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Ο Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, γνωστός στις 
χώρες του Κόλπου για την έντονη επιχειρηματική 
δραστηριότητά του, βάζει στο επενδυτικό του 
στόχαστρο την Ελλάδα. Μετά την απόκτηση 
ενός ακινήτου-φιλέτου στο κέντρο της Αθήνας, 
επεκτείνεται δυναμικά και σε άλλες σημαντικές 
δραστηριότητες, στον τουρισμό και στην ενέργεια

Ε
ίναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ισχυ-
ρές προσωπικότητες των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων (ΗΑΕ), με την περιουσία 

του να αποτιμάται σε περισσότερα από 10 δισ. 
δολάρια. Ο 51χρονος σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζα-
γέντ αλ Ναϊάν, γνωστός στις χώρες του Κόλπου 
για την έντονη επιχειρηματική του δραστηρι-
ότητα, ανοίγει κι άλλο την επενδυτική του βε-
ντάλια, βάζοντας στο στόχαστρό του την Ελ-
λάδα. Ετσι, μετά την απόκτηση ακινήτου-φι-
λέτου κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπο-
λης, δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις στον 
τουρισμό, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και στον πρωτογενή τομέα. Ποντάροντας στις 
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού 
τουρισμού, ο Αραβας κροίσος, γιος του σεΐχη 
Ζαγέντ μπιν Σουλτάν αλ Ναϊάν, του ανθρώ-
που που ίδρυσε ουσιαστικά τα ΗΑΕ, έχει προ-
χωρήσει στην εξαγορά ενός παλαιού ξενοδο-

χείου στο Πόρτο Χέλι, με στόχο τη μετατροπή 
του σε κατάλυμα υψηλών προδιαγραφών για 
εκλεκτούς επισκέπτες. Παράλληλα, εισέρχεται 
δυναμικά και στον κλάδο της ενέργειας, κάνο-
ντας επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, που, 
όταν ολοκληρωθούν, θα είναι από τις μεγαλύ-
τερες που έχουν γίνει στη χώρα μας. 

Στο ραντάρ του ο τουρισμός
Ο βαθύπλουτος σεΐχης απέκτησε το προηγούμε-
νο διάστημα ένα πενταώροφο, γωνιακό ακίνητο 
στην Αθήνα. Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβο-
λή των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μα-
κρυγιάννη, με το τίμημα της εξαγοράς να πα-
ραμένει, για την ώρα, επτασφράγιστο μυστι-
κό. Το νεοκλασικό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
έχει εκπληκτική θέα στην Ακρόπολη, με συνο-
λική επιφάνεια 2.900 τ.μ. 

Είχε προηγηθεί, πριν από περίπου ένα χρόνο, 
η απόκτηση του παλαιού ξενοδοχείου «Ermioni 
Club» στο Πόρτο Χέλι. Tο ξενοδοχείο, που θα 
αναπτυχθεί σε μια έκταση 220 στρεμμάτων, 
θα αποτελεί ένα υψηλών προδιαγραφών ξε-
νοδοχειακό συγκρότημα, όπου θα φιλοξενεί-
ται η ελίτ του τουρισμού. Εκτός από το έξι αστέ-
ρων ξενοδοχείο, το επενδυτικό πλάνο προβλέ-
πει τη δημιουργία ιδιωτικών βιλών και εστιατο-
ρίων που θα σερβίρουν πιάτα για εκλεπτυσμέ-
νους ουρανίσκους.

Πολυσχιδής προσωπικότητα
σε διεθνές επίπεδο
Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σεΐχη 
Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν στην Ελλάδα 
ίσως και να ήταν αναμενόμενη για όσους γνω-
ρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης που ακολου-
θεί ο βαθύπλουτος Αραβας με όχημα το Royal 
Group, έναν όμιλο που έχει υπό την ομπρέλα 
του περισσότερες από 60 εταιρείες και πραγ-
ματοποιεί κύκλο εργασιών 75 δισ. δολαρίων. 

Eίναι δεινός παίκτης στο σκάκι 
και του αρέσουν ιδιαίτερα 
το τζόγκινγκ και η ποδηλασία. 
Εχει έφεση στις πολεμικές 
τέχνες και αγαπά το ζίου ζίτσου
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