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ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

Βαθύ μακροβούτι στα έσοδά τους 
διαπιστώνουν πολλοί ξενοδό-
χοι του κέντρου της πρωτεύου-

σας, που διατηρούν μονάδες στην 
ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας, γε-
γονός που αποδίδουν στην εκτετα-

μένη υποβάθμιση 
και στην έξαρση της 
εγκληματικότητας. 
Ηδη ορισμένα ξενο-
δοχεία έχουν βάλει 
λουκέτο, ενώ δεν 
είναι λίγες οι μονά-
δες που φαίνεται να 
«φλερτάρουν» με το 
ίδιο ενδεχόμενο.

Συγκριτική μελέ-
τη της Κίνησης Πο-
λιτών Κέντρου Αθή-
νας δείχνει πως τα 
έσοδα των ξενοδο-

χείων που επηρεάζονται από την 
ανομία και την υποβάθμιση του κέ-
ντρου ήταν το 2009 σχεδόν τα μισά 
(κατά 47% μειωμένα) σε σύγκριση με 
τα έσοδα ξενοδοχείων αντιστοίχων 
κατηγοριών εκτός κέντρου. Για πα-
ράδειγμα, τα ετήσια έσοδα ανά δω-
μάτιο για τα ξενοδοχεία τριών αστέ-
ρων στο νότιο τμήμα του ιστορικού 
κέντρου (περιοχή Ομόνοιας κ.λπ.) 
κυμάνθηκαν στα 10.650 ευρώ το 
2009, όταν τα έσοδα ανά δωμάτιο 
για τα ξενοδοχεία τριών αστέρων 
εκτός κέντρου ήταν 20.060 ευρώ. 

Τον περασμένο Μάιο οι πληρότη-

τες των ξενοδοχείων που επηρεάζο-
νται από την υποβάθμιση μειώθηκαν 
κατά 16,5% σε σύγκριση με τον Μά-

ιο του 2009, όταν στα ξενοδοχεία της 
Αττικής που βρίσκονται εκτός κέντρου 
η μείωση περιορίστηκε στο 11,3%. 

Αυτό συμβαίνει ενώ οι μέσες τιμές 
των ξενοδοχείων στην «κόκκινη πε-
ριοχή» μειώθηκαν τον Μάιο κατά 
15,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέ-
ρυσι, τη στιγμή που η μείωση των 
τιμών σε αντίστοιχα ξενοδοχεία εκτός 
κέντρου δεν ξεπέρασε το 6,4% κατά 
μέσο όρο.

«Η έξαρση της εγκληματικότητας 
και του παραεμπορίου στο ιστορικό 
κέντρο γονατίζει τις επιχειρήσεις, 
που καλούνται να ξεπεράσουν μια 
εποχή εκτεταμένης οικονομικής 
ύφεσης και κρίσης», υπογραμμίζει 
ο συντονιστής της ΚΙΠΟΚΑ, Δημήτρης 
Νικολακόπουλος. «Οσοι δεν γνωρί-
ζουν και έρχονται, την άλλη μέρα 
φεύγουν. Οσοι γνωρίζουν, δεν έρ-
χονται ούτε με πέντε ευρώ την ημέ-
ρα», σχολιάζει ο Αγγελος Δούρος, 
που διατηρεί δύο ξενοδοχεία στην 
«κόκκινη περιοχή» και δύο εκτός 

αυτής. «Τον Ιούνιο στην Πλάκα εί-
χαμε αύξηση 5%, στο Θησείο μείωση 
2%, ενώ στα δύο ξενοδοχεία της Ομό-
νοιας η μείωση έφτασε στο 28% και 
στο 21%», λέει ο ίδιος. 

«Θα το κλείσω»
Ο Γιάννης Γράψας, που διατηρεί 

ξενοδοχείο στην οδό Σολωμού μιλά 
για μείωση 80% φέτος σε σχέση με 
πέρυσι. «Εχω το ξενοδοχείο 33 χρό-
νια και τώρα θα αναγκαστώ να το 
κλείσω», τονίζει. Πέρα από το εμπό-
ριο και τη χρήση ναρκωτικών, την 
πορνεία και το παραεμπόριο, σε έξαρ-
ση βρίσκονται και οι κλοπές. Οι λε-
γόμενοι «καδενάκηδες» αρπάζουν 
σωρηδόν χρυσές καδένες από τον 
λαιμό των θυμάτων τους, τραυματί-
ζοντας ηλικιωμένους, γυναίκες κ.ά. 
Κλοπές σημειώνονται ακόμη και μέ-
σα στα ξενοδοχεία. 

Μειωμένα κατά 47% ήταν το 
2009 τα έσοδά τους σε σχέ-
ση με ξενοδοχεία που βρίσκο-
νται εκτός κέντρου. «Οσοι 
δεν γνωρίζουν και έρχονται, 
την άλλη μέρα φεύγουν», λέ-
νε οι επιχειρηματίες

Η υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας «γονατίζει» τις μονάδες της περιοχής 

Η εγκληματικότητα «βουλιάζει» τα ξενοδοχεία


Για μείωση 
των κρατή-
σεων κατά 
80% κάνει 
λόγο ο Γιάν-
νης Γράψας, 
που διατη-
ρεί ξενοδο-
χείο στην ο-
δό Σολωμού

 Η ΕΞΑΡΣΗ της εγκληματικότητας στο κέντρο της ΑΘήνας γονατίζει τις επιχειρήσεις, που καλούνται να ξεπε-
ράσουν μια εποχή εκτεταμένης οικονομικής ύφεσης και κρίσης

ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ, Κεφαλονιά, Βόρεια 
Ελλάδα αλλά και το αεροδρόμιο της 
Αθήνας βρίσκονται στην κορυφή 
της λίστας με τη μεγαλύτερη αύξηση 
της αεροπορικής κίνησης για το 
πρώτο πεντάμηνο του έτους, όπως 
καταδεικνύουν τα προσωρινά στοι-
χεία αφίξεων της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας αλλά και τα στοι-
χεία του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αντιθέτως, η Κρήτη, αν και πα-
ραδοσιακός θερινός προορισμός, 
εμφανίζει μείωση στον αριθμό των 
αφίξεων τουριστών.

Συνολικά στο διάστημα Ιανουα-
ρίου-Μαΐου 2010, η επιβατική κίνη-
ση των αεροδρομίων ήταν ελαφρώς 
αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2009. Βάσει των στοι-
χείων, ενισχυμένη κατά 3% ήταν η 
κίνηση στο Αεροδρόμιο της Αθήνας 
τους πρώτους πέντε μήνες του 2010. 
Η κίνηση εμφάνισε μία κάμψη της 
τάξης του 2% τον περασμένο Μάιο, 
με τους επιβάτες που διακινήθηκαν 
να φτάνουν το 1.346.727 έναντι 
1.376.137 το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. Η πτώση για την εσωτε-

ρική αγορά άγγιξε το 7%, γεγονός 
που η διοίκηση του ΔΑΑ αποδίδει 
εν μέρει στη μείωση των δρομολο-
γίων εσωτερικού από τους εγχώρι-
ους αερομεταφορείς. Αντίθετα, η 
επιβατική κίνηση εξωτερικού εμφά-
νισε οριακή αύξηση (0,8%) συγκρι-
τικά με το 2009. Συνολικά, πάντως, 
οι πτήσεις μειώθηκαν τον Μάιο κα-
τά 12%.

Βόρεια Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, 

από τα αεροδρόμια της Θεσσαλονί-

κης, της Αλεξανδρούπολης και της 
Καβάλας ταξίδεψαν συνολικά 
1.647.040 επιβάτες έναντι 1.528.391 
πέρυσι. 

Την ίδια στιγμή άνοδο σε ποσο-
στό 10,79% σημείωσαν οι αφίξεις 
ξένων τουριστών στο αεροδρόμιο 
της Kω (78.357 επισκέπτες), ενώ και 
στη Pόδο οι αφίξεις ήταν αυξημένες 
κατά 4,53% (213.895 επιβάτες ένα-
ντι 204.622 επιβατών στο πεντάμη-
νο του 2009). 

Από το Ιόνιο τα μέχρις στιγμής 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κεφα-

λονιά εμφανίστηκε πιο... «ανθεκτι-
κή» στην κρίση, καθώς είχε αύξηση 
αφίξεων κατά 4,7%, σε αντίθεση με 
τη Ζάκυνθο, όπου κατεγράφη πτώ-
ση σε ποσοστό 8,58% και την Κέρ-
κυρα, η οποία επίσης υποδέχθηκε 
λιγότερους τουρίστες (98.285 έναντι 
102.415 την ίδια περίοδο του 
2009).

Αρνητική είναι η εικόνα και στην 
Κρήτη, όπου η επιβατική κίνηση 
παρουσιάζει μείωση κατά 6,57% στα 
Χανιά και 8,13% στο Ηράκλειο.

ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

«Απογείωση» της επιβατικής κίνησης σε 7 αεροδρόμια της χώρας

Επιστολή
διαμαρτυρίας
στον δήμαρχο
ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον δήμαρχο Αθη-
ναίων για την υποβάθμιση της πε-
ριοχής της Ομόνοιας έστειλαν 35 
εταιρείες της περιοχής, υποστηρί-
ζοντας πως «η εγκατάλειψη έχει 
φτάσει στο χειρότερο μέχρι σή-
μερα σημείο». Κάνουν λόγο για 
«βασίλειο του υποκόσμου και της 
κακοσμίας», χαρακτηρίζοντας 
«επικίνδυνη» την πρόσβαση σε 
δρόμους όπως η Βερανζέρου, η 
Χαλκοκονδύλη, η 3ης Σεπτεμβρί-
ου και η Πατησίων. Ζητούν να ορ-
γανωθεί καλύτερα η εύρυθμη λει-
τουργία της περιοχής, με τα δημο-
τικά τέλη που πληρώνουν. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ετήσια έσοδα ανά δωμάτιο το 2009
  Μέσος όρος Ποσοστό
 Μέσος Ορος Εσόδων μειωμένων
 Εσόδων Ξενοδοχείων εισπράξεων από
Κατηγορία Κέντρου εκτός Κέντρου αντίστοιχη κατ.
   εκτός κέντρου (%)

1* 2.538,94 6.380,69 60,21
2* 6.831,67 9.919,67 31,13
3* 10.651,10 20.068,37 46,93
4* 16.715,23 22.103,75 24,38
5* 34.220,53 53.303,38 35,80
Σύνολο 10.748,26 20.640,18 47,93 

Πηγή: Ερευνα Πεδίου ΙΤΕΠ
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