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ΣΚΕΦΤΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΤΕ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ;
Η Αυστραλιανή μεταναστευτική εταιρεία 
Griffith Holdings & Associates Pty Ltd 
προσφέρει δωρεάν συμβουλές 
δια μέσω του γραφείου της στο Σίδνεϊ 
για ειδικευμένους επαγγελματίες 
(μηχανικούς, προσωπικό πληροφορικής ΙΤ, 
μάρκετινγκ, διευθυντικού προσωπικού).

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο (02) 9231 5293 
ή για όσους δεν μιλούν 
την Αγγλική γλώσσα στο 0428611664 MARN 9251763
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ΟΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ψηλά στη λίστα µε τις ακριβότερες πό-
λεις του πλανήτη παραµένει η Αθήνα 
(στην 78η θέση) παρά την οικονο-

µική κρίση, υπερβαίνοντας σε κόστος ζωής 
ακόµα και το Βερολίνο (106) και το Μαϊάµι 
(110). Στην παγκόσµια κατάταξη της εται-
ρείας συµβούλων 
ανθρώπινου δυναµι-
κού Mercer σχετικά 
µε το κόστος ζωής για 
έναν µη πολίτη, στην 
κορυφή βρίσκεται 
το Τόκιο, όπου ένας 
καφές στοιχίζει 6,48 
ευρώ και µία εφη-
µερίδα 5 ευρώ, ενώ 
δύο ακόµη ιαπωνι-
κές πόλεις, η Οσάκα 
και η Ναγκόγια, πε-
ριλαµβάνονται στην 
πρώτη δεκάδα.

Στη δεύτερη θέση 
έπεσε από την περ-
σινή της πρωτιά η 
σπαραγµένη από 
τους µακρόχρονους 
πολέµους πρωτεύου-
σα της αφρικανικής 
Αγκόλα, Λουάντα, η 
οποία εισάγει το 80% των καταναλωτικών 
της προϊόντων και τα ενοίκια στην πόλη 
είναι ιδιαίτερα ψηλά. Στην τέταρτη θέση η 
Μόσχα, η ακριβότερη ευρωπαϊκή πόλη, και 
ακολουθούν στο τοπ 10 η Γενεύη, η Ζυρίχη 
και η Σιγκαπούρη που ισοβαθµούν, η Ντζά-
µενα του Τσαντ και το Χονγκ Κονγκ.

Στην αµερικανική ήπειρο ακριβότερο είναι 
το Σάο Πάολο της Βραζιλίας (12), ακολου-
θούν το Ρίο ντε Τζανέιρο (13), το Καράκας της 
Βενεζουέλας (29) και η Νέα Υόρκη στην 33η 
θέση (32η πέρυσι). Το Λονδίνο υποχώρησε 

φέτος επτά θέσεις στην 25η και το Παρίσι 10 
στην 37η. Η φθηνότερη πόλη στον κόσµο για 
έναν που έχει εκπατριστεί είναι το Καράτσι του 
Πακιστάν (214η), όπου το κόστος ζωής είναι 
το ένα τρίτο εκείνου στο Τόκιο.

Αναδυόµενες ασιατικές µητροπόλεις και 
πόλεις της Αυστρα-
λίας ανέβηκαν στη 
λίστα, ενώ χωρίς αµ-
φιβολία η κρίση χρέ-
ους στην Ευρωζώνη 
επηρέασε το κόστος 
ζωής σε Ελλάδα, 
Ισπανία και Ιταλία, 
µε την Αθήνα να έχει 
πέσει από την 53η το 
2011 στην 78η θέση 
φέτος, τη Μαδρίτη 
οκτώ θέσεις στην 
60ή, το Μιλάνο 13 
θέσεις στην 38η και 
τη Ρώµη οκτώ θέσεις 
στην 42η. Αντίθε-
τα, η ενίσχυση του 
ελβετικού φράγκου 
έναντι του δολαρίου 
ανέβασε τη Βέρνη 
από τη 16η στη 14η 
θέση της κατάταξης. 

Τα προϊόντα, το κόστος των οποίων βρίσκε-
ται πιο ψηλά στην Αθήνα σε σύγκριση µε τις 
υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, είναι ο κα-
φές, που όπως επισηµαίνει η έρευνα στοιχί-
ζει 4,65 ευρώ έναντι 4 στο Βερολίνο, καθώς 
και η βενζίνη.

Η έρευνα καλύπτει 214 πόλεις σε πέντε 
ηπείρους και συγκρίνει το κόστος 200 προ-
ϊόντων και υπηρεσιών, όπως τρόφιµα, είδη 
ρουχισµού, µεταφορές, καθώς και τα ενοί-
κια, που αποτελεί και την πιο καθοριστική 
δαπάνη για τους µη πολίτες.

Η Αθήνα... 
νίκησε 
το Βερολίνο 

ΤΟ ΤΟΠ 10 ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

1. Τόκιο, Ιαπωνία

2. Λουάντα, Αγκόλα

3. Οσάκα, Ιαπωνία

4. Μόσχα, Ρωσία

5. Γενεύη, Ελβετία

6. Ζυρίχη, Ελβετία

6. Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη

8. Ντζαµένα, Τσαντ

9. Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ

10. Ναγκόγια, Ιαπωνία


