(απηέο είλαη κπζηηθέο ρώξεο ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά, αλ δελ ηηο έρεηε αθνπζηά θη 

είλαη νη πην σξαίεο απ' όιεο) 

 

 νπ αξέζεη ε δνπιεηά ζνπ; 
 
Πάξα πνιύ! Γελ ήζεια πνηέ λα θάλσ θάπνηα άιιε δνπιεηά από ηόηε πνπ ηελ 

αλαθάιπςα θαη ζπνύδαζα γηα λα γίλσ μελαγόο. Διπίδσ λα κελ ρξεηαζηεί λα 

αιιάμσ δνπιεηά. Να κελ ζηακαηήζσ λα ηαμηδεύσ θαη λα δείρλσ ηε ρώξα κνπ 

γηα όζα ρξόληα είκαη γεξή. 
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 Πσο απνθάζηζεο λα θάλεηο ηε δνπιεηά απηή; 
 
Πξέπεη λα ζαο πσ όηη δελ ηελ αλαθάιπςα εγώ! Σελ ρνιή Ξελαγώλ κνπ ηελ 

έκαζε ν κπακπάο κνπ όηαλ ήκνπλ 21 ρξνλώλ, δελ ήμεξα ζίγνπξα ηη ήζεια λα 

θάλσ.  

Σόηε κνπ είπε: "Θέιεηο λα δώζεηο εμεηάζεηο ζ' απηή ηε ζρνιή; Δλδηαθέξνπζα 

θαίλεηαη".  

Έηζη μεθίλεζαλ όια. πνύδαζα γηα δπόκηζπ ρξόληα, έκαζα πάξα πνιιά, από 

πάξα πνιύ θαινύο θαζεγεηέο.  

Πήγακε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζε όιε ηελ 

Διιάδα γηα λα κάζνπκε πνιιά από ηα κέξε πνπ ηώξα μελαγώ.  

Καη δελ ην κεηάλνησζα. Ννκίδσ θαη εγώ θαη όινη όζνη απνθνίηεζαλ, όηη ε 

ρνιή Ξελαγώλ ήηαλ από ηηο θαιύηεξεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο πνπ έρνπλ 

γίλεη πνηέ ζηελ Διιάδα. Μαθάξη λα μαλαιεηηνπξγήζεη από ην Τπνπξγείν 

Σνπξηζκνύ, γηαηί δπζηπρώο είλαη θιεηζηή εδώ θαη 6 ρξόληα.  

 

 Γνπιεύεηο πνιιά ρξόληα ζαλ μελαγόο; 
 
Μόλνλ 28 ρξόληα!  

 

 πκπιήξσζε όηη άιιν ζεσξείο ζεκαληηθό!!!! 
 
Μ' αξέζεη λα καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα, λα πεγαίλσ ζε θαηλνύξηα κέξε θαη 

λα κεηεθπαηδεύνκαη ζπλέρεηα ζε λέεο δεμηόηεηεο. Παξαθνινπζώ πνιιά 

ζεκηλάξηα, εθπαηδεύσ θη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ μελαγνύο ζε ζεκηλάξηα εδώ ή ζε 

άιιεο ρώξεο. Όπσο ην επξσπατθό πξόγξακκα πνπ βνήζεζα λα γίλεη καδί κε 

άιινπο μελαγνύο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο από δηάθνξεο ρώξεο ηα 3 

πξνεγνύκελα ρξόληα θαη ιέγεηαη "T-GUIDE-Ξελαγεζεηο ζε άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο".  

Γεληθά αζρνινύκαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ζέκαηα πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνύ - 

ηνπξηζκνύ γηα όινπο όπσο ιέγεηαη.  

Γηαηί; Οη επηζθέπηεο πνπ νη μελαγνη έρνπκε είλαη απ' όιεο ηηο ειηθίεο - από 

κσξά κέρξη ειηθησκέλνη θη ν θαζελαο ηνπο ερεη αιιεο δπλαηόηεηεο. Μεξηθνη δελ 

πεξπαηνπλ, αιινη δελ βιεπνπλ ε δελ αθνπλ θαια. Γελ είκαζηε όινη ίδηνη. 

Πξέπεη ινηπόλ λα ηνπο βνεζάκε γηα λα κπνξνύλ λα πάλε θαη λα δνπλ όζν 
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πεξηζζόηεξα κέξε γίλεηαη ζε όινλ ηνλ θόζκν. Να πεγαίλνπλ βόιηεο θαη λα 

ηαμηδεύνπλ όζν κπνξνύλ. Κη εζείο όινη ην ίδην λα θάλεηε. 

Δπραξηζηώ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δώζαηε λα ζαο γλσξίζσ θαη πνπ κε 

εκπηζηεπηήθαηε 

 


