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Τ
η διατήρηση της επενδυτικής του δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα, παρά τις φήµες 
που τον θέλουν να ρευστοποιεί τις συµ-

µετοχές που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρό-
νια στον τοµέα του τουρισµού εξαιτίας των προ-
βληµάτων στην τουρκική οικονοµία, επιδιώκει ο 
τουρκικός όµιλος Dogus, πρόεδρος του οποίου 
είναι ο Τούρκος µεγιστάνας Φερίτ Σαχένκ. «∆εν 
υφίσταται αποχώρηση της Dogus από την Ελ-
λάδα. Οι φήµες που κυκλοφορούν είναι δηµι-
ούργηµα φαντασίας, πρόκειται για ένα συµπέ-
ρασµα χωρίς καµία βάση. Σε καµία περίπτω-
ση δεν αποχωρούµε από την Ελλάδα. Εκ 
των πραγµάτων δεν σταµατά-
µε τη δραστηριότητά µας, 
έχουµε σχέδια που βρί-
σκονται σε εξέλιξη», το-
νίζει στη Realnews ο 
Γιάννης Τσιρίκος, δι-
ευθύνων σύµβουλος 
της Dogus Hellas, 
θυγατρικής του 
τουρκικού οµίλου 
στην Ελλάδα. 

Ο ίδιος, µάλι-

«∆εν αποχωρούµε
από την Ελλάδα»
Ο στενός συνεργάτης του Τούρκου δισεκατοµµυριούχου Φερίτ Σαχένκ 
και διευθύνων σύµβουλος της Dogus Hellas, Γιάννης Τσιρίκος, 
διαψεύδει µε δήλωσή του στην «R» τα σενάρια για αποχώρηση 
του τουρκικού οµίλου από την Ελλάδα 

στα, αποδίδει τη φηµολογία γύρω από τη ρευστοποί-
ηση των περιουσιακών στοιχείων της Dogus στη δύ-
σκολη οικονοµική συγκυρία που βρίσκεται η γειτονική 
Τουρκία, εξηγώντας πως αυτή η κατάσταση δηµιούρ-
γησε την εντύπωση για αποχώρηση του οµίλου από τη 

χώρα µας και για ρευστοποίηση της περιουσίας του 
«προκειµένου να καλύψει πιθανά χρηµατοδοτικά 
κενά σε διεθνές επίπεδο». Πληροφορίες, µάλιστα, 
αναφέρουν πως οι επικεφαλής της εταιρείας σχε-
διάζουν ήδη την επέκταση της Dogus στους δύο 
τοµείς του ενδιαφέροντός της στην Ελλάδα, τα ξε-

νοδοχεία και τις µαρίνες, και εξετάζουν προτά-
σεις που ταιριάζουν στο επενδυτικό χαρτοφυ-
λάκιο του οµίλου.

Ισχυρή παρουσία
Ο Τούρκος δισεκατοµµυριούχος Φ. Σαχένκ, πρόε-

δρος της µητρικής Dogus, έχει κάνει τα τε-
λευταία χρόνια ιδιαίτερα αισθη-

τή την παρουσία του στην Ελ-
λάδα, παίζοντας επιθετι-
κά στους χώρους των ξε-
νοδοχείων και των µαρι-
νών. O τουρκικός όµιλος, 
ο οποίος βρίσκεται σε δι-
αδικασία αναχρηµατο-
δότητης του τραπεζικού 
του δανεισµού, έχει απο-
κτήσει µέσω της Dogus 

Hellas συµµετοχή σε δύο από τα πιο εµβληµα-
τικά ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, στο «Hilton» 
και στον «Αστέρα» Βουλιαγµένης, η αναβάθ-
µιση των οποίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Ο «Αστέρας» προπορεύεται σε επίπεδο εργα-
σιών ανακαίνισης και αναµένεται να τεθεί σε 
πλήρη λειτουργία τον Μάρτιο του 2019 µε την 
επωνυµία «Four Seasons Astir Palace». Σηµαντι-
κές εξελίξεις αναµένεται να υπάρξουν το αµέ-
σως προσεχές διάστηµα και για το «Hilton» 
-στο οποίο η Dogus συµµετέχει από κοινού µε 
την ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου-, 
τόσο σε επίπεδο εργασιών που θα ξεκινήσουν 
για την αναβάθµιση της πολυτελούς µονάδας 
σε ένα city destination ξενοδοχείο, όσο και σε 
επίπεδο επιλογής αλυσίδας που θα αναλάβει 
τη διαχείρισή του.

Οι επεκτατικές τάσεις του Τούρκου µεγι-
στάνα δεν σταµατούν στον ξενοδοχειακό το-
µέα, αφού, µέσω της D-Marin, θυγατρικής της 
Dogus που δραστηριοποιείται στη διαχείριση 
µαρινών στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στην 
Κροατία, έχει αναλάβει τη διαχείριση 4 µαρι-
νών στη χώρα µας -εκείνη των Γουβιών στην 
Κέρκυρα, της Ζέας, του Φλοίσβου και της Λευ-
κάδας-, µε την εταιρεία να είναι ανάµεσα σε 
εκείνες που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση 
του διαγωνισµού για την ιδιωτικοποίηση της 
µαρίνας του Αλίµου.

Με σύµµαχο την EBRD
Την ίδια στιγµή, ως κίνηση στρατηγικής σηµα-
σίας χαρακτηρίζουν παράγοντες του τουρισµού 
την επικείµενη συµφωνία για συµµετοχή της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
(EBRD) στην D-Marin. O ευρωπαϊκός οργανι-
σµός προτίθεται να προχωρήσει στη µεγαλύτε-
ρη µέχρι σήµερα επένδυσή του στον τοµέα του 
τουρισµού, έχοντας υπογράψει συµφωνία για 
να γίνει µέτοχος στη συγκεκριµένη εταιρεία. Η 
EBRD θα επενδύσει 70 εκατ. ευρώ για την αγο-
ρά µεριδίου περίπου 25% της D-Marin, ενώ τα 
κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατο-
δότηση των αναπτυξιακών σχεδίων της εταιρεί-
ας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης δρα-
στηριοτήτων διαχείρισης µαρινών.

Πάντως, άνθρωποι του τουρισµού που πα-
ρακολουθούν τις εξελίξεις εκτιµούν πως η υπο-
τίµηση της τουρκικής λίρας και η δυσχερής οι-
κονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλ-
θει η τουρκική οικονοµία θα σηµατοδοτήσουν 
σηµαντικές εξελίξεις τους επόµενους µήνες για 
τον ισχυρό όµιλο, χωρίς να αποκλείουν το εν-
δεχόµενο να επηρεαστεί και η Dogus Hellas.

«∆εν σταµατάµε τη 
δραστηριότητά µας στην 
Ελλάδα, έχουµε σχέδια που 
βρίσκονται σε εξέλιξη», 
τονίζει ο Γιάννης Τσιρίκος

Ο Φερίτ Σαχένκ, 
πρόεδρος 
του τουρκικού 
oμίλου Dogus


