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Της Φράνσυ Φωσκόλου

Πλήγµα για τον τουρισµό και την
ανάπτυξη των νησιών των Κυκλάδων
φαίνεται να είναι η ανεξέλεγκτη δράση
ορισµένων κατοίκων των νησιών οι
οποίοι ενοικιάζουν παράνοµα και άτυπα
δωµάτια ή ακόµα και σπίτια σε ανυπο-
ψίαστους τουρίστες και παραθεριστές
που επιλέγουν τα
Κυκλαδονήσια ως τόπο
προορισµού των διακο-
πών του. Το φαινόµενο
τείνει να πάρει δραµατική
έκταση κυρίως στο νησί
της Τήνου, όπου παρατη-
ρείται αυξηµένη τουριστι-
κή κίνηση, ιδίως κατά της
διάρκεια των
Σαββατοκύριακων, λόγω
της ανάπτυξης του θρη-
σκευτικού τουρισµού.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
παραθέτει ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ενοικιαζοµένων
∆ωµατίων Τήνου «Η Ξενία»,
Γιώργος Λεβαντής, το φαινό-
µενο της παράνοµης ενοικία-
σης δωµατίων στο νησί της
Τήνου είναι ανεξέλεγκτο,
αφού ο αριθµός τους ξεπερ-
νάει σηµαντικά το σύνολο
των καταλυµάτων που λει-
τουργούν σε νόµιµη βάση,
διαθέτοντας εγκεκριµένη
άδεια λειτουργίας από τον
ΕΟΤ. «Έχει φτάσει στο
σηµείο τα λαθραία να είναι
πολύ περισσότερα από τα
νόµιµα. ∆ηλαδή αυτή τη
στιγµή στην Τήνο έχουµε
νόµιµες περίπου έξι χιλιάδες
κλίνες ενώ ένα
Σαββατοκύριακο του καλοκαι-
ριού η Τήνος φιλοξενεί γύρω
στις 30 χιλιάδες επισκέπτες,
σύµφωνα µε τα εισιτήρια που
έχουν κοπεί µε προορισµό το
νησί. Καταλαβαίνετε για τι
αριθµό παρανοµίας µιλάµε.
Είναι διπλάσιες και τριπλάσιες
οι παράνοµες κλίνες από τις
νόµιµες», επισηµαίνει σχετικά
ο κ. Λεβαντής.
Το φαινόµενο αυτό έχει
άµεση σχέση µε το αυξηµένο
τουριστικό κύµα που σηµειώ-
νεται κατά της διάρκεια της
θερινής περιόδου στο νησί
της Μεγαλόχαρης, λόγω της
ανάπτυξης του θρησκευτικού
τουρισµού. Έτσι, η µεγαλύτε-
ρη πλειοψηφία των επισκε-
πτών ταξιδεύουν µε προορι-
σµό την Τήνο κατά τη διάρ-
κεια του Σαββατοκύριακου.
«Στην Τήνο επειδή ο τουρι-
σµός είναι θρησκευτικός, που
σηµαίνει ότι όλος ο κόσµος
έρχεται Παρασκευή, Σάββατο
και φεύγει την Κυριακή, µένει
ουσιαστικά δύο ηµέρες, έχει
εµφανιστεί ένα φαινόµενο µε
παράνοµα καταλύµατα του
νησιού για να εξυπηρετηθεί ο
κόσµος που έρχεται µόνο για
µία ή δύο ηµέρες», σηµειώνει ο κ.
Λεβαντής. 

«Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι
αλλά δεν µπορεί να γίνει τίποτα»
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι παρόλο
που το νησί της Τήνου αποτελεί µία µικρή
κοινωνία, ο αριθµός των λαθραίων ενοικια-
ζοµένων δωµατίων συνεχώς εξαπλώνεται
χωρίς να γίνεται καµία ενέργεια για την εξά-

λειψη αυτού του φαινοµένου. Ωστόσο, το
ζήτηµα αυτό είναι πολύ δύσκολο να αντιµε-
τωπισθεί αφού δεν µπορούν να υπάρξουν
τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύ-
ουν την παράνοµη πράξη της λαθραίας ενοι-
κίασης. «Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι αλλά
δεν µπορεί να γίνει τίποτα από τους ιδιώτες
διότι στα καταλύµατα αυτά τα λαθραία δεν
µπορεί να µπει ούτε η αστυνοµία µέσα. Για
να µπει η αστυνοµία χρειάζεται εισαγγελικό

ένταλµα έρευνας. ∆εν µπορεί κανένας, ούτε
ο σύλλογος να µπει γιατί ο ιδιοκτήτης µπο-
ρεί να ισχυριστεί ότι απλά φιλοξενεί αυτούς
τους ανθρώπους και να πρέπει να ζητήσει
εισαγγελικό ένταλµα γιατί δεν µπορεί να
µπαίνει στο σπίτι του έτσι ανεξέλεγκτα»,
τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Τήνου «Η Ξενία»,
Γιώργος Λεβαντής. 
Με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος ενός

Συλλόγου που έχει άµεση σχέση µε την του-
ριστική δραστηριότητα και την ενοικίαση
καταλυµάτων, ο Γιώργος Λεβαντής έχει
κάνει άπειρες κινήσεις που ξεκινούν και από
τα παρελθόντα έτη για τον περιορισµό της
δυσάρεστης αυτής κατάστασης. «Ως σύλλο-
γος κάθε χρόνο στέλνω επιστολές στην
αστυνοµία η οποία δεν µπορεί να κάνει κάτι,
παρά µόνο να συλλάβει κάποιον έξω από το
σπίτι να εισάγει παράνοµα πελάτες», υπο-

γραµµίζει, προτείνοντας ότι πρέπει κάποιος
να ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό πιο ουσια-
στικά:
«Πρέπει να υπάρχει ένας αστυνοµικός που
θα ασχολείται µε αυτό το ζήτηµα».
Μάλιστα, περιγράφει και ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα, σύµφωνα µε το οποίο κατά το
παρελθόν είχαν γίνει συγκεκριµένες µηνύ-
σεις εναντίον παράνοµων ενοικιαστών κλι-
νών τους οποίους τελικώς, κατά την εκδίκα-

ση των υποθέσεων, το δικαστήριο τους
αθώωσε µε την εκ µέρους τους
υπόσχεση ότι πρόκειται να εκδώσουν νόµι-
µες άδειες λειτουργίας τουριστικών καταλυ-
µάτων. Και αυτές οι µηνύσεις προήλθαν από
καταγγελίες ανυποψίαστων πελατών που
διέµειναν σε κάποια από τα λαθραία καταλύ-
µατα που δραστηριοποιούνται στο νησί της
Τήνου.

«Ψαρεύουν πελάτες
στα στενάκια της Τήνου»
Η δράση των παράνοµων ενοικιαστών κατα-
λυµάτων στο νησί της Τήνου λαµβάνει χώρα
σε περιοχές όπου δε θα µπορούν εύκολα να
γίνουν ορατοί από τους «συναδέλφους»
τους, νόµιµους επαγγελµατίες του τουρι-
σµού που θα τους στοίχιζε µία εις βάρος
τους µήνυση. ∆ραστηριοποιούνται σε µικρά
στενά δροµάκια, όπου προσπαθούν κυριολε-
κτικά να «ψαρέψουν» περαστικούς υποψή-
φιους πελάτες, οι οποίοι, λόγω της έντονης
τουριστικής κίνησης ψάχνουν εναγωνίως να
βρουν ένα χώρο διαµονής.
Όπως αναφέρει ο κ. Λεβαντής, ενοικιάζουν
δωµάτια σε πολύ χαµηλές τιµές και ουσια-
στικά αποτελούν εµπόδιο για την οµαλή λει-
τουργία των νόµιµων τουριστικών καταλυ-
µάτων του νησιού.
Μάλιστα, οι λαθραίοι ενοικιαστές δεν δρα-
στηριοποιούνται µόνο µέσα στην πόλη της
Τήνου, αλλά έχει παρατηρηθεί και το φαινό-
µενο της ενοικίασης ακόµα και εξοχικών
κατοικιών για αρκετές ηµέρες. Σύµφωνα µε
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ενοικιαζοµένων
∆ωµατίων, οι κατοικίες αυτές διαφηµίζονται
µέσω του διαδικτύου από παράνοµους µεσί-
τες έναντι αµοιβής.

∆υσφήµιση για τον
τουρισµό του νησιού
Τα παράνοµα ενοικιαζόµενα καταλύµατα
µπορεί από την µία πλευρά να εξυπηρετούν
τους τουρίστες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να βρουν νόµιµο κατάλυµα για να
διαµείνουν κατά τις ηµέρες παραµονής τους
στην Τήνο -και µάλιστα σε πολύ χαµηλή
τιµή- ωστόσο όµως αποτελούν πληγή για
την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, αφού
δεν παύουν να αποτελούν σηµαντική πηγή
δυσφήµισης των τουριστικών υποδοµών της
Τήνου. Η ποιότητα την οποία έχουν τη
δυνατότητα να παράσχουν είναι ιδιαιτέρως
χαµηλή, µε αποτέλεσµα όσοι τελικά διαµεί-
νουν σε αυτά να σχολιάζουν µε καθόλου
κολακευτικά λόγια τις ηµέρες παραθερισµού
τους στην Τήνο.
Εκτός όλων αυτών, η παράνοµη δράση ενοι-
κίασης αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην
κίνηση και την πληρότητα των νόµιµων
καταλυµάτων που λειτουργούν καθ’ όλα
νόµιµα, πληρώνοντας υπαλλήλους, εισφο-
ρές, φόρους και ΤΕΒΕ. «Εµείς πληρώνουµε
φόρους, ΤΕΒΕ εισφορές και αυτοί όχι µόνο
µειώνουν τη δουλειά µας αλλά δυσφηµούν
και το νησί», σηµειώνει ο Γιώργος Λεβαντής.

Χρόνιο και πανελλαδικό
το φαινόµενο
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Τήνου «Η Ξενία»
τα φαινόµενο της λαθραίας ενοικίασης
δωµατίων στο νησί δεν είναι καινούριο αφού
µετράει πολλά χρόνια από την πρώτη εµφά-
νισή του. «Αυτό το φαινόµενο δεν είναι και-
νούριο, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια
απλώς τώρα τελευταία το φαινόµενο έχει
ενταθεί», τονίζει.
Επιπλέον, δεν είναι ένα ζήτηµα που αφορά
µόνο το νησί της Τήνου, αφού έχει κάνει
την εµφάνισή του και έχει εξαπλωθεί όχι
µόνο σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων αλλά
και στην Ελλάδα γενικότερα.
Καταλήγοντας, ο Γιώργος Λεβαντής πραγµα-
τοποιεί έκκλησή προς όλες τις κατευθύνσεις
και κυρίως προς την πλευρά του ΕΟΤ,
ούτως ώστε να επιληφθεί του θέµατος και
να επέλθει η οριστική επίλυσή του.

Τήνος: ∆υσφήµιση για τον τουρισµό του νησιού
η ανεξέλεγκτη δράση των λαθραίων ενοικιαζοµένων δωµατίων

««ΨΨάάρρεεµµαα»»
ππεελλααττώώνν  σσεε
ππααρράάννοοµµαα
««δδίίχχττυυαα»»!!....

Το µεγαλύτερο πρόβληµα παρουσιάζεται το καλοκαίρι, µε κορύφωση την περίοδο του
∆εκαπενταύγουστου που το νησί κυριολεκτικά κατακλύζεται από κόσµο


