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Οι τιμές των κατοικιών στο Σίδνεϊ μειώνονται 
για πρώτη φορά τους τελευταίους 17 μήνες
Ο ι τιµές των ακινήτων του Σίδ-

νεϊ µειώθηκαν για πρώτη φορά 
µετά από σχεδόν ενάµιση χρό-
νο. Την ίδια στιγµή οι τιµές των 

ακινήτων στο Χόµπαρτ και τη Μελβούρ-
νη συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, 
σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της 
CoreLogic. Οι τιµές των ακινήτων του 
Σίδνεϊ σηµείωσαν συνολικά πτώση και 
κατά το τρίµηνο του Σεπτεµβρίου, καθώς 
κατέγραψαν άνοδο µόλις 0,2%. Η επί-
δοση θεωρείται ιδιαίτερα χαµηλή, δεδο-
µένου ότι οι τιµές στη µεγαλύτερη πόλη 
της Αυστραλίας µειώθηκαν κατά 2,2% το 
πρώτο τρίµηνο του 2016. Την ίδια στιγ-
µή, τον περασµένο µήνα, οι τιµές στο 
Χόµπαρτ σηµείωσαν άνοδο 1,7% και 
συνολικά, τον περασµένο χρόνο, αυξή-
θηκαν κατά 14,3%, ενώ η Μελβούρνη 
σηµείωσε αύξηση 0,9% το Σεπτέµβριο 
και 12,1% το προηγούµενο έτος. Ο Tim 
Lawless της CoreLogic δήλωσε στο ABC 
News, ότι η χαµηλή επίδοση του Σίδνεϊ 
οφείλεται πιθανότατα στο υψηλότερο 

ποσοστό επενδυτών στην αγορά αυτή: 
«Παρατηρούµε ότι περισσότερο από το 
ήµισυ της ζήτησης δανείων στο Σίδνεϊ 
προέρχεται από τους επενδυτές, ενώ σε 
όλες τις άλλες Πολιτείες τα δάνεια των 
επενδυτών είναι λιγότερα από τα µισά. 
Η αγορά της Μελβούρνης ευνοήθηκε 
από την ταχύτερη πληθυσµιακή ανάπτυ-

ξη της Πολιτείας καθώς ο αριθµός των 
ανθρώπων στη Βικτώρια αυξήθηκε κατά 
2,4% το περασµένο έτος.
Ο κ. Lawless δήλωσε ότι η αγορά του 
Χόµπαρτ ευνοείται λόγω των καλύτε-
ρων τιµών και της δυνατότητας αλλαγής 
τρόπου ζωής. «Βλέπουµε η µέση τιµή 
κατοικίας στο Χόµπαρτ είναι κάτω από 

τα $ 400.000 (γύρω στα $ 390.000), 
αξιοσηµείωτα χαµηλότερη από το Σίδ-
νεϊ, όπου η µέση τιµή είναι περίπου 
910.000 δολάρια ή τη Μελβούρνη που 
η µέση τιµή είναι λίγο πάνω από τα 
700.000 δολάρια.
Αυτό το χάσµα στις τιµές δείχνει ότι οι 
ιδιοκτήτες σπιτιών στις δύο µεγαλύτερες 
πρωτεύουσες µπορούν να πουλήσουν 
το σπίτι τους και να αγοράσουν ακί-
νητα στο Χόµπαρτ, ή να µετακινηθούν 
εκεί και να χρησιµοποιήσουν το κέρ-
δος από την πώληση της κατοικίας τους 
για να αγοράσουν σπίτι και περισσεύ-
ουν χρήµατα για να συµπληρώσουν τις 
αποταµιεύσεις τους και να ενισχύσουν 
το ταµείο της συνταξιοδότησης τους. 
Ο κ. Lawless ανέφερε ότι και οι τιµές 
των κατοικιών σε περιοχές κοντά στο 
Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αυξήθηκαν 
λόγω των υψηλών τιµών των κατοικιών 
στις µεγάλες πόλεις. Αναλυτικά, οι πε-
ριοχές Newcastle και Lake Macquarie 
καταγράφουν αύξηση της µέσης τιµής 
πάνω από 15 τοις εκατό, στα Νότια Χά-
ιλαντς της Νέας Νότιας Ουαλίας και η 
περιοχή Shoalhaven οι τιµές αυξήθηκαν 
κατά 14,3 τοις εκατό και στην περιοχή 
Illawarra κατά 13,5 τοις εκατό.
Ωστόσο, οι περισσότερες άλλες αγορές 
απέχουν πολύ από το να καταγράφουν 
διψήφια ετήσια αύξηση των τιµών. Ο κ. 
Lawless ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν 
πολύ πρώιµες ενδείξεις ότι η κρίση 
στο Περθ µάλλον πλησιάζει στο τέλος 
της:  «Βλέπουµε περισσότερους αγορα-
στές πρώτης κατοικίας που επιστρέφουν 
στην αγορά του Περθ. Έχουν σηµειωθεί 
κάποιες βελτιώσεις στην οικονοµία και 
µια πολύ λεπτή ανάκαµψη στην τάση 
µετανάστευσης σε άλλες Πολιτείες». Η 
άλλη τάση της αγοράς είναι η αύξηση 
των ενοικίων, ιδίως στο Σίδνεϊ και τη 
Μελβούρνη αν και οι ιδιοκτήτες που 
αγόρασαν πρόσφατα εξακολουθούσαν 
να εισπράττουν χαµηλό εισόδηµα από 
τις επενδύσεις τους.

Επιδηµία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στο Σίδνεϊ
∆υο άνδρες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στα νοτιοδυτικά 
προάστια του Σίδνεϊ. Η αστυνοµία δήλωσε ότι µια γυναίκα ηλικίας 30 ετών κρατήθηκε παρά τη θέληση της σε δια-
µέρισµα στην Καµπραµάτα από τον 49χρονο σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε και να της έκοψε τα 
µαλλιά. Η γυναίκα δραπέτευσε το Σάββατο µε τα παιδιά της ηλικίας τριών ετών και 11 µηνών. Ο άνδρας που κατη-
γορείται για τρία αδικήµατα παρουσιάστηκε στο ∆ικαστήριο της Παραµάτα την Κυριακή και διατάχθηκε η προφυλά-
κιση του καθώς το αίτηµα του να αφεθεί ελεύθερος µε εγγύηση δεν έγινε δεκτό. Η δίκη του αναµένεται να γίνει στις 
10 Οκτωβρίου. Το περιστατικό ήταν το τελευταίο που καταγράφεται από την αστυνοµία σε µια σειρά από επιθέσεις 
που σχετίζονται µε την ενδοοικογενειακή βία στη Νέα Νότια Ουαλία την περασµένη εβδοµάδα. Ένας άλλος άνδρας 
κατηγορήθηκε για επίθεση από την πρώην φίλη του που ισχυρίστηκε ότι έσπασε κλωτσώντας την πόρτα της, στο 
Πάντσµπολ, το απόγευµα του Σαββάτου. Και σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του 
φερόµενου ως δράστη. Εν τω µεταξύ, στο προάστιο Whalen στο δυτικό Σίδνεϊ, το Σάββατο το πρωί, βρέθηκε το 
πτώµα µιας 30χρονης γυναίκας που έφερε τραύµατα από µαχαίρι. Ο 26χρονος πρώην φίλος της γυναίκας κατηγο-
ρείται για τη δολοφονία. Σε ένα άλλο περιστατικό ο 34χρονος Lance Pearce, ο οποίος κατηγορείται ότι στραγγάλισε 
τον πρώην σύντροφό του, βρέθηκε νεκρός στη φυλακή την Παρασκευή. Η αστυνοµία κλήθηκε επίσης σε µπλοκ 
κατοικιών στο Λίβερπουλ την Παρασκευή, όπου δέχτηκε επίθεση ένας 87χρονος άνδρας. Ο άτυχος ηλικιωµένος 
έχασε την ζωή του και η αστυνοµία συνέλαβε τον 39χρονο γιο του τον οποίο κατηγορεί για τη δολοφονία. Και στο 
Κάµπσι ένας 51 χρονος άνδρας κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τη γυναίκα του µε ένα σφυρί. Η 
γυναίκα βρέθηκε µε σοβαρά τραύµατα στο κεφάλι.




