
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» 
 
 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ταρασλιάς 
Αντιδήμαρχος Δήμου Ροδίων για θέματα Πολιτισμού 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νησί της Ρόδου βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ελλάδος και κατοικείται από 
120.000 κατοίκους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού. Η 
πόλη της Ρόδου καταλαμβάνει το βόρειο μέρος του νησιού. Είναι μια πόλη η 
οποία κτίστηκε μετά από τη συνένωση των τριών αρχαιότερων πόλεων της 
Καμείρου, της Ιαλυσού και της Λίνδου πριν από 2.400 χρόνια. Η αρχαία πόλη 
κατείχε περίπου την έκταση που έχει η σημερινή και χτίστηκε με βάση το 
Ιπποδάμειο ρυμοτομικό σχέδιο. 

Διάσημο μνημείο απ’ την ιστορία της πόλης είναι ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα 
από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η ιστορία του νησιού ακολούθησε 
την ίδια διαδρομή με την Ελλάδα δηλαδή Ρωμαϊκή κατάκτηση, Βυζαντινή 
Περίοδος, Σταυροφόροι, Οθωμανική Περίοδος. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η 
περίοδος από 1912-1943 όπου η Ιταλική διοίκηση του νησιού προχώρησε σε 
ένα μεγάλο πρόγραμμα αναστηλώσεων μνημείων, δημιουργίας ενός νέου 
εμπορικού κέντρου και εγκαινίασε την έναρξη της τουριστικής αξιοποίησης της 
περιοχής.  
 

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

Το τουριστικό προϊόν είναι από τη φύση του πολυσύνθετο. Η ποιότητά του 
έχει σχέση από το επίπεδο της γενικότερης τουριστικής υποδομής του 
προορισμού. Επομένως οι δημόσιοι φορείς που παρέχουν κοινωφελείς 
υπηρεσίες και αποφασίζουν για τα δημόσια έργα που θα κατασκευαστούν 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ποιότητας του 
τουριστικού προϊόντος σε μια τουριστική περιοχή.  

Ένας προορισμός είναι ελκυστικός όχι μόνο από τις ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις αλλά συναρτάται και από την ποιότητα του περιβάλλοντα 
χώρου που εξασφαλίζεται από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Βασικό 
κομμάτι ευθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι υποδομές τόσο σε 
κτιριακό επίπεδο όσο και στην παροχή υπηρεσιών. 
 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Τα δημόσια κτίρια πρέπει να είναι διατηρημένα όπως επίσης και οι προσόψεις 
των ιδιωτικών κτιρίων. Στην κατεύθυνση αυτή έχουνε υπάρξει προγράμματα 
ανακαίνισης προσόψεων κάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο 
Αθηναίων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.  
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Το οδικό δίκτυο είναι σημαντικό για την κυκλοφορία των τουριστών. Πρέπει να 
έχει πάρα πολύ καλή σήμανση και διαγράμμιση. Η πρόσβαση σε αεροδρόμια 
και λιμάνια πρέπει να είναι άνετη και γρήγορη. Χώροι στάθμευσης πρέπει να 
εξασφαλίζονται κυρίως κοντά σε πολυσύχναστα σημεία όπως μουσεία, 
εμπορικά κέντρα και χώρους διασκέδασης. Η ποιότητα των πεζοδρομίων 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και δημιουργεί ελκυστικούς 
περιπάτους οι οποίοι είναι ιδανικοί εάν συνδυάζονται με την ύπαρξη χώρου 
πρασίνου και λουλουδιών. Γενικότερα μια πόλη η οποία αναζητά ένα 
τουριστικό προϊόν υψηλού επιπέδου πρέπει να γνωρίζει ότι ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός καθώς και οι χρήσεις γης αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για 
μια σωστά οργανωμένη πόλη. Επισημαίνουμε τη σημασία του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, διότι πόλεις με μαζικό τουρισμό δεν πρέπει να δημιουργούν 
προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών είτε με διόγκωση του 
κυκλοφοριακού είτε με ηχορύπανση από κέντρα διασκέδασης που 
λειτουργούν τις νυχτερινές ώρες. Επίσης, σε παραθαλάσσιες περιοχές καλό 
είναι να αναδεικνύονται  οι τουριστικές εγκαταστάσεις με πρόσωπο στη 
θάλασσα και να μην διακόπτονται από δρόμους ευρείας κυκλοφορίας. 

Μεγάλη σημασία πρέπει να δώσουν οι Δήμοι στην καθαριότητα όπως επίσης 
στην ύπαρξη κάδων ειδικά σε πολυσύχναστα σημεία. Οι υπηρεσίες 
καθαριότητας του Δήμου πρέπει να αυξάνουν τις δραστηριότητες τους κατά τη 
διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ιδιαίτερη σημασία για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων έχει η δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής καθώς και οι 
σταθμοί βιολογικών καθαρισμών. Πόλεις όπως η Ρόδος όπου κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού τριπλασιάζουν τον πληθυσμό τους έχουν φροντίσει 
να έχουν επάρκεια νερού και ρεύματος το οποίο είναι πολύ σημαντικό λόγω 
της χρήσης των κλιματιστικών. Οι αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες και η 
έλλειψη νερού υποχρεώνουν πλέον περιοχές όπως η Ρόδος η οποία έχει 
επάρκεια νερού εξαιτίας της ύπαρξης πολλών πηγών να προβληματίζεται για 
το μέλλον και να σχεδιάζει τη δημιουργία εργοστασίων αφαλάτωσης νερού. 
Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα μας δημιουργεί τη σκέψη να 
προχωρήσουμε και στη δημιουργία μονάδων παραγωγής ρεύματος οι οποίες 
στηρίζονται στον άνεμο με ανεμογεννήτριες ή στον ήλιο με φωτοβολταϊκά 
στοιχεία.  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι μαζικοί τουριστικοί προορισμοί πρέπει να εξασφαλίζουν ένα άρτιο σύστημα 
ιατρικής περίθαλψης. Είναι απαραίτητο ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
νοσοκομείο καθώς και η ύπαρξη μικρών ιατρικών σταθμών με προσωπικό το 
οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει στη γλώσσα των τουριστών ασθενών. Πρέπει 
να επισημάνουμε ότι η σύγχρονη αντίληψη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
μας προτρέπει οι πόλεις να είναι φτιαγμένες φιλικά προς αυτούς. Άρα η 
πρόσβαση σε δημόσιους χώρους με ειδικές ράμπες, τουαλέτες και 
τηλεφωνικούς θαλάμους για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικές.  

Οι συγκοινωνίες οφείλουν να καλύπτουν με άνετο, γρήγορο και φτηνό τρόπο 
την ανάγκη των τουριστών να μεταβούν από τα ξενοδοχεία στα σημεία που 
τους ενδιαφέρουν . 
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Η σωστή ενημέρωση για το τι σημαντικό υπάρχει σε μια πόλη και πως είναι 
οργανωμένη η καθημερινότητα, μας επιβάλει τη δημιουργία γραφείων 
πληροφοριών. 

Φυλλάδια εύστοχα και ακριβή με τις δραστηριότητες μιας πόλης βοηθούν στη 
δημιουργία καλύτερης εικόνας για τους φιλοξενούμενους. 

 Η ύπαρξη πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα και 
αφήνουν πολύ καλές εντυπώσεις στους τουρίστες. 

Ένα καλό και διακριτικό σύστημα αστυνόμευσης αποτρέπει την 
εγκληματικότητα και δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας ενός τουριστικού 
προορισμού. Η τελευταία αναφορά για ασφάλεια πρέπει να μας 
προβληματίσει διότι πολλοί προορισμοί τα τελευταία χρόνια κινδύνευσαν 
εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών ή την ανάπτυξη κυκλωμάτων διακίνησης 
ναρκωτικών.  
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠ’ ΤΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ) 

Σύμφωνα με του ειδικούς της τουριστικής επιστήμης ισχύει το τρίπτυχο τιμές, 
προϊόν και προβολή. Καθοριστικός παράγοντας για τις τιμές αποτελεί η 
ζήτηση του προϊόντος και η ποιότητα των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Το 
προϊόν μπορεί να είναι ελκυστικό εάν οι υποδομές και η παροχή υπηρεσιών οι 
οποίες αναφέραμε προηγουμένως είναι σε υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα με τους 
παγκόσμιους κανόνες του μάρκετινγκ αναπόσπαστο κομμάτι είναι και η 
διαφήμιση άρα και η προβολή. Ειδικότερα για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, 
δηλαδή ποιότητα προϊόντος και προβολής ο Δήμος της Ρόδου έχει δείξει 
εξαιρετική δραστηριότητα. Την ποιότητα του προϊόντος εκτός από τις βασικές 
υποδομές τις οποίες έπρεπε να έχουμε για την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της Ρόδου, αναπτύξαμε δράσεις σχετικά με μνημεία που έπρεπε να 
διατηρηθούν και να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που να 
διαφοροποιεί την πόλη μας από άλλους Μεσογειακούς προορισμούς οι οποίοι 
έχουν και αυτοί όπως και εμείς θάλασσα και ήλιο αλλά δεν έχουν μία 
ολόκληρη Μεσαιωνική πόλη μέσα στην σύγχρονη πόλη. Οι προσπάθειες 
αναστήλωσης των τειχών αλλά και σημαντικών δημοσίων κτηρίων από την 
εποχή των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της Ιταλικής 
κατοχής με στόχο να συνδέσουν την ιστορία του νησιού με την δική τους 
παρουσία. Με την απελευθέρωση της Ρόδου το 1948 η αρχαιολογική 
υπηρεσία συνέχισε το έργο συντήρησης και αναστήλωσης ιστορικών κτηρίων 
δίνοντας προσοχή στο σύνολο της πολυπολιτισμικής αρχιτεκτονικής που 
υπάρχει συντηρώντας με την ίδια  φροντίδα Βυζαντινές εκκλησίες, 
μουσουλμανικά τεμένη, εβραϊκές συναγωγές, διαμορφώνοντας χώρους ώστε 
να αναδειχθούν ερείπια αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών κτισμάτων και 
διευκολύνοντας με υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και καλωδίωσης 
την καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων. Το 1984 υπογράφτηκε μία πολύ 
σημαντική 20ετής προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού της Ελλάδος, των αρχαιολογικών υπηρεσιών και του Δήμου 
Ροδίων, ώστε οι δράσεις και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στη 
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Μεσαιωνική Πόλη να είναι συντονισμένες, τόσο όσο αναφορά τη σχεδίαση και 
τη κατασκευή, όσο και στη χρηματοδότηση των έργων από εθνικούς πόρους 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1988 η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 
κηρύχτηκε «Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς», από την UNESCO. 

Σήμερα ο Δήμος Ροδίων διεκδικεί μια καινούρια προγραμματική σύμβαση η 
οποία θα συνεχίσει το εξαιρετικό έργο που έγινε μέχρι τώρα και υπάρχει ειδικό 
τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού στο Δήμο ειδικά για τη Μεσαιωνική πόλη το 
οποίο αποτελεί ιδιαίτερη διεύθυνση.  

Η διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης έχει αναλάβει επίσης τη συντήρηση και το 
σχεδιασμό όλων των ιστορικών μνημείων της πόλης τα οποία βρίσκονται 
εκτός των τειχών. Ένα μεγάλο όνειρο είναι η συντήρηση του Εθνικού Θεάτρου 
της Ρόδου, κτήριο το οποίο μπορεί να στεγάσει όπερες και μεγάλες 
συναυλίες, κάτι που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του και γι’ αυτό έφερε το 
όνομα Θέατρο Puccini. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερη 
σημασία για εμάς στο Δήμο Ροδίων να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον 
Πολιτισμό θέλοντας να ανεβάσουμε την ποιότητα των επισκεπτών στο νησί 
μας. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού σήμερα αποτελούν μια παγκόσμια 
πρακτική για τη διαφοροποίηση των προορισμών. Πάρα πολλά νησιά της 
Δωδεκανήσου έχουνε επιλέξει να προωθήσουν τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού όπως η Πάτμος με τον θρησκευτικό τουρισμού, η Κάλυμνος με τον 
ορειβατικό και καταδυτικό τουρισμό, η Τήλος με το παρατηρητήριο άγριων 
πτηνών και η Κάρπαθος με τον αθλητικό τουρισμό ιδιαίτερα της ιστιοσανίδας. 

Φυσικά δεν παραμένουμε μόνο στη συντήρηση των κτηρίων στην Μεσαιωνική 
πόλη αλλά θέλουμε να προωθήσουμε τον πολιτιστικό τουρισμό με τη 
δημιουργία του μοναδικού Μεσαιωνικού Φεστιβάλ στην Ελλάδα το οποίο θα 
περιλαμβάνει δρώμενα θεατρικά και χορευτικά, θεάματα δρόμου, 
αναπαραστάσεις εθίμων και ιστορικών μαχών, καλλιτεχνικά εργαστήρια, 
παιχνίδια, παζάρια, εκθέσεις, συμπόσια και συναυλίες, όλα με αναφορές στην 
εποχή του Μεσαίωνα (συμπεριλαμβανομένης και της Βυζαντινής περιόδου), 
στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθούμε στο τομέα της προβολής και της 
διαφήμισης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Ρόδο και οι φορείς των 
παραγωγικών τάξεων με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτουν για τα 
τουριστικά δρώμενα της περιοχής τους, θεσμοθέτησαν και λειτούργησαν πριν 
από 10 χρόνια τον Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού 
(ΠΡΟΤΟΥΡ). Ο Οργανισμός αυτός αποτελεί μοναδικό παράδειγμα σε εθνικό 
επίπεδο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τουριστικών και 
λοιπών παραγωγικών τάξεων στον τομέα του τουρισμού. Προεδρεύεται από 
τον Δήμαρχο Ρόδου και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο στο οποίο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Δήμων του νησιού καθώς και 
εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, της Ένωσης Ξενοδοχείων 
Ρόδου και της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων και Ενοικιαστών 
Αυτοκινήτων. Ο ΠΡΟΤΟΥΡ υλοποιεί ένα πρόγραμμα προβολής και 
διαφήμισης της Ρόδου που χρηματοδοτείται κατά 40% από τους Δήμους, κατά 
40% από το Επιμελητήριο και κατά 20% από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως συμμετοχή σε 
διεθνείς και εθνικές τουριστικές εκθέσεις, έκδοση διαφημιστικών εντύπων, 
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φιλοξενίες δημοσιογράφων και παραγόντων του τουρισμού, υποστήριξη 
συνεδρίων, καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά και διάφορες άλλες 
ενέργειες προβολής και δημοσίων σχέσεων. Την απαραίτητη τεχνογνωσία και 
γραμματειακή στήριξη προσφέρει στον οργανισμό η Ένωση Ξενοδοχείων 
Ρόδου και το Ινστιτούτο Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Ερευνών, που 
ιδρύθηκε από τις παραγωγικές τάξεις της Ρόδου για να στηρίξει επιστημονικά 
τον τουρισμό.   
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο τουρισμός αποτελεί για τον τόπο μας την σκληρή 
μας βιομηχανία. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σχέδιο περιεκτικό 
γι’ αυτό το σκοπό. Τέλος, σημαντική και απαραίτητη είναι η συνεργασία των 
παραγωγικών τάξεων που ασχολούνται με τον τουρισμό με τους ανθρώπους 
της δημόσιας διοίκησης, ώστε να πραγματοποιηθεί επέκταση και βιώσιμη 
ανάπτυξη.  


