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Εντείνονται οι προσπάθειες για την προσέλκυση τουριστών τρίτης ηλικίας 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εντείνονται οι προσπάθειες για την προσέλκυση τουριστών τρίτης ηλικίας 
Ηανάπτυξη προγράµµατος 

τουρισµού για ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας 

από τη Γερµανία και άλλα 
κράτη της Ευρώπης ήταν το 
αντικείµενο σύσκεψης που 
πραγµατοποιήθηκε χθες στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η σύσκεψη αποτελεί συνέχεια 
της επίσκεψης που πραγµατοποίησε 

πριν από δεκαπέντε 
ηµέρες κλιµάκιο εµπειρογνωµόνων 

στο οποίο συµµετείχαν 
και συνεργάτες του 

υφυπουργού Εργασίας της 
Γερµανίας κ. Γ. Φούχτελ για 
να αποτυπώσει τις δυνατότητες 

που έχει η Ρόδος για την 
υλοποίηση προγραµµάτων ειδικών 

µορφών τουρισµού. 
Στη σύσκεψη χθες έλαβαν 

µέρος ο περιφερειάρχης κ. 
Γιάννης Μαχαιρίδης, οι αντιπεριφερειάρχες 

κκ. Λίτσα 
Φτακλάκη και Φώτης Χατζηδιάκος, 

ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ρόδου κ. Αντώνης 

Καµπουράκης, η αντιπρόεδρος 
κ. Άντα Καραγιάννη, 

ο διευθυντής του ΠΡΟΤΟΥΡ 
κ. M. Παλογιαννίδης, ο 

πρόεδρος του Συλλόγου ∆ιευθυντών 
Ξενοδοχείων κ. 

Γιώργος Ματσίγκος, ο πρόεδρος 
του τουριστικού τµήµατος 

του ΕΒΕ∆ κ. Κώστας Καστελοριζιός, 
ο πρόεδρος του 

Συλλόγου Καταστηµαταρχών 
Μεσαιωνικής Πόλης κ. Νίκος 
Κουκούλης, ο γραµµατέας 
του ∆ήµου κ. Παύλος Τσίπρας 

ο διοικητής του Νοσοκοµείου 
κ. Βασίλης Παπανικόλας, 

ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου κ. Χρήστος 

Μαντάς, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου ΑΜΕΑ κ. M. Ζηδιανάκης 

και άλλοι. 
Από την σύσκεψη δεν έλειψε 

η ένταση καθώς οι φορείς 
της περιοχής µας θεωρούν 
πως η Ρόδος δεν θα καταφέρει 

να είναι έτοιµη για να 
υλοποιήσει το πρόγραµµα 
τουρισµού για τους ανθρώπους 

της τρίτης ηλικίας από 
το προσεχές φθινόπωρο. 

Η απαισιοδοξία που εκφράστηκε, 
σε συνδυασµό µε την 

κριτική που ασκήθηκε για τις 
ελλείψεις που έχει το νοσοκοµείο 

του νησιού µας έγινε η 
αιτία φραστικής αντιπαράθεσης 

του αντιπεριφερειάρχη κ. 
Φώτη Χατζηδιάκου µε τον 
πρόεδρο του τουριστικού 
τµήµατος του ΕΒΕ∆ κ. Κώστα 
Καστελοριζιό και τον πρόεδρο 

του Εµπορικού Συλλόγου 
κ. Νίκο Κουκούλη. 

Στο γεγονός ότι η σύσκεψη 
αποτελεί τη συνέχεια της επίσκεψης 

του κλιµακίου των 
εµπειρογνωµόνων αναφέρ¬ 

θηκε στην τοποθέτησή του ο 
αντιπεριφερειάρχης κ. Φώτης 
Χατζηδιάκος. 

«Στόχος µας είναι να συντονίσουµε 
τις ενέργειες που 

θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει 
να γίνει και προβολή της 

δράσης. To κλιµάκιο των εµπειρογνωµόνων 
που ήρθε στη 

Ρόδο έµεινε ικανοποιηµένο 
από τις δοµές υγείας που διαθέτει 

η Ρόδος. Τώρα περιµέ- 

σµού για ανθρώπους της τρίτης 
ηλικίας από το προσεχές 

φθινόπωρο. Έχουν ζητήσει 
συγκεκριµένα πράγµατα τα 
οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν. 

Μπορούµε να στηρίξουµε 
το ∆ήµο σε δράσεις 

προβολής. Για να πάµε καλά 
χρειάζεται η συνεργασία 
όλων», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης 

κ. Λίτσα Φτακλάκη 
και πρόσθεσε πως µέχρι τις 

νουν να τους υποβάλουµε 
συγκεκριµένες προτάσεις και 
όχι µια γενική προσέγγιση του 
θέµατος», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης 

κ. Φώτης Χατζηδιάκος. 

«Ένας από τους τρόπους 
να επιµηκυνθεί η σεζόν είναι 
η φιλοξενία ανθρώπων που 
δεν θα έρχονται στη Ρόδο µόνο 

για τον ήλιο και τη θάλασσα. 
Ενδεχοµένως θα χρειαστεί 

προσαρµογή των ξενοδοχείων 
σε αυτήν κατεύθυνση. 

Κάποιος θα πρέπει να 
αναλάβει να συντονίσει 
όλους εκείνους που θα εµπλακούν 

στην ιστορία αυτή. 
Τώρα έχουµε και την στήριξη 
της αεροπορικής εταιρείας 
«Aegean». Εφόσον οργανώσουµε 

το εγχείρηµα πολύ καλά 
θα έχουµε θετικά αποτελέσµατα», 

δήλωσε ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης 

Μαχαιρίδης. 
«Στους εµπειρογνώµονες 

που ήρθαν από τη Γερµανία 
στη Ρόδο δεσµευθήκαµε πως 
θα είµαστε έτοιµοι να υλοποιήσουµε 

πρόγραµµα τουρι- 

20 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθεί 
πρόταση για την υλοποίηση 

του συγκεκριµένου 
προγράµµατος. 

Ουσιαστικά, σύµφωνα µε 
την κ. Φτακλάκη η Ρόδος θα 
πρέπει µε συγκεκριµένα στοιχεία 

να αποδείξει πως διαθέτει 
τις υποδοµές που πρέπει, 

τα κατάλληλα ξενοδοχεία και 
τις υπηρεσίες υγείας, για να 
προσελκύσει ανθρώπους της 
τρίτης ηλικίας που αντιµετωπίζουν 

διάφορα προβλήµατα 
υγείας. Η πρόταση που θα 
υποβληθεί από την περιοχή 
µας θα πρέπει να περιέχει και 
τις τιµές των ξενοδοχείων για 
τη διαµονή και τη διατροφή 
των ανθρώπων αυτών. 

«Πρώτα θα είµαστε σίγουροι 
πως έχουµε να προσφέρουµε 

στους ανθρώπους αυτούς 
την φροντίδα που πρέπει 

και µετά θα οριστικοποιήσουµε 
την πρόταση, την οποία θα 

υποβάλουµε. Πιστεύω ότι 
µπορούµε να ανταποκριθούµε», 

τόνισε η αντιπεριφερειάρχης 
και πρόσθεσε πως θα 

πρέπει και οι επιχειρηµατίες 

της περιοχής µας να συµβάλουν 
στην προσπάθεια αυτή 

µε τη δηµιουργία εκπτωτικής 
κάρτας. 

Ως «µάννα εξ ουρανού» χαρακτήρισε 
την ειδική αυτή 

µορφή τουρισµού ο επίτιµος 
πρόξενος της Γερµανίας κ. ∆. 
Γιώρτσος. 

«To θέµα αυτό είναι «µάννα 
εξ ουρανού» για τον τουρισµό 

της Ρόδου. Πρέπει να 

και είδαν τους χώρους που 
διαθέτουµε, θέλω να σας διαβεβαιώσω 

ότι δεν υπάρχει 
συνωµοσία, δεν είµαι σε επαφή 

µε την κ. Μέρκελ ούτε τη 
βοηθώ για να κερδίσει τις 
εκλογές εκεί. Από πλευράς 
νοσοκοµειακής υποστήριξης 
δεν έχουµε πρόβληµα και έλλειψη», 

τόνισε ο διοικητής 
του Νοσοκοµείου κ. Βασίλης 
Παπανικόλας και πρόσθεσε • 
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αποδείξουµε πως διαθέτουµε 
όλες τις υποδοµές. Είναι 
ανάγκη να σκεφθούµε πως 
δεν θα παρκάρουµε τους ανθρώπους 

αυτούς στα ξενοδοχεία. 
0α πρέπει να έχουµε τα 

µουσεία µας ανοικτά. To πρόγραµµα 
αυτό θα ξεκινήσει να 

υλοποιείται πιλοτικά από τον 
Οκτώβριο», δήλωσε ο κ. Γιώρτσος 

και πρόσθεσε πως οι εµπειρογνώµονες 
που ήρθαν 

στη Ρόδο έµειναν ικανοποιηµένοι 
από τις υποδοµές του 

νησιού µας, ειδικά στο χώρο 
της υγείας. 

Στις µεγάλες δυνατότητες 
που έχει το νοσοκοµείο του 
νησιού µας αναφέρθηκε ο διοικητής 

κ. Βασίλης Παπανικόλας. 

«Η αντιπροσωπεία που ήρθε 
στη Ρόδο έµεινε ικανοποιηµένη 

από το νοσοκοµείο 
µας. Μιλήσαµε για τα νέα µηχανήµατα 

που θα έχουµε, 
όπως τον καινούργιο αξονικό 
τοµογράφο, τον στεφανιογράφο 

και τον µαστογράφο. 
Έµειναν ενθουσιασµένοι 
αφού περιήλθαν τις κλινικές 

πως το µονο αρνητικό στοιχείο 
είναι η µη λειτουργία του 

κέντρου φυσιοθεραπείας. 
«0α πρότεινα να το αναλάβει 
το κέντρο αυτό ιδιώτης για να 
ωφεληθεί και το νοσοκοµείο 
µας», τόνισε ο κ. Παπανικόλας. 

«Οι νέες εποχές επιτάσσουν 
συλλογικότητα, συστράτευση 
πιο πολύ από ποτέ. Βαρεθήκαµε 

να εισπράττουµε 
λόγια. Για την ευηµερία των 
αφίξεων ο αγώνας θα πρέπει 
να είναι καθηµερινός. Πρέπει 
να είµαστε ενωµένοι. To µέλλον 

της Ρόδου είναι υπόθεση 
όλων µας. Τα προβλήµατα και 
στον τουρισµό λύνονται µε 
καλά έργα. Συστρατευόµαστε 
στην προσπάθεια για την ανάπτυξη. 

Η Περιφέρεια µε τις 
επαφές που έκανε προσπάθησε 

να ανοίξει δρόµους και 
να στήσει γέφυρες και µε τη 
Γερµανία», δήλωσε ο πρόεδρος 

της ΕΞΡ κ. Αντώνης 
Καµπουράκης, που αναφέρθηκε 

και στη δραµατική µείωση 
της διάρκειας της τουρι¬ 

στικής περιόδου. 
«Η τουριστική σεζόν διαρκεί 

πέντε µήνες πλέον. ∆εν 
θα πρέπει να µείνουν έξω 
από την υπόθεση η Νότια Ρόδος, 

το Φαληράκι και άλλες 
περιοχές του νησιού µας», τόνισε 

ο πρόεδρος της ΕΞΡ. 
«Πρέπει να δώσουµε έµφαση 

σε αυτό το κοµµάτι, 
γνωρίζοντας πως οι άνθρωποι 

αυτά είναι άτοµα υψηλού 
εισοδηµατικού επιπέδου. Να 
προχωρήσουµε στη δηµιουργία 

υποδοµών και τα στοιχεία 
να σταλούν το συντοµότερο 
δυνατό», δήλωσε ο γραµµατέας 

του ∆ήµου κ. Π. Τσίπρας. 
Για τα προβλήµατα που 

υπάρχουν στον τουρισµό µίλησε 
ο κ. Ματσίγκος υπογραµµίζοντας 

πως το πρόβληµα 
µε τους «κράχτες» στην Π. 

Πόλη, δεν έχει αντιµετωπιστεί 
ακόµη. 

«∆εν θα ευοδωθεί η προσπάθεια. 
Οποια δράση γίνεται 

στην πόλη είναι καταδικασµένη 
να αποτύχει. ∆εν είναι 

δυνατό να φιλοξενήσουµε 
ανθρώπους µε Ειδικές Ανάγκες 

όταν δεν έχουµε τις ελάχιστες 
υποδοµές στο νησί 

µας», δήλωσε ο πρόεδρος του 
τουριστικού τµήµατος του 
ΕΒΕ∆ κ. Καστελοριζιός προκαλώντας 

εκνευρισµό στον κ. 
Χατζηδιάκο. 

Η αναφορά του αντιπεριφερειάρχη 
σε ταξίδια και καφέδες 

προκάλεσε την οξύτατη 
αντίδραση του κ. Καστελοριζιού, 

που απείλησε να αποχωρήσει 
από τη σύσκεψη. 

«Τα εµπορικά καταστήµατα 
θα είναι ανοικτά. Νοµίζω ότι 
µόνο η Νέα Αγορά θα µπορεί 
να τους φιλοξενήσει τους ανθρώπους 

αυτούς. Στη Μεσαιωνική 
Πόλη θα ενοχληθούν 

από τη µουσική. Να τα συζητήσουµε 
αυτά και µε τον πρόεδρο 

του Συλλόγου Εστιατόρων 
κ. Γ. Κλούβα που έχει εµπειρία 

στη διασκέδαση και την 
εστίαση. Λέτε διάφορα εδώ, 
πρέπει να σας αναφέρω ότι 
πολεµώ τους κράχτες τόσα 
χρόνια αλλά κανείς φορέας 
δεν κάνει κάτι για αυτό. ∆ίνεται 

βάρος στον τοµέα της 
υγείας.Το νοσοκοµείο µας 
δεν είναι το καλύτερο που 
υπάρχει. Κάποια στιγµή να 
βγάλουµε τις παρωπίδες και 
να δούµε τι πραγµατικά συµβαίνει. 

Μας τα είπε ωραία ο κ. 
Παπανικόλας. ∆εν είναι έτσι 
τα πράγµατα. Η κατάσταση 
είναι τραγική εκεί µέσα», δήλωσε 

ο πρόεδρος του Εµπορικού 
Συλλόγου κ. N. Κουκούλης. 
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