
“Dia(zoma)logues – The day after CoviDay” 

 

Ηλίας: Γειά σας, η σημερινή μας καλεσμένη των συνεντεύξεων Diazoma Dialogues 
είναι η κυρία Μαρία Θεοδωρακέα, η οποία είναι άνθρωπος του τουρισμού και 
συγκεκριμένα της ξενοδοχίας επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου 
“Λεύκτρον” στη Στούπα της Μάνης.  Καλωσήρθες Μαρία, ευχαριστούμε πολύ για την 
παρέα! 

 
Μαρία: Καλώς σε βρήκα Ηλία, χάρηκα πολύ που με κάλεσες! 
 

Ηλίας: Και εγώ που σε γνώρισα, πως είσαι κατ’ αρχάς, είσαι καλά;  

 
Μαρία: Είμαστε καλά, κάνουμε υπομονή… 

 

Ηλίας: Και τα πλάνα μας για όταν ξανανοίξει η κατάσταση, σωστά; 
 

Μαρία: Ακριβώς 

 
Ηλίας: Ωραία, θα σου κάνω μια ερώτηση, δε θα σε ταλαιπωρήσω: τι είναι για σένα 
Πολιτιστικός Τουρισμός και πώς τον φαντάζεσαι την επόμενη μέρα, όταν 
προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε την όλη κατάσταση που βιώνουμε λόγω της 
πανδημίας; 

 
Μαρία: Ναι Ηλία μου, όπως είπες είμαι τόσα χρόνια στον τουρισμό και έχω 
διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι που επισκέπτονται έναν τόπο ενδιαφέρονται να μάθουμε 
για τις φυσικές ομορφιές, την ιστορία του, τα μνημεία του, τη γαστρονομία και τα 
προϊόντα του. Για καλή μας τύχη τα τελευταία χρόνια το Σωματείο Διάζωμα σε 
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τους θεσμούς του Κράτους, τα προγράμματα 
ΕΣΠΑ και τους χορηγούς βέβαια, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση ενός ολιστικού 
τουριστικού προϊόντος που λέγεται πολιτιστική διαδρομή το οποίο έχει σαν στόχο την 
ένταξη των μνημείων της φύσης και των μνημείων του πολιτισμού στο κέντρο της 
σημερινής ζωής της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, ότι 
αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό εργαλείο στα χέρια όλων ημών που 
ασχολούμαστε με τον κλάδο του τουρισμού. Αυτό το λέω διότι σε όλο αυτό που 
περιέγραψα πριν εμπλέκεται και η ντόπια επιχειρηματικότητα σε κάθε χώρο, με την 
έννοια ότι δημιουργείται ένα Cluster επιχειρήσεων το οποίο κάτω από ορισμένους 
κανόνες ,  που φροντίζει για αυτό το θέμα o DMO της διαδρομής, δηλαδή o φορέας 
διαχείρισης της διαδρομής, συμμετέχουν και αυτές στο όλο αυτό προϊόν. 
Τώρα ως προς το άλλο που με ρώτησες για την επόμενη μέρα, βλέπουμε ότι όσο 
περνάει ο καιρός τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα όσον αφορά την οικονομία. 
Βέβαια, θα περάσει ένα μικρό διάστημα που θα υποφέρουμε όλοι και πιστεύω ότι αυτό 
θα είναι αυτός ο χρόνος, αυτή η σεζόν που διανύουμε. Ωστόσο επειδή ουδέν κακόν 
αμιγές καλού, η Ελλάδα βγαίνει ενισχυμένη από όλη αυτή την κακή περίοδο, από την 
πανδημία, σαν η ασφαλέστερα υγειονομικά χώρα, από όλες τις ανταγωνίστριες χώρες 
τουριστικά της Μεσογείου.  
Αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μου, πως από το 21 και μετά θα εισπράξουμε τα κέρδη 
που χάνουμε αυτή τη χρονιά και ότι το μέλλον είναι καλό για την Ελλάδα.  

 
Ηλίας: Και είναι μια εικόνα που δεν χρειάζεται καν να προμοτάρουμε νομίζω, έχουν 
ήδη δει οι υπόλοιποι λαοί πως αντιμετωπίσαμε αυτήν την κατάσταση και νομίζω ότι θα 
συνεχίσουμε και με το πρώτο κομμάτι που είπες δηλαδή να συνεργαστούμε, όπως 
είναι οι συνεργασίες των φορέων και των ιδιωτών για να δημιουργηθούν DMO και 



Clusters κτλ, ούτως ώστε να προχωρήσουμε ενωμένοι, καλύτερα και πιο δυνατά 
μπροστά, σωστά; 
Μαρία: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο και έτσι πρέπει να γίνει! 

 
Ηλίας: Ωραία, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, ευελπιστώ να τα πούμε ή μάλλον να τα 
πρωτοπούμε από κοντά το καλοκαίρι! 

 
Μαρία: Ελπίζω οι συνθήκες να μας το επιτρέψουν και να γίνει αυτό! Χάρηκα πολύ! 

 
Ηλίας: Γειά σου Μαρία μου! 

 
Μαρία: Γειά σου Ηλία! 

 

 


