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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Σ
την αντεπίθεση περνά η πλευρά των επεν-
δυτών του 5άστερου ξενοδοχείου στην 
περιοχή της Ακρόπολης, την κατασκευή 

του οποίου μπλόκαρε το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος μετά από καταγγελίες κατοίκων για παρε-
μπόδιση της θέας προς τον Ιερό Βράχο. Το ζή-
τημα έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώ-
μη, καθώς σχεδόν 26.000 πολίτες έχουν βάλει 
την υπογραφή τους στη σχετική διαδικτυακή 
εκστρατεία για τον τερματισμό της δόμησης 
«ξενοδοχείων-μαμούθ», όπως χαρακτηριστικά 
γράφεται, πλησίον της Ακρόπολης. Η πλευρά 
των επενδυτών ετοιμάζεται να προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της από-
φασης του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αιτηθεί απο-
ζημίωσης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το 
ελληνικό Δημόσιο. Κι αυτό διότι η εταιρεία έχει 
ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, λαμ-
βάνοντας εγκρίσεις από το ΚΑΣ, το υπουργείο 
Πολιτισμού αλλά και προέγκριση για την άδεια 
δόμησης, για να δει τελικά την επένδυσή της να 
«παγώνει», εξαιτίας των αντιδράσεων. Παράλ-
ληλα, τονίζεται πως η εκστρατεία, που προηγή-
θηκε της υπουργικής απόφασης, βασίστηκε σε 
φωτογραφία άλλου ξενοδοχείου, η κατασκευή 
του οποίου έχει ξεκινήσει από το 2017, χωρίς 
να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση. 

 Από το σκηνικό της αντιπαράθεσης που εκτυ-
λίσσεται στη σκιά της Ακρόπολης δεν θα μπο-
ρούσαν να λείψουν τα συμφέροντα των ιδιοκτη-
τών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης της πε-
ριοχής. Οπως είναι γνωστό, οι περιοχές Κουκάκι 
και Μακρυγιάννη θεωρούνται το «βασίλειο» της 
Airbnb, καθώς συγκαταλέγονται στην κορυφαία 
πεντάδα των περιοχών με τα περισσότερα ακί-
νητα που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθω-
ση, παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό είναι πως το 
2015 τα ακίνητα στο Κουκάκι που προσφέρο-
νταν στην Airbnb ήταν λιγότερα από 40. Εναν 
χρόνο αργότερα εκτοξεύτηκαν στα 343, ενώ 
το 2017 αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, στα 
570. Από τα τέλη του 2018, τα διαμερίσματα σε 
Κουκάκι και Μακρυγιάννη που διατίθενται στην 
πλατφόρμα έχουν φτάσει τα 732. «Είναι σαφές 
πως οι μόνοι που ευνοούνται από τη μη κατα-
σκευή των ξενοδοχείων είναι οι ιδιοκτήτες των 
ακινήτων, τα οποία διατίθενται από πλατφόρ-
μες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης, οι μόνοι 
που χάνουν τη θέα είναι κάποιοι κάτοικοι ακρι-
βών διαμερισμάτων, που κατά παράβαση της 
νομοθεσίας έχουν κάνει παράθυρα για να βλέ-
πουν την Ακρόπολη», δηλώνει η Κλόη Τσιάγκα, 
δικηγόρος της εταιρείας που είχε λάβει έγκριση 
αδειών για νέο ξενοδοχείο στην περιοχή. Μετα-
ξύ των διαμερισμάτων που μισθώνονται ποικιλο-
τρόπως είναι και αυτά που ανήκουν σε πολυκα-
τοικία ύψους 34,8 μ., ακριβώς απέναντι από το 
ξενοδοχείο, σχεδιαζόμενου ύψους 28,7 μ., που 
έλαβε αναστολή της άδειας δόμησης. Ιδιοκτή-
τες διαμερισμάτων στην απέναντι πολυκατοικία 
είναι μεταξύ των ατόμων που έχουν προσφύγει 
στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθούν η έγκριση του 
υπουργείου Πολιτισμού και η προέγκριση στην 
άδεια δόμησης του ξενοδοχείου, αλλά και την 
ακύρωση Προεδρικού Διατάγματος του 1978, 
που καθορίζει τα όρια δόμησης της περιοχής.

Εγκριση και… αναίρεση
Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος για 
αναστολή όλων των αδειών δόμησης για κτίρια 
άνω των 17,5 μέτρων σε Κουκάκι-Μακρυγιάν-
νη εκδόθηκε στις 4 Μαρτίου. Το μοναδικό κτί-
ριο που επηρεάζεται είναι το ξενοδοχείο που 
έχει σχεδιαστεί σε ένα από τα μόλις τρία αδό-
μητα οικόπεδα της περιοχής. Το ειρωνικό για 
τους επενδυτές είναι ότι, ακριβώς την ίδια ημέ-
ρα, ένα άλλο υπουργείο ενέκρινε επιδότηση 

Μπλοκάρουν επένδυση 
30 εκατ. ευρώ
Συμφέροντα ιδιοκτητών ακινήτων τύπου Airbnb ευνοούνται 
από τη διαδικτυακή εκστρατεία εναντίον των ξενοδοχείων, 
καταγγέλλουν οι επενδυτές, που περνούν στην αντεπίθεση 

για το ξενοδοχείο. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας 
ενέκρινε, επίσης στις 4 Μαρτίου, την επιδότη-
ση του ίδιου ξενοδοχείου με 3,37 εκατ. ευρώ. 

Μέχρι εκείνη την ημέρα, ωστόσο, η εκστρα-
τεία «κατοίκων» της περιοχής κατά των «κτιρί-
ων-μαμούθ» που κόβουν τη θέα στην Ακρόπο-
λη βρισκόταν ήδη στην κορυφή της διαδικτυ-
ακής επικαιρότητας. Η εικόνα που προέβαλε η 
διαδικτυακή εκστρατεία είναι από την πλευρά 
της λεωφόρου Συγγρού, η οποία σαφέστατα 
και δεν φημίζεται για τη θέα της προς τον Ιερό 
Βράχο. Παράλληλα, το ξενοδοχείο που απει-
κονίζεται να εμποδίζει την όψη της Ακρόπολης 
δεν είναι το ξενοδοχείο του οποίου ανεστάλη 
η άδεια δόμησης. 

Παρ’ όλα αυτά, κάτοικοι της περιοχής δηλώ-
νουν έτοιμοι να αντιδράσουν δυναμικά σε κά-
θε προσπάθεια νέας ανέγερσης ψηλού κτιρίου. 
«Θα ξεσηκωθεί τεράστια αντίδραση από τους 
κατοίκους της περιοχής σε περίπτωση που υπάρ-
ξει επιθετική πολιτική από την εταιρεία του ξενο-
δοχείου. Φοβούμαστε ότι, αν δεν αλλάξουν οι 
κανονισμοί, θα γίνουν παρεμβάσεις για να αυ-
ξηθεί το ύψος και σε υφιστάμενα κτίρια», δη-
λώνει ο Ακης Παπασαράντης, μέλος της Κίνη-
σης Πολιτών Φιλοπάππου.

«Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα παραπλη-
ροφόρησης του κοινού. Η φωτογραφία που κυ-
κλοφόρησε διαδικτυακά δείχνει άλλο ξενοδο-
χείο, το οποίο είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Το 
μόνο που έχει επιτευχθεί είναι να βάλλεται η δι-
κή μας επένδυση, που είναι σε αδόμητο οικό-
πεδο, γύρω από το οποίο υπάρχουν άλλα κτί-
ρια με μεγαλύτερο ύψος», λέει η Κλ. Τσιάγκα. 
«Η επένδυση είναι καθόλα σύννομη. Γι’ αυτό θα 
προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες, προσφεύγοντας στο ΣτΕ, ενώ εξετάζου-
με, εάν δεν λυθεί άμεσα το θέμα, ακόμα και το 
ενδεχόμενο να κινηθούμε για αποζημίωση κα-
τά του Δημοσίου», προσθέτει η δικηγόρος. Ση-
μειώνεται πως η αποζημίωση εκτιμάται σε πολ-
λά εκατομμύρια, καθώς το σύνολο της επένδυ-
σης του εννιαώροφου, 5άστερου ξενοδοχείου 
ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. 

ΕΠΑΝΩ: H διαδικτυακή εκστρατεία που οδήγησε στην αναστολή της άδειας 
για την ανέγερση ξενοδοχείου στο Κουκάκι και η οποία δείχνει άλλο κτίριο. 
ΚΑΤΩ: Tο οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαζόταν το ξενοδοχείο περιστοιχί-
ζεται από ψηλότερα κτίρια 


