
“Dia(zoma)logues – The day after CoviDay” με καλεσμένo το Νίκο Στακιά 
 
Ηλίας: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Χάντζος και είμαι Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Πολιτιστικών Διαδρομών, στο Σωματείο Διάζωμα. Συγκεκριμένα, είμαι Υπεύθυνος για 
τον Στρατηγικό σχεδιασμό του Marketing των Διαδρομών και της Κατάρτισης των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Cluster. 
Σκοπός αυτού του κύκλου συνεντεύξεων/συζητήσεων είναι να δώσουμε φωνή και 
βήμα στους ανθρώπους του Πολιτιστικού Τουρισμού, ώστε να μοιραστούν μαζί μας 
την οπτική τους για τις συνθήκες που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, καθώς και την 
αισιόδοξη ματιά τους για την επόμενη ημέρα και το πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
την κρίση ούτως ώστε να βγούμε κατά το δυνατόν αλώβητοι από αυτή, ή ακόμη 
καλύτερα πιο δυνατοί. 
Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Νίκος Στακιάς ο οποίος είναι Σύμβουλος 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προορισμών και συγκεκριμένα ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 
του DMO και του Cluster, θα σας πούμε σε λίγο τι είναι όλα αυτά.  
Νίκο καλησπέρα, καλώς ήρθες! Πώς είσαι κατ΄αρχάς; 
 

Νίκος: Καλησπέρα Ηλία, μένουμε σπίτι, κάνουμε υπομονή, είμαστε αισιόδοξοι και 
ελπίζουμε πως όλο αυτό θα τελειώσει όσο γίνεται πιο σύντομα. 
 

Ηλίας: Το βασικότερο είναι έχουμε αισιοδοξία και να οργανωνόμαστε για την επόμενη 
ημέρα. Θα θέλαμε να μας πεις αφού μας είπες πως είσαι και είσαι καλά και αυτό είναι 
το σημαντικό, να μας πεις ποιος είσαι, να μας συστηθείς λίγο. 
 

Νίκος: Πολύ σύντομα τελείωσα το Πολυτεχνείο στην Αθήνα το 2005, ένα χρόνο μετά 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η παντελής έλλειψη σχεδίου για την αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, το πλιάτσικο όπου γινόταν στα Ολυμπιακά ακίνητα, με 
επηρέασε αρκετά και αποφάσισα να πάω στο εξωτερικό για να κάνω μεταπτυχιακό με 
εξειδίκευση στη διαχείριση και κατάλληλη αξιοποίηση μεγάλων σταδίων 365 μέρες το 
χρόνο και όχι μόνο τις μέρες που έχει αγώνες. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την 
ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού 365 μέρες το χρόνο και σχεδιάζω αυθεντικές 
εμπειρίες.  
 

Ηλίας: Τέλεια, οπότε η ζωή σου τα τελευταία χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.  
Η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω, έχει νομίζω μεγάλη σχέση με τον 
Πολιτιστικό Τουρισμό: Τι είναι για σένα το σωματείο Διάζωμα; 
 

Νίκος: Θα μπορούσα να πω, πως το Διάζωμα για εμένα είναι μια μεγάλη οικογένεια, 
όπου μέσω των συνεργειών προσπαθεί να δώσει νέα ζωή στα μνημεία. Τα μνημεία 
στο κέντρο της ζωής της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και κάθε άλλο που 
αναλαμβάνει να εκτελέσει το Διάζωμα, έχει πνευματικό υπόβαθρο και ολιστική 
προσέγγιση που περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση και τη λειτουργία 
στο τελευταίο στάδιο.  
 

Ηλίας: Σίγουρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πέραν του να δημιουργούμε πράγματα 
και  να τα αξιοποιούμε και μετά. Είπες και μια μαγική λέξη, τις συνέργειες, που τα 
τελευταία χρόνια νομίζω τις ακούμε πια ως θεωρία αλλά σαν πράξη ακόμη δεν τις 
έχουμε δει, οπότε νομίζω ότι αξίζει να συνεργαστούμε  για να προχωρήσουμε ειδικά 
σε μια τέτοια συνθήκη. 
Νίκο συμμερίζεσαι την άποψη πως από μια κρίση μπορεί να βρεθεί και η ευκαιρία, 
μπορεί να υπάρξει ευκαιρία; 
 

Νίκος: Σίγουρα, κάθε κρίση είναι και μία ευκαιρία παράλληλα και θα έλεγα ότι στη 
χώρα μας ο Πολιτιστικός Τουρισμός δεν έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο. Οπότε είναι 



ευκαιρία να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να βελτιωθούμε, παραδείγματος χάριν 
η Ακρόπολη και το μουσείο της Ακρόπολης έχουν τεράστια επισκεψιμότητα αλλά η 
Ελλάδα είναι γεμάτη με αρχαιολογικούς χώρους, μέσω των οποίων μπορούν να 
αναδειχθούν και νέοι προορισμοί και είναι ευκαιρία να συνδέσουμε με τα μνημεία με 
την τοπική επιχειρηματικότητα και παραγωγή και προϊόν το τουριστικό της χώρας μας 
να γίνει όλο και πιο ποιοτικό.  
 

Ηλίας: Ισχύει, αλλωστε νομίζω πως έχουμε πληθώρα ειδών θεματικού τουρισμού και 
αξίζει να τα αξιοποιήσουμε. Εφόσον λοιπόν είσαι αισιόδοξος και μπορούμε να βρούμε 
κάτι από την κρίση, να βρούμε μία ευκαιρία, πως βλέπεις την επόμενη μέρα; 
  
Νίκος: Κοίτα, η επόμενη μέρα είναι σίγουρα δύσκολη και χρειάζεται τη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κομβική σημασία θα έχει η στήριξη και της κυβέρνησης 
ασφαλώς τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση με τον κορονοϊό . Πάντως 
δεν θα μου άρεσε και δεν μου αρέσει η έκφραση επιστροφή στην κανονικότητα. 
Προσωπικά θα ήθελα να γίνει μία επανεκκίνηση, μέσω της ολικής ποιότητας και για να 
είναι ένα προϊόν ποιοτικό πρέπει όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας να είναι ποιοτικοί, οπότε 
με υπομονή και επιμονή θέλω να πιστεύω ότι έρχονται καλύτερες μέρες και θα 
βελτιωνόμαστε συνεχώς. 
 

Ηλίας: Απ’ ότι καταλαβαίνω για εσένα και νομίζω πως ισχύει, πως η επιστροφή στην 
κανονικότητα είναι η επιστροφή σε κάτι κανονικό, που ως τώρα νομίζω στον 
πολιτιστικό τουρισμό δεν ήταν και τόσο, άρα είναι καλό να ξεκινήσουμε από την αρχή 
μεκάτι δυνατό σταθερό και εξελίξιμο. Να σε ρωτήσω Νίκο, θα ήθελα να μου πεις ποια 
είναι η ερμηνεία για εσένα των λέξεων Πολιτιστικός Τουρισμός Cluster και DMO; 
 

Νίκος: Κοίτα, ο Πολιτιστικός Τουρισμός αναφέρεται σε έναν τουρίστα που 
επισκέπτεται ένα μέρος για να γνωρίσει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, τα 
μνημεία, αλλά και την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία, το θέατρο, τη μουσική τόσο τις 
παραδόσεις όσο και στο ζωντανό σύγχρονο πολιτισμό του τόπου. Το Cluster αποτελεί 
μια συστάδα επιχειρήσεων, στην οποία μικροί και μεγάλοι αποτελούν ενιαίο σύνολο, 
που εμπνέεται και εργάζεται για τον ίδιο στόχο, την ανάδειξη της περιοχής, της 
διαδρομής, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν μέσω αναβαθμισμένης ποιότητας και με 
έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της περιοχής. Τώρα ο DMO 
είναι ο φορέας διαχείρισης που επιβλέπει και μεριμνά καθημερινά, δίνει το γενικό 
πρόσταγμα ώστε όλη η αλυσίδα των υπηρεσιών της διαδρομής να λειτουργεί άψογα. 
Φαντάσου μία ορχήστρα, μια μεγάλη ορχήστρα και ο φορέας διαχείρισης να είναι ο 
μαέστρος αυτής. 
 

Ηλίας: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τις συνέργειες, ότι είναι αυτοσκοπός 
σχεδόν του διαζώματος, το να συνεργαστεί ο ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα και να 
προχωρήσουμε μαζί για να βγει κάτι καλύτερο.  
Άρα λοιπόν γυρίζουμε σελίδα, σωστά; 
 
 

Νίκος: Γυρίζουμε σελίδα, θέλω να ελπίζω με έμφαση στην ποιότητα και στις 
συνέργειες οπωσδήποτε και δεν μας μένει κάτι άλλο παρά να είμαστε αισιόδοξοι και 
να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. 
 

Ηλίας: Και αν μπορούσαμε να φανταστούμε την πρώτη παράγραφο της πρώτης 
σελίδας, αυτής της επόμενης ημέρας, ποια θα ήταν; Θα θέλαμε να μας την 
περιγράψεις, να την φανταστείς. 
 

Νίκος: Φαντάζομαι έναν τουρίστα από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, να αναζητά 
πράγματα για τη χώρα μας μέσω των ψηφιακών εργαλείων, να βλέπει τις πολιτιστικές 



διαδρομές που είναι διαθέσιμες, να επιλέγει το πρόγραμμά του, να κλείνει τις διακοπές 
τους στη χώρα μας και από τον ταξιτζή που θα πάει στο αεροδρόμιο για να τον πάει 
στο κατάλυμα που έχει επιλέξει,τη διαμονή του τα τοπικά προϊόντα που θα δοκιμάσει, 
μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψει στη χώρα του, όλοι να 
του έχουν συμπεριφερθεί όπως πρέπει, γιατί ο κάθε ένας από μας είναι πρεσβευτής 
της χώρας μας, ώστε όταν γυρίσει στην πατρίδα του να μας κάνει ένα θετικό online 
review, ακόμα και να αγοράσει ένα καλάθι τοπικών προϊόντων από το μέρος που 
επισκέφτηκε και σύντομα να μας ξανάρθει. 
 

Ηλίας: Άρα, κατ’ ουσίαν να είναι ικανοποιημένος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
του, από τη στιγμή της έμπνευσης μέχρι τη στιγμή που γυρίζει και ιδανικά να γίνει και 
ο ίδιος εκπρόσωπος της χώρας μας και πρεσβευτής της.  
 

Νίκος: Σίγουρα είναι συλλογική προσπάθεια και θέλω να πιστεύω ο εγκλεισμός και η 
συνειδητοποίηση του προβλήματος σχετικά με τον κορονοϊό, που μας έκανε όλους να 
μείνουμε σπίτι, που είμαστε ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί, έχει ενισχύσει το 
ότι είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ και αυτό θα συνεχιστεί και μετά την κρίση του 
κορονοϊού. 
 

Ηλίας: Όσο οξύμωρο και να είναι πως έπρεπε να κλειστούμε μόνοι μας στο σπίτι για 
να ενδιαφερθούμε για το συλλογικό καλό, νομίζω ότι είναι άλλη μία ευκαιρία που 
πρέπει να αδράξουμε από την κρίση και να προχωρήσουμε μπροστά πιο δυνατοί. 
Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη, για την παρέα και για τη θετική σου ματιά 
για το μέλλον του πολιτισμού τουρισμού. Ευελπιστώ να λήξει γρήγορα όλο αυτό και να 
ξανανταμώσουμε σύντομα! 
 

Νίκος: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ! 
 

Ηλίας: Καλή συνέχεια Νίκο! 
 
 
 

 


