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Μάνος Ματσαγγάνης Οχι στις ανεμογεννήτριες

ναι στις πισίνες
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Η πλειονότητα των αγοραστών κατοικίας στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα είναι ξένοι Σχεδόν ένας στους δύο είναι Γερμανός και ακολουθούν οι Σουηδοί οι Αυστριακοί και οι Βρετανοί

Το αρχιπέλαγος του real estate
Εύποροι συνταξιούχοι και επενδυτές από την Ευρώπη εκτοξεύουν τη ζήτηση νια ακίνητα στο Αιγαίο
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Το καλό κλίμα και οι χαμηλό
τερεε τιμέβ των ακινήτων στα
ελληνικά νησιά σε σύγκριση
με ανταγωνιστικοί προορισμούς

ανά την Ευρώπη έχουν
εκτοξεύσει το ενδιαφέρον των
ξένων επενδυτών για την ελληνική

εξοχική κατοικία
Η μεγάλη δεξαμενή των

αγοραστών περιλαμβάνει εύπο
pous συνταξιούχουε που αναζητούν

μια δεύτερη κατοικία

Κρήτη την Πελοπόννησο αλλά
και στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα
έντονο από την Αμερική λόγω
βεβαίως και του ότι η εταιρεία
μαε διαθέτει εκεί μακροχρόνια

παρουσία Επίσης στη Βόρεια

Ελλάδα σοβαρό ενδιαφέρον
προέρχεται από τη Γερμανία
τη Σουηδία και τη Βουλγαρία
σχολιάζει ο διευθυντήε του ψηφιακού

μεσιτικού δικτύου eXp
Realty που μετράει λίγους μήνες

παρουσίας στην ελληνική
αγορά Νίκος Μανομενίδης

Οι τιμές δείχνουν
αστρονομικές εάν όμως
συγκριθούν με τις αντίστοιχες

για κατοικίες
ι/ψηλών προδιαγραφών

σε ευρωπαϊκούς
παραθεριστικούς προορισμούς

παραμένουν
ανταγωνιστικές

υπνοδωμάτια 18 μέτρων πισίνα
κήπο και θέα στο νησί ms

Δήλου
Ευρύτερα οι υψηλότερες

τιμές κατοικιών που βρίσκονται
σε καλές τοποθεσίες και

οι μεσίτες προτιμούν να αποκαλούν

ως αποκλειστικά ακίνητα

βρίσκονται στη Μύκονο
και στην Πάρο και κυμαίνονται

κατά μέσον όρο από 2
έως 5 εκατ ευρώ και από 1,5
εκατ ευρώ έως 3,5 εκατ ευρώ
αντίστοιχα

περιόδου τοποθετείται στη Μύκονο

από 5 έως 10 και κυμαίνεται

από 4 έως 7,5 και
από 5 έως 8 στην Πάρο και
στη Ρόδο αντίστοιχα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
του κτηματομεσιτικού δικτύου
Re/max η εξασφάλιση υπεραξίας

μέσω της βραχυχρόνιας
μίσθωσης ή ευρύτερα της τουριστικής

εκμετάλλευσης επηρεάζει

σοβαρά την απόφαση
για αγορά εξοχικού όπως διαπιστώνουν

επτά στα δέκα γρα

ΑΠΟΨΗ

Οχι στα αιολικά
ναι στις πισίνες

Του ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ

Ποιος δεν θα ήθελε να κερδίσει
τον πρώτο λαχνό Και όμως όλες
οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι

κερδισμένοι του λαχείου
γίνονται δυστυχέστεροι σε σχέση
με πριν Κάτι παρόμοιο συμβαίνει
και με τις χώρες τα κοιτάσματα
πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου
έκαναν πολύ πλουσιότερους λίγους

Ρώσους και Νιγηριανούς αλλά
συνολικά στη Ρωσία και τη Νιγηρία

έκαναν περισσότερο κακό παρά

καλό Εξαιρέσεις υπάρχουν π.χ
Νορβηγία αλλά είναι εξαιρέσεις

Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον
όρο κατάρα των φυσικών πόρων
Η ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσματος

μαζί με τα προφανή οφέλη
φέρνει αλλαγές που αλλοιώνουν και
συχνά στρεβλώνουν την οικονομία
την κοινωνία και την πολιτική Η
εκμετάλλευση του νέου πόρου αποσπά

κεφάλαιο και εργασία από άλλες

δραστηριότητες προκαλώντας
τον μαρασμό τους Η πάση θυσία
προστασία της κερδοφορίας του
πόρου αναγορεύεται σε αυτονόητη

ορθοδοξία επισκιάζοντας π.χ
την προστασία του περιβάλλοντος
Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών
και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων
παραμελούνται υποθηκεύοντας τη
μελλοντική ευημερία της χώρας
Και ούτω καθεξής

Ο δικός μας πρώτος λαχνός είναι ο
τουρισμός αυτή η πανέμορφη γωνιά

της γης που κληρονομήσαμε
χωρίς εδώ που τα λέμε να έχουμε

κάνει πολλά για να το αξίζουμε
Το 2019 ο τουρισμός στην Ελλάδα
συνεισέφερε πάνω από 20 του
ΑΕΠ και πάνω από 25 της απασχόλησης

πολύ περισσότερο από
ό,τι στην Πορτογαλία την Ισπανία
ή την Ιταλία στοιχεία του World
Travel and Tourism Council Αυτή

είναι η ευλογία Υπάρχει όμως
και η κατάρα Ο τουρισμός είναι
ευπαθήβ δραστηριότητα ένα θερ
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δίπλα στη θάλασσα και επενδυτές 

που αναζητούν αποδόσεις 
ή επιδιώκουν να εξασφαλίσουν, 

μέσω του καθεστώτος
ras «χρυσής βίζας», άδεια διαμονής. 

Οι Ελληνες αγοραστές
αποτελούν μειονότητα.

Για τους λόγους αυτούς, που
έχουν ως κοινό παρονομαστή
την εκρηκτική άνοδο της Ελλάδας 

ως προορισμού για διακοπές, 

αλλά και για εργασία
από απόσταση, καταγράφεται
τα τελευταία χρόνια μια δίχως
προηγούμενο κινητικότητα στα
κορυφαία παραθεριστικά μέρη
της χώρας.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο
μεγάλο ενθουσιασμό για το Νότιο 

Αιγαίο στο παρελθόν. Το
2021 οι τιμές αυξήθηκαν κατά
περίπου 10%. Νησιά που παρέμεναν 

κάποτε εκτός ενδιαφέροντος 
είναι πια περιζήτητα.

Για πολλούς η Ελλάδα είναι το
συνώνυμο της σταθερότητας
εν μέσω της παγκόσμιας αποσταθεροποίησης. 

Εκτιμούμε,
λοιπόν, ότι η ζήτηση και οι τιμές 

των σπιτιών στο Νότιο Αιγαίο 

θα αυξηθούν περαιτέρω
φέτος», σημειώνει ο διευθύνων
σύμβουλος του δικτύου Engel
& Völkers Ελλάδας, Γιώργος
Πετράς.

«Το ενδιαφέρον για ακίνητα 
στη Μύκονο, την Πάρο, την

Υπολογίζεται ότι στα νησιά 

του Νότιου Αιγαίου, που
προσελκύουν το υψηλότερο
επενδυτικό ενδιαφέρον, σε
σύγκριση με το 2019, οι 

αγοραπωλησίες 

ενισχύθηκαν κατά
80%, ενώ η ζήτηση, που καταγράφεται 

μέσω αιτημάτων στα
μεσιτικά δίκτυα, αυξήθηκε κατά 

200%.

Οι κορυφαίοι προορισμοί
Κατά την Engel & Völkers,

που έχει χαρτογραφήσει την
αγορά εξοχικής κατοικίας, τα
δέκα νησιά του Νότιου Αιγαίου
που προσελκύουν την υψηλότερη 

ζήτηση είναι η Μύκονος, η
Ρόδος, η Πάρος, η Σύρος, η Σύμη, 

η Σαντορίνη, η Πάτμος, η
Νάξος, η Ανδρος και η Τήνος.

Στο νησί των Ανέμων, μία
από τις πιο ακριβές βίλες που
πούλησε τους τελευταίους δώδεκα 

μήνες η Engel & Völkers,
έναντι τιμήματος 3,85 εκατ. ευ-
ρώ βρίσκεται κοντά στο Αγράρι
και διαθέτει επιφάνεια 560 τετραγωνικών 

μέτρων. Επίσης, το
μεσιτικό δίκτυο διαθέτει προς
πώληση έναντι 7,5 εκατ. ευρώ
βίλα σε απόσταση 5 χιλιομέτρων
από τη Χώρα της Μυκόνου. Η
υψηλή τιμή της εν λόγω κατοικίας 

ίσως να δικαιολογείται εάν
ληφθεί υπόψη ότι το ακίνητο,
εμβαδού 540 τ.μ., διαθέτει επτά

2 έως 5
εκατ. ευρώ κοστίζει μια βίλα στη
Μύκονο, ενώ 1,5 έως 3,5 εκστ.
είναι η αντίστοιχη τιμή αγοράς
στην Πάρο.

Από 1,5
εκατ. ευρώ και άνω τιμολογείται
μια παραθεριστική κατοικία στη
Σαντορίνη, ενω στη Ρόδο η τιμή
κυμαίνεται από 1 έως 2,5 εκατ.
ευρω.

200%
αυξήθηκε η ζήτηση για αγορά
κατοικίας στο Νότιο Αιγαίο το
2021, σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, ενώ οι αγοραπωλησίες 

το ίδιο διάστημα παρουσίασαν
αύξηση 80%.

Σαντορίνη Κουφονήσια
ης μόνιμος πλέον κάτοικος του νησιού 

και ιδιοκτήτης ενός μικρού ξενοδοχείου, 

οι αλλαγές που έχω δει
την τελευταία δεκαετία είναι συντριπτικές. 

Βλέπω να κατασκευάζονται
πισίνες 1.115 τ.μ. και την ίδια στιγμή
να μην υπάρχουν σπίτια για γιατρούς,
δασκάλους, αρχαιοφύλακες. Γνωρίζετε 

ότι ο αρχαιολογικός χώρος στο
Ακρωτήρι δεν είναι επισκέψιμος στο
σύνολο του επειδή δεν μπορούν να
έρθουν και να μείνουν αρχαιοφύλακες; 

Η μέση διαμονή έχει πέσει από

τη μία εβδομάδα στις τρεις ημέρες,
γιατί ο κόσμος έρχεται να βγάλει
φωτογραφίες για το Instagram και
φεύγει. Και οι δικοί μας επισκέπτες
προβληματίζονται, αλλά η μαγεία του
νησιού και η σωστή καθοδήγηση για
το πού να πάνε και το πότε να πάνε
τους κρατάει ακόμη. Είναι σαν να δίνουμε 

μια μάχη που έχει ήδη χαθεί.
Αλλά θα τη δώσουμε.

Λευτέρης Ζώρζος, αρχαιολόγος και

ξενοδόχος

Τη δεκαετία του '90, όταν το Πάνω 

Κουφονήσι ήταν άγονη γραμμή, 

οι γονείς μας μάζεψαν τις οικονομίες 

τους και αγόρασαν ένα
οικοπεδάκι ειδυλλιακό. Καθώς
περνούσαν τα χρόνια, και δεν βρέθηκαν 

ποτέ τα χρήματα για να χτίσουμε 

κάτι, εγκαταστήσαμε ένα
μεταχειρισμένο τροχόσπιτο για τις
οικογενειακές διακοπές μας, που
φαντάζει σήμερα σαν παραφωνία
ανάμεσα στα πολυτελή δωμάτια με
πισίνες που μας περιτριγυρίζουν

Στη Ρόδο, οι ζητούμενες τιμές 

πώλησης υψηλής ποιότητας 
παραθαλάσσιων σπιτιών

είναι από 1 έως 2,5 εκατ. ευρώ.
Αν και οι τιμές αυτές μοιάζουν
αστρονομικές, εάν συγκριθούν
με τις αντίστοιχες για κατοικίες 

υψηλών προδιαγραφών
σε ευρωπαϊκούς παραθεριστικούς 

προορισμούς, παραμένουν
ανταγωνιστικές, όπως επιμένουν 

να υπενθυμίζουν επαγγελματίες 

του κλάδου.
Η πλειονότητα των αγοραστών 

κατοικίας στις Κυκλάδες
και στα Δωδεκάνησα είναι ξένοι. 

Σχεδόν ένας στους δύο είναι 

Γερμανός και ακολουθούν
οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και
οι Βρετανοί. Οι αγοραστές από
τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, 

τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την
Ελλάδα αντιπροσωπεύουν συνολικά 

το 30% των συναλλαγών.

Υψηλές αποδόσεις
Σύμφωνα με τους ειδικούς,

οι αποδόσεις που προσφέρει η
εξοχική κατοικία είναι υψηλότερες 

σε σύγκριση με αυτές που
προκύπτουν από τη μακροχρόνια 

μίσθωση διαμερισμάτων κι
έχουν εντείνει το επενδυτικό
ενδιαφέρον. Η επιστροφή επί
της επένδυσης (ROI) για ακίνητα 

που ενοικιάζονται τις περισσότερες 

ημέρες της θερινής

φεία της μεσιτικής εταιρείας.
Τις υποσχόμενες αποδόσεις της
εξοχικής κατοικίας τροφοδοτεί
και το γεγονός ότι μέχρι τουλάχιστον 

το 2016, οι ζητούμενες
τιμές βρίσκονταν να υποχωρούν 

σε ποσοστό έως και 50%
από την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης.
Λόγω των ελκυστικών αυτών 

αποδόσεων, νέοι παίκτες
αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική 

αγορά ακινήτων, ιδίως
μετά την πολύ μεγάλη συρρίκνωση 

των αγοραπωλησιών,
μέσω «χρυσής βίζας», από Κινέζους.

Ενδεικτικό της τάσης αυτής
είναι το γεγονός ότι η Ινδία, που
διαθέτει σημαντικό αριθμό εύρωστων 

πολιτών, ανήκει στις
αγορές όπου όχι μόνον Ελληνες
αλλά και ξένοι μεσίτες προσβλέπουν 

για να πραγματοποιήσουν
deals. «Καταγράφεται έντονη
κινητικότητα από ξένου5 μεσίτες 

που διαθέτουν πηγή ενδιαφερόμενων 

αγοραστών από
την Ινδία», τονίζει ο κ. Μανο-
μενίδης. Η «γέφυρα» με την
αγορά της Ινδίας φαίνεται να
έχει ήδη πραγματοποιηθεί χάρη
στον τουρισμό, καθώς φέτος το
ενδιαφέρον για την Ελλάδα και
κατ' επέκταση οι κρατήσεις από
Ινδούς τουρίστες έχουν αυξηθεί
σημαντικά.

μό επεισόδιο θα στείλει τους τουρίστες 

στο Αλγκάρβε, η υπερθέρμανση 
του πλανήτη μπορεί να τους

στείλει στις Εβρίδες. «Παράγοντες
της αγοράς» ζητούν χαμηλή φορολογία 

(και χαμηλούς μισθούς) στο
όνομα της ανταγωνιστικότητας,
όμως το εισιτήριο του πλοίου από
τη Σίφνο στη Νάξο (απλή μετάβαση) 

κοστίζει 95 ευρώ. Η αλόγιστη
ανάπτυξη πριονίζει το κλαδί όπου
κάθεται: όταν κάθε σπιθαμή του νησιού 

καλυφθεί από τσιμέντο, η Μύκονος 

θα γίνει το νέο Μπενιντόρμ.
Τα τοπικά συμφέροντα λένε όχι στις
ανεμογεννήτριες και ναι στις πισίνες, 

επιταχύνοντας τη διαδικασία
που θα κάνει τον τόπο αβίωτο για
τα παιδιά τους. Και ούτω καθεξής.

Τι μπορεί να γίνει; Πολλά, από την
υπεράσπιση του φυσικού και ουα-
στικού περιβάλλοντος των νησιών
έως την ενθάρρυνση του ορεινού
τουρισμού. Ομως πρώτα θα πρέπει 

να το πάρουμε απόφαση ότι
το σημερινό μοντέλο τουριστυαϊς
ανάπτυξης, όσα (εύκολα) κέρδη και
αν αποφέρει σε αρκετούς, έχει προ
πολλού εξαντλήσει τη χρησιμότη-
τά του για τη χώρα.

* 0 κ. Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγητής 

Δημόσιας Οικονομικής στο Πολυτεχνείο 

του Μιλάνου, και επικεφαλής του
Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 

Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Σύρος
ι

όλο και πιο ασφυκτικά. Οπως έδιωξαν 

φέτος τους κατασκηνωτές από
το Κάτω Κουφονήσι, έτσι νιώθουμε
κι εμείς όλο και πιο ανεπιθύμητοι,
καθώς δεν ταιριάζουμε στο προφίλ 

του (εύπορου) τουρίστα που
μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει στο
υψηλό κόστος, αλλά ούτε και του
νέου που δουλεύει σεζόν για να
κάνει ένα απογευματινό μπάνιο.

Πάσκουα Βοργιά, Παύλος Φυσάκης,
καλλιτέχνες

Στη Σύρο ο κόσμος σε υποδέχεται
και σε φιλοξενεί. Σε αγκαλιάζει. ΓΓ
αυτό και μια απλή επίσκεψη γίνεται
συνήθεια και μετά η συνήθεια δέσιμο, 

και το δέσιμο γίνεται δυνατή
επιθυμία, που μετατρέπει συχνά τον
τουρίστα σε μέτοικο. Και είναι πολλοί 

οι μέτοικοι, Ελληνες και ξένοι,
που βοηθούν στην ανάπτυξή του.
Γίνονται αυστηροί κριτές αλλά και
πρεσβευτές γιατί θέλουν να διαφυλάξουν 

την ομορφιά που βρήκαν,
ώστε να τη ζήσει κάθε νέος επισκέ¬

πτης. Αυτοί οι πολυάριθμοι μέτοίτ.
κοι, σε συντονισμό με τους ντόπιους,
θέλουν να διασωθεί η κληρονομιά
του τόπου, να αναδειχθεί, να μοιραστεί 

με τους επόμενους επισκέπτες.
Αυτό κάνουμε και στην Hermoupolis
Heritage. Θέλουμε όλοι όσοι έρθουν
εδώ να βλέπουν τα έργα τους ζωντανά, 

ακόμη και αν δημιουργήθηκαν
πολλά χρόνια πριν.

Δημήτρης Σταυρακόπουλος, ιδρυτής
Hermoupolis Heritage
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