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Πτώση των ενοικίων στις περισσότερες 
πρωτεύουσες τον Ιούλιο
Πτώση των ενοικίων κατά 0,3 τοις εκατό καταγρά-
φεται τον µήνα Ιούλιο σε όλες τις µεγάλες πόλεις της 
Αυστραλίας µε εξαίρεση την Μελβούρνη και το Χό-
µπαρτ όπου οι τιµές ενοικίασης παραµένουν σε επί-
πεδα ρεκόρ. Το Σίδνεϊ εξακολουθεί να είναι η πιο 
ακριβή πόλη, µε µέση εβδοµαδιαία τιµή ενοικίου τα 
595 δολάρια, τιµή υψηλότερη µε το µέσο όρο των 
άλλων πόλεων όπου το µέσο ενοίκιο είναι 483 δο-
λάρια. Οι τιµές των ενοικίων έχουν µειωθεί κατά 0,6 
τοις εκατό κατά το παρελθόν έτος, µε την CoreLogic 
να παρατηρεί ότι τα ενοίκια συνεχίζουν να µειώνο-
νται µε τον ταχύτερο ρυθµό που έχει καταγραφεί, µε 
βάση στοιχεία που χρονολογούνται από το 1996. «O  
αριθµός των σπιτιών που προσφέτονται για ενοικία-
ση συνεχίζει να αυξάνεται και προβλέπεται να αυξη-
θεί σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια, δεδοµένου 
του επιπέδου των αποθεµάτων των υπό κατασκευή 

κατοικιών», ανέφερε η έκθεση της CoreLogic και 
επισηµαίνει ότι καθώς η αύξηση των µισθών και ο 
πληθυσµός συνεχίζουν να επιβραδύνονται, είναι 
απίθανο να δούµε αύξηση των ενοικίων βραχυπρό-
θεσµα. Η CoreLogic προειδοποιεί ότι οι ενοικιαστές 
αναζητούν υψηλής ποιότητας ακίνητα σε νεότερα κτί-
ρια που βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία και τονίζει ότι 
οι αποδόσεις ενοικίου έχουν παραµείνει σε χαµηλά 
επίπεδα ρεκόρ τον Ιούλιο και αναµένεται να δούµε 
µια περαιτέρω µείωση τους επόµενους µήνες.

Υπόδειγµα επιστολής 
διαµαρτυρίας 
για τον δηµοσιογράφο 
του Καναλιού 7
Συνεχίζονται οι διαµαρτυρίες της ελληνοαυστρα-
λιανής κοινότητας για το ατόπηµα του Καναλιού 7 
στην παρουσίαση της τελετής έναρξης των Ολυ-
µπιακών Αγώνων του Ρίο. 
Απαιτούµε δηµόσια συγγνώµη και αποκατάσταση 
της αλήθειας…

Mr Jim Wilson
Sports Editor, Seven News Central
PO Box 777, Pyrmont NSW 2009

Saturday Χ August 2016
Mr Wilson,

MISPLACED MACEDONIA COMMENTS

We, the undersigned, express our 
disappointment at Mr Andrew Gaze’s ill-
timed comments during the live broadcast of 
the Opening Ceremony of the 2016 Olympic 
Games in Rio de Janeiro.
His association of the ancient king of 
Macedonia, Philip II, and his son and 
successor, Alexander III (‘the Great’) with the 
southernmost former Yugoslav republic is ill-
informed, deserving of a correction during 
the live broadcast of the Closing Ceremony.
Mr Gaze immediately apologised on social 
media, blaming the script he had been given to 
read. (https://twitter.com/AndrewGaze10/
status/761809326017306624/photo/1)
Channel Seven must follow Mr Gaze’s lead 
and apologise in writing as well as making 
a correction during the live broadcast of the 
Closing Ceremony.
Throughout recorded history, the geographic 
region of Macedonia has been home to a 
diverse range of languages and cultures, with 
Hellenic the dominant one. 
In 1993, the new state acceded to the United 
Nations’ Organisation as the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia. The United Nations, 
the International Olympic Committee and 
their member-states officially use this name 
when referring to Hellas’ northern neighbour.
A regular feature of Slavomacedonian protests 
and publications are additional claims of 
an expansionist and anti-Greek nature. 
For example, illustrations of their version 
of maps of “Makedonija” include parts of 
northern Hellas (Greece), refuting a number 
of international treaties. The government 
in Skopje and its followers are seeking the 
abrogation of international treaties and the 
redrawing of borders in south-eastern Europe.
Channel Seven cannot allow itself to 
become part of this decades-long effort to 
undermine the integrity of Hellas (Greece). 
Make no mistake, this is not about history 
or nomenclature; this is about territory and 
power. 
The ill-informed, deserving of both a written 
apology from Channel Seven and a correction 
during the live broadcast of the Closing 
Ceremony.

Yours sincerely,

Το µέσο εβδοµαδιαίο ενοίκιο στο Σίδνεϊ είναι 595 δολάρια, το 
υψηλότερο στην Αυστραλία




