
 

 

Ανάλυση κειμένου 
 

 
Ευχή ή κατάρα το Airbnb; 
 

Απομεσήμερο Σαββάτου σε καφέ στη συνοικία Καρναρέτζιο της Βενετίας. 
 
Μια παρέα Γάλλων συζητά δυνατά για την εξωφρενική ακρίβεια των ξενοδοχείων στην πόλη, η οποία               
αποκαλείται τελευταία «η Αirbnb-land», ως η άτυπη πανευρωπαϊκή «πρωτεύουσα» της προσφοράς           
καταλυμάτων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης μέσω της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας Αirbnb. 
 
Δευτέρα βράδυ, Απρίλιος 2017, στο χωριό Πύργος της Σαντορίνης. 
 
Λίγο μετά το τέλος της βάρδιάς τους, δύο γιατροί του νοσοκομείου, που κάνουν το αγροτικό τους στο                 
νησί, παραπονιούνται στους ντόπιους για τις εξωφρενικές τιμές τις οποίες ζητάνε οι ιδιοκτήτες ακινήτων              
για ενοίκιο. «Δεν μπορούμε να τα δώσουμε φτηνότερα, η ζήτηση είναι μεγάλη και ξέρεις πόσα μπορώ να                 
εισπράξω μέσω Αirbnb;» τους απαντά κυνικά ένας ντόπιος. 
 
Απόγευμα Τετάρτης της ίδιας εβδομάδας, στον πεζόδρομο της Δράκου στο Κουκάκι. 
 
Ένα ζευγάρι Ελλήνων γύρω στα 40 προσπερνά ένα γκρουπ τουριστών, αναζητώντας αγγελίες σε             
πολυκατοικίες για ενοικίαση διαμερίσματος. Οι προσφορές είναι ελάχιστες ακόμα και μέσω μεσιτικών            
γραφείων, κατασκευές κυρίως της δεκαετίας του ’60 και του ’70, με κακοσυντηρημένα στην πλειονότητά              
τους διαμερίσματα. Οι τιμές τους είναι στα ύψη, απλησίαστες για τους παλιούς ενοίκους, που εξωθούνται               
τους τελευταίους μήνες σε φυγή από μια λαϊκή και προσιτή μέχρι προσφάτως γειτονιά, η οποία με                
αυξανόμενο ρυθμό «εξευγενίζεται». 
 
Τι άλλαξε; Πριν από δύο χρόνια, ο παγκόσμιος κολοσσός της Airbnb, μιας εταιρείας που σήμερα               
αποτιμάται σε πάνω από 30 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε πως το Κουκάκι κατείχε για το 2015 το νούμερο 5                  
παγκοσμίως στις γειτονιές που σημειώνουν αύξηση τουριστικής κίνησης. Στο Κουκάκι αυτή η αύξηση             
έφτασε το 2015 στο 800%. 
 
«Πριν από δύο χρόνια με το εφάπαξ των γονιών μου αγοράσαμε ένα ερειπωμένο ακίνητο 45 τ.μ. της                 
δεκαετίας του ’50 στην Πλάκα έναντι 50.000 ευρώ. Το ανακαινίσαμε πλήρως, το επιπλώσαμε με τη               
βοήθεια σχεδιαστών εσωτερικών χώρων και το βάλαμε στο Airbnb», μας λέει ο 32χρονος Μάριος Μ., ο                
οποίος σήμερα ασχολείται επαγγελματικά με τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση ακινήτων, παρότι οι σπουδές            
του δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Σήμερα διαχειρίζεται συνολικά 5 ακίνητα στο Κουκάκι και                
στην Πλάκα, κάποια εκ των οποίων τα έχει νοικιάσει ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό, με τη συναίνεση των                  
ιδιοκτητών. Με τον ανταγωνισμό να είναι σκληρός καθώς έχουν διεισδύσει στον χώρο δεκάδες εταιρείες              
που αναλαμβάνουν τη διαχείριση ακινήτων, ο Μάριος έχει καταφέρει να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία             
στο σύστημα αξιολόγησης της Airbnb. Πλέον όχι μόνο βιοπορίζεται από αυτή την ενασχόληση, πληρώνει              
ΕΝΦΙΑ και κάνει απόσβεση της επένδυσης, αλλά κάθε χρόνο πολλαπλασιάζει τα κέρδη του. 
 
Δίπλα του ο Θοδωρής Κ., φίλος και συνεταίρος του, ηθοποιός στο... επάγγελμα, βάζει τα πράγματα στη                
θέση τους: «Κάποιοι αφελείς νομίζουν ότι μπορούν να κερδίζουν 5.000 ευρώ τον μήνα. Φυσικά αυτά τα                
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ποσά είναι στη φαντασία τους. Δεν έχουν ιδέα για το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, επιχειρούν να κάνουν                 
μια αρπαχτή, δεν επενδύουν στην ανακαίνιση του σπιτιού ούτε στην παροχή υπηρεσιών, βγάζουν μερικές              
φωτογραφίες με το κινητό τους και το παίζουν επιχειρηματίες με τα σπαστά αγγλικά τους». 
 
Συναντήσαμε και άλλους νέους επαγγελματίες του χώρου. Όλοι συμφωνούν στο εξής: τους τελευταίους             
μήνες έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων ακινήτων στις περιοχές-φιλέτα του κέντρου            
από ξένους επιχειρηματίες (Ελληνοαμερικανοί, Τούρκοι, Ισραηλινοί κυρίως), που αγοράζουν σε χαμηλές           
τιμές με στόχο την υπενοικίαση μέσω Airbnb. 
 
«Στην Ελλάδα υπάρχει νομικό κενό για την αποκαλούμενη οικονομία διαμοιρασμού, παρά τις συνεχείς             
εξαγγελίες των τελευταίων κυβερνήσεων. Προφανώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το φαινόμενο, δεν            
ζητάμε καμία απαγόρευση, αλλά διεκδικούμε να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Ειδικά στη            
Χαλκιδική, πολλοί βόρειοι γείτονές μας έχουν αγοράσει ή νοικιάσει διαμερίσματα και σπίτια, τα οποία              
υπενοικιάζουν μέσω Αirbnb και άλλων παρόμοιων εταιρειών. Εκτός από το δημοσιονομικό πρόβλημα            
-μέσω των φόρων που χάνονται-, υπάρχει και τραπεζικό θέμα αφού τα χρήματα αυτά δεν μένουν στην                
Ελλάδα καθώς μέσω υπηρεσιών όπως το paypal, δίνεται η δυνατότητα ακόμα και της παράκαμψης των               
capital controls», επισημαίνει ο πρόεδρος του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, Γιώργος Τσακίρης. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων, διαφαίνεται ότι η αύξηση 6% των αφίξεων στο «Ελ.               
Βενιζέλος» στο πρώτο τετράμηνο του 2016 δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό των              
διανυκτερεύσεων (μηδενική μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Θεωρείται δεδομένο πως οι             
συγκεκριμένοι τουρίστες επέλεξαν λύσεις τύπου Airbnb. 
 
Φορείς της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν ότι, ενώ οι τιμές των ενοικίων γενικά υποχωρούν ελαφρώς, σε               
περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των τουριστών τα ενοίκια κινούνται ανοδικά.            
Αποτέλεσμα, αρκετοί από τους «παλιούς» κατοίκους να πιέζονται οικονομικά και να αναγκάζονται να             
αλλάξουν περιοχή. Το τελευταίο διάστημα στα Χανιά, στη Χαλκιδική και σε τουριστικές περιοχές του              
κέντρου (Κουκάκι, Πλάκα, Γκάζι) καταγράφονται πολλά φαινόμενα εξώσεων σε μακροπρόθεσμους          
ενοικιαστές, καθώς οι ιδιοκτήτες θεωρούν -πολλές φορές εσφαλμένα- ότι μπορούν να εξασφαλίσουν            
περισσότερα έσοδα. Αποτέλεσμα σε αυτές τις περιοχές είναι να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους, να μην               
υπάρχουν ακίνητα για μακροπρόθεσμες μισθώσεις και να μετατρέπονται σε τουριστικά γκέτο. 
 
Το φαινόμενο βέβαια αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί σε περιοχές μεγαλουπόλεων όπως το Βερολίνο, το              
Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι και η Βαρκελώνη, όπου πολλά σπίτια ειδικά σε κεντρικές συνοικίες δεν                 
διατίθενται πλέον για μόνιμους ενοικιαστές, αλλά κυρίως για ταξιδιώτες ή ζάπλουτους επιχειρηματίες. Στο             
Βερολίνο οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές απαγόρευσαν πλήρως τη βραχύχρονη ενοικίαση ολόκληρων           
κατοικιών, ενώ η Bαρκελώνη, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους πελάτες της Airbnb,               
έχει επιβάλει υψηλά πρόστιμα στην πλατφόρμα. Η Νέα Υόρκη έχει προβλέψει αυστηρές κυρώσεις για να               
αποτρέψει τη μικρής διάρκειας διαμονή σε διαμερίσματα. 
 
Α. Δώσε τους ορισμούς των παρακάτω φράσεων χρησιμοποιώντας άλλες μορφές των           
λέξεών τους: 
Π.χ.: απλησίαστες τιμές: τιμές που δεν μπορούν να πλησιάσουν οι παλιοί ένοικοι 
 

1 τα κακοσυντηρημένα 
διαμερίσματα 
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2 ο αυξανόμενος ρυθμός  

3 το ερειπωμένο ακίνητο  

4 η διαχείριση ακινήτων  

5 η παροχή υπηρεσιών  

6 η ανακαίνιση του σπιτιού  

7 η αποκαλούμενη οικονομία   
διαμοιρασμού 

 

8 η παράκαμψη των capital 
controls 

 

9 οι μακροπρόθεσμοι 
ενοικιαστές 

 

10 οι αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές 

 

 
 
Β. Ταίριαξε τα ζεύγη! 

έξωση       τιμωρία 

συναίνεση       φόρος ακινήτων 

κύρωση       συμφωνία 

βιοπορίζομαι       εκδίωξη από την εστία 

δημοσιονομικό πρόβλημα       έλλειμμα προϋπολογισμού 

αρπαχτή       εύκολο κέρδος 

ΕΝΦΙΑ       κερδίζω τα προς το ζην 

 
 

 

Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com  www.filoglossa.org 
 


