
Diazoma Dialogues 
 
Ηλίας: Γεια σας στη σημερινή μας συζήτηση Diazoma Dialogues, δεν έχουμε μόνο 
έναν καλεσμένο αλλά δυο, καθώς το σημερινό μας θέμα είναι οι συνέργειες, οι 
συνεργασίες και ο εθελοντισμός. Οι σημερινοί μας λοιπόν καλεσμένοι, είναι δύο 
άνθρωποι οι οποίοι έχουν  κάνει πράξη εδώ και χρόνια, αυτό το σχήμα του να 
συνεργαζόμαστε για να προχωρούμε και είναι Ιδρυτές του Σχολείου Τουρισμού 
Καλαμάτας, που είναι μία εθελοντική και μη κερδοσκοπική δράση που στόχο έχει την 
ες αεί κατάρτιση των ανθρώπων του τουρισμού. Σημερινοί μας καλεσμένοι λοιπόν, 
είναι ο κ. Ανδρέας Ζαγάκος και ο κ. Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, οι οποίοι θα μας 
μιλήσουν για εθελοντισμό και συνέργειες. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα 
Κωνσταντίνε. Τι κάνετε; Είστε καλά; 
 

 
Ανδρέας: Καλησπέρα Ηλία. 
 

 
Κωνσταντίνος: Καλησπέρα Ηλία. 
 

 
Ανδρέας: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, ευχαριστούμε για την για τα καλά σου 
λόγια, λέγοντας ότι έχεις δύο καλεσμένους, ενώ με τα κιλά μας είμαστε τέσσερις!! Το 
εκτιμώ αφάνταστα και σε ευχαριστούμε για αυτό.  
Πραγματικά λοιπόν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συνεργασία που έχουμε από το 2014 
και μετά για να υλοποιήσουμε το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, θα μπορούσαμε να 
πούμε χωρίς να θέλουμε να διεκδικήσουμε δάφνες, ότι είναι η πεμπτουσία της 
συνέργειας, της συνεργασίας, της συνεργατικότητας και όλων αυτών των ωραίων 
όρων, που όλο και περισσότερο ακούγονται, περισσότερο ακούγονται από την κορυφή 
της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, μέχρι και την τελευταία επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει, την ιδέα του Κώστα, τη βασική ιδέα του 
Κώστα, που ήταν το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, να την κάνουμε πράξη με μία 
συνέργεια, πάρα πολλών ανθρώπων, επιχειρήσεων φορέων, έτσι ώστε αυτό το 
δημιούργημα να προσφέρει εκπαίδευση και εμψύχωση στους ανθρώπους του 
τουρισμού και της εστίασης.Εγώ πριν πει δυο λόγια ο Κώστας, μόνο δυο, θέλω να πω 
ότι πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι η συνεργασία είναι μία δραστηριότητα είναι να 
συναίσθημα, ας το χαρακτηρίσουν όπως θέλουν, το οποίο προσφέρεται πρέπει να 
προσφέρεται από τον ισχυρότερο στον λιγότερο ισχυρότερο,.Δηλαδή θέλω να πω, ότι 
μια μεγάλη εταιρεία πρέπει να προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας σε μικρότερες, ένα 
κοινωνικό σύνολο ισχυρό πρέπει να προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας σε 
μικρότερα κοινωνικά σύνολα και όχι να το απαιτεί. Εκεί λοιπόν, η συνεργασία είναι μία 
ισορροπία αντιστρόφως ανάλογη, δεν είναι ο ισχυρός που απαιτεί ή επιβάλλει τη 
συνεργασία με τον υποδεέστερο, είναι ο ισχυρός ο οποίος με δικές του πράξεις θα 
εκμαιεύσει τη συνεργασία από τον άνθρωπο ή από την εταιρεία ή από το κοινωνικό 
σύνολο, που είναι λίγο πιο κάτω είτε οικονομικά, είτε [πνευματκά, είτε κοινωνικά. Αυτό 
είναι που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει στο σχολείο τουρισμού Καλαμάτας και είμαστε 
πολύ περήφανοι για αυτό. Κωνσταντίνε; 
 

 
Κωνσταντίνος: Και όλο αυτό Ηλία, να σου πω ένα ακόμη ευχαριστώ για την 
πρόσκληση, πραγματικά ζηλεύω πολλά από τα πράγματα που κάνετε εκεί και θα 
θέλαμε κάποια στιγμή να συμμετάσχουμε σε αυτά,  
Όπως είπε και Ανδρέας πριν,ουσιαστικά πρόκειται για μία πρωτοβουλία, μια 
εθελοντική πρωτοβουλία, μια δράση που ξεκίνησε από μία ιδέα πάνω σε ένα τραπέζι 
με ένα ουζάκι, όπως γίνεται συνήθως με όλες τις μεγάλες ιδέες, η οποία στηρίζεται σε 
αυτό που πολύ σωστα είπε ο Ανδρέας πριν, στις συνέργειες. Οι συνέργειες αυτές είναι 



μεταξύ ομάδων φίλων, μιας παρέας που όλο και μεγαλώνει, γιατί δεν είμαστε δύο 
άνθρωποι μόνο, είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, εθελοντών, ενεργών 
ανθρώπων που συμμετέχουν πάρα πολύ, άνθρωποι που αγαπούν την πόλη και την 
περιοχή τους πάρα πολύ, ακόμη και αυτοί που είναι πολύ μακριά από τη δική μας 
πόλη και την περιοχή και έρχονται και συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα που έχει, 
περίπου 6 χρόνια, υλοποιήσει 9 μεγάλες κεντρικές εκδηλώσεις και πάρα πολλές 
περιφερειακές και έχει δημιουργήσει συνέργειες, όχι μόνο με τους ανθρώπους που 
είπα πριν, αλλά  με επιχειρήσεις, πολύ βασικό,με επιχειρήσεις που ασκούν 
επιχειρηματική δράση και ενστερνίζονται την ιδέα να προσφέροντας, προιόντα, 
υπηρεσίες ή τα στελέχη τους να διδάξουν αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που 
έρχονται, αλλά συνέργειες με φορείς και οργανισμούς, όπου πραγματικά είναι το 
περίεργο και το πολύ ‘όμορφο, φορείς, οργανισμοί, Δήμοι, επιμελητήρια, πολύ 
μεγαλύτεροι από εμάς, έρχονται σε αυτή την ιδέα και συμμετέχουν, δίνουν την αιγίδα 
τους, δίνουν την επιστημονική τους κάλυψη και έρχονται και αυτοί. Και βέβαια όλο αυτό 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, μία που η κύρια συνεργασία μας πλέον, είναι με τον 
ΣΕΤΕ  και αυτή η ιδέα του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας ταξιδεύει σε όλη την 
Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα νέο παιδί, το Σχολείο Τουρισμού On Tour, το οποίο 
μεταλαμπαδεύει την ιδέα αυτή και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, πολύ 
μεγαλύτερες από εμάς τουριστικά.  
 

 
Ανδρέας: Νομίζω ότι ο Ηλίας κάτι πρέπει να ξέρει για τα Σχολεία Τουρισμού On Tour. 
 

 
Ηλίας: Ναι ναι κάτι λίγο, κάπως το χω ζήσει! 
 

 
Ανδρέας: Να πούμε και στους ανθρώπους που μας ακούνε, πως εσύ Ηλία μου ήσουν 
ο θεμελιωτής Project Manager του Σχολείου Τουρισμού On Tour, το οποίο συνεχίζει 
και να δουμε πως θα εξελιχθεί στην μετά κορωνοιό εποχή. 
 

 
Ηλίας: Απλώς ήθελα να πω, επειδή σας έχω ζήσει, θέλω να σας πω ένα μπράβο για 
όλο αυτό, γιατί κάνουμε πράξη τις, τώρα που είναι στη μόδα η λέξη, συνέργειες που 
είναι πεποίθηση μου ότι είναι κάτι μαγικό όλο αυτό, ξεπερνά την λογική των 
μαθηματικών δεν είναι ένα και ένα κάνει δύο, είναι ένα και ένα κάνει κάτι παραπάνω! 
 

 
Ανδρέας: Ακριβώς! 
 

 
Ηλίας: Οπότε όλο αυτό το έχετε κάνει πράξη, είναι ένα πολύ ωραίο success story όλο 
αυτό που έχετε φτιάξει και το πως πραγματικά μπορούν να γίνουν όλα αυτά με 
συνεργασία ανθρώπων. 
 

 
Κωνσταντίνος: Ηλία, αν πριν από έξι χρόνια περίπου ξεκινήσαμε πίνοντας ένα ουζάκι 
εκεί στο μαγαζί του Ανδρέα και… 

 

 
Ηλίας: Θα τον πας για ούζο μετά έτσι; Σου στέλνει μηνύματα. 
 

 
Ανδρέας: Αυτό με το ουζάκι σε παρακαλώ να το κόψεις μετά, γιατί δείχνει και το 
αποτέλεσμα! 



 

 
Ηλίας: Μπορεί να χει νέες ιδέες! 
 

 
Κωνσταντίνος: Όλες οι ιδέες εκεί οφείλονται. Κανείς δε φανταζόταν, ακόμη και όταν 
σχεδιάζαμε την πρώτη εκδήλωση, εμεις μιλούσαμε για μια εκδήλωση των εκατό 
ατόμων maximum, δεν περιμέναμε, όπως λέει και ένας καλός φίλος, αυτές οι ωραίες 
πρωτοβουλίες φτάνουν μέχρι το ένα και δεν υπάρχει ποτέ το νούμερο δυο. Εμείς 
πήγαμε στο νούμερο εννέα και αν πάρουμε και τις περιφερειακές εκδηλώσεις φτάσαμε 
στο νούμερο 109, απλώς γιατί υπήρχε αντικείμενο σε αυτήν την ιδέα, δεν ήταν μία ιδέα 
υπερφίαλη, δεν ήταν μια ιδέα χωρίς αντικείμενο, υπήρχε αντικείμενο, υπήρχε η ανάγκη 
γι’ αυτό και υπήρχε και η αγάπη των ανθρώπων που το στήριξαν, που πίστεψαν σε 
αυτό το όραμα και το πήγανε παραπάνω γιατί η αρχική ιδέα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ 
και έχει ανοίξει χάριν των συνεργειών αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά, όπως είπες, 
κάναμε το ένα και ένα να μην είναι δύο, αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο νούμερο και να 
συνεχίσει, όσο έχουμε την όρεξη και το μεράκι, να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και να 
πηγαίνει παντού. 
 

 
Ανδρέας: Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω πως είμαστε πολύ χαρούμενοι, πως αυτή η 
κουβέντα γίνεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαζώματος, όπου πραγματικά ένας 
οργανισμός έμπνευσης και για εμάς, μιας και έχει μετουσιώσει τη συνεργασία σε 
πραγματικότητες ,απτές πραγματικότητες κάνοντας θέατρα της πατρίδας μας αρχαία 
ελληνικά θέατρα να παίρνουν ζωντάνια και δίνοντας και στην πολιτική ηγεσία και στην 
κρατική λειτουργία στην κρατική δομή, να καταλάβει ότι η δύναμη των πολιτών είναι 
πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη δύναμη, μέσα από τις συνεργασίες. 
Ευχαριστούμε πολύ και το Διάζωμα που υπάρχει και μας εμπνέει σε αυτή τη 
διαδικασία. 
 

 
Κωνσταντίνος: Και όλο αυτό γίνεται ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν, 
ποιες είναι οι στιγμές οι κοινωνικές που ζούμε, γιατί τώρα ζούμε μια πολύ ιδιαίτερη 
περίοδο και τρεις μήνες περίπου και σαν τουριστικός κλάδος και σαν κοινωνία. Μέσα 
σε μια τέτοια εποχή, μέσα σε μια εποχή μετακοωνοιού ή κατά τη διάρκεια όλου αυτού, 
εμείς συνεχίζουμε, δεν έχει μειωθεί ούτε η όρεξη, ούτε οτ πείσμα, ούτε η θέλησή μας, 
ούτε το όραμα να συνεχίσουμε σε αυτό. Μπορεί να αλλάξουν τα εργαλεία που θα γίνει 
όλο αυτό, ήδη πραγματοποιήσαμε κάποια webinar και εμείςπολύ επιτυχημένα, με 
πάρα πολλές συνέργειες, με πολλούς ειδικούς προσπαθώντας να ενημερώσουμε. 
Ακόμη και σήμερα κάνουμε μια τέτοια αντίστοιχη εκδήλωση. Αρα λοιπόν, μπορεί να 
συνεχιστεί χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά, που πλέον γίναμε και εμείς experts, 
χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία, όπως αυτό που κάνουμε σήμερα, 
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, ίσως σε μια διαφορετική μορφή, αλλά πάντα με την 
ίδια όρεξη, με το ίδιο μεράκι, με την ίδια αποτελεσματικότητα θέλω να πιστεύω. Γιατί 
βοήθησε πάρα πολύ πάρα πολλούς ανθρώπους, ενέπνευσε πάρα πολλούς 
ανθρώπους, πολλές επιχειρήσεις, πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, πολλούς 
εργαζόμενους, πολλούς σπουδαστές που επέλεξαν να κάνουν καριέρα στον τουρισμό 
και αυτό όντως μας γεμίζει με πολύ μεγάλη χαρά και πολλή μεγάλη περηφάνια. 
 

 
Ηλίας: Ακριβώς αυτό που είπες. Κατ’ ουσίαν αλλάζουν τα εργαλεία στις εκάστοτε 
συνθήκες, αλλά αν υπάρχει η όρεξη για συνεργασία ότι εργαλεία έχουμε τα κάνουμε 
καλύτερα, αν συνεργαστούμε.  
Ωραία ευχαριστώ πολύ που συνεργαστήκατε κατ’ αρχάς στην απάντηση, χωρίς καν 
να θέσω ερωτήσεις στον έναν ή στον άλλον, οπότε μας δείχνει το επίπεδο που έχετε 



φτάσει και στην επικοινωνία. Αφού θέλει ούζο ο Κωνσταντίνος, πρέπει να τον πας 
νομίζω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για την παρέα για όλα αυτά τα 
χρόνια που σας ξέρω και για τώρα και ευελπιστώ να ξεκινήσουμε όλοι ακόμη καλύτερα 
στο άμεσο μέλλον και να έχουμε μία καλή σεζόν πια. 
 
 

 
Κωνσταντίνος: Άρα σας περιμένουμε στο 10ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, να 
παρουσιάσουμε με χαρά το project που κάνει πολύ επιτυχημένα το Διάζωμα, το 
Νοέμβριο του 2020.  
 

 
Ηλίας: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ καλή συνέχεια! 
 

 
Κωνσταντίνος: Και εμείς! 
 

 
Ανδρέας: Καλό μεσημέρι! 
 

 


