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Απόψεις
Αγαπητοί συµπατριώτες,

Ηχώρα µας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από 
έντονη ξηρασία και καταστροφικές πυρκα-
γιές. Ήδη µεγάλο µέρος τής επαρχίας βιώ-

νει την έλλειψη πόσιµου νερού. 
Άνθρωποι χάθηκαν, περιουσίες καταστράφη-
καν. Ένα µεγάλο µέρος της χώρας έχει µετατρα-
πεί σε στάχτη.  Αναπνέουµε µολυσµένο αέρα.  
Ήρθε η ώρα να συνεργαστούνε οι Κυβερνήσεις 
µας (Πολιτειακές και Οµοσπονδιακές για να υιο-
θετηθούν ριζικές, θεσµικές λύσεις. Το πιο επεί-
γον είναι η κυβέρνηση να δαπανήσει µεγάλα 
ποσά και να εφαρµόσει ριζοσπαστικές πολιτικές, 
για να αντιµετωπίσει την άνευ προηγουµένου 
και επιδεινούµενη εθνική κρίση νερού.
Το 1964 που µετανάστευσα στην όµορφη Αυ-
στραλία, ήταν σε εφαρµογή το πρόγραµµα Snowy 
Mountains Scheme - ένα σηµαντικό σύµβολο της 
αυστραλιανής ταυτότητας ως ανεξάρτητη, πο-
λυπολιτισµική και πολυµήχανη χώρα. Είναι το 
µεγαλύτερο έργο µηχανικής στην Αυστραλία και 
ένα από τα µεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στον 
κόσµο.  Έκτοτε, δεν έχει µπει σε εφαρµογή κά-
ποιο άλλο πρόγραµµα. 
Θέλω να πιστεύω ότι ο γνωστός σε όλους, ∆ρ 
Τζον Μπράντφιλντ, που σχεδίασε την γέφυρα 
του Σίδνεϊ µάς έχει αφήσει σχέδια για το πως 

µπορεί να γίνει µεταφορά νερού στα νότια από 
τα τροπικά µέρη του βορρά. 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ανάµεσά τους και 
ο Άλαν Τζόουν του 2GB,που µιλούν για αυτό το 
σχέδιο, όµως καµµία Κυβέρνηση µέχρι στιγµής 
δεν έχει κάνει σοβαρές έρευνες για την υλοποί-
ηση ενός τέτοιου προγράµµατος. Καταλαβαίνω 
ότι πρόκειται για ένα πολύ δαπανηρό πρόγραµ-
µα, αλλά µακροπρόθεσµα, τα ωφέλη θα υπερ-
βούν κατά πολύ το κόστος υλοποίησης. 
Εξίσου σηµαντικό είναι να µπουν σε εφαρµογή 
ηδροηλεκτρικά προγράµµατα που θα προσφέ-
ρουν σε πολλές περιοχές καθαρή και φθηνότερη 
ενέργεια. 
Το βασικό σύστηµα των ποταµών της Αυστρα-
λίας θα παραµείνει υγιές και θα εξυπηρετεί τη 
ραγδαία αύξηση του πληθυσµού από τη γείτονα 
χώρα, την Ασία. 
Πριν λίγα χρόνια, στην εκποµπή «Ross Greenwood 
Money Show» στο 2GB, παρακολούθησα µια συ-
νοµιλία µε τον επιχειρηµατία Αγροτικών προϊό-
ντων, κ. Νίκο Μωραϊτη. 
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κυρίου Μωραϊτη, 
η Αυστραλία θα µπορεί µελλοντικά να φιλοξε-
νήσει µέχρι 100.000.000 ανθρώπους µε την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες 
υποδοµές για να γίνει µεταφορά νερού από τα 
βόρεια προς τα νότια τµήµατα της χώρας.

Το κόστος ενός τέτοιου προγράµµατος είναι 
αστρονοµικό! Αλλά κατά τη γνώµη µου θα πρέ-
πει η Κυβέρνηση να εισάγει ειδικό φόρο για να 
µπει σε εφαρµογή –το ταχύτερο δυνατό - ένα τέ-
τοιο πρόγραµµα. Εγώ προσωπικά –παρόλο που 
είµαι συνταξιούχος- είµαι διατεθειµένος να πλη-
ρώσω µέχρι $1000 ετησίως, εφόρου ζωής!
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα-επένδυση που θα 
διασφαλίσει το µέλλον των επόµενων γενιών.
Είµαστε ευλογηµένοι από το Θεό να ζούµε σε µια 
ήπειρο στην οποία συνυπάρχουν αρµονικά 250 
εθνικότητες. Σε σύγκριση µε άλλες χώρες, έχου-
µε ελάχιστα προβλήµατα. 
Το καλό της Αυστραλίας θα πρέπει να βρίσκεται 
στις άµεσες προτεραιότητές µας. Να επιδεικνύ-
ουµε αλληλοσεβασµό και να συνεργαζόµαστε 
για µία καλύτερη Αυστραλία ώστε η χώρα µας 
να βρίσκεται στη λίστα µε τις καλύτερες χώρες 
του κόσµου. 
Ο θεός να ευλογεί την Αυστραλία (και φυσικά 
και την γενέτειρα, Ελλάδα). 

*  Ο Κυριάκος Κολιάδης είναι Senior Advisor του «The Small 
Business Party», Community Current Affairs Activist και 
Taxi Industry Association Director 

(Email: Kerry.koliadis2@gmail.com)

Γράφει ο Κυριάκος Κολιάδης*

Οι ομογενείς αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα
Εφυγαν από την Ελλάδα αναζη-

τώντας καλύτερες µέρες στην 
Αµερική, στη Γερµανία, στην 
Αυστραλία. Εργάστηκαν σκλη-

ρά, δηµιούργησαν περιουσία και 
τώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα, όχι 
για να εγκατασταθούν αλλά για να 
επενδύσουν στο εγχώριο real estate. 
Οι έλληνες οµογενείς δίνουν ψήφο 
εµπιστοσύνης στην ελληνική κτηµα-
ταγορά καθώς βλέπουν ευκαιρίες σε 
ακίνητα που προσφέρουν υπεραξίες 
και αποδόσεις.

Τα τελευταία δύο χρόνια το 
ενδιαφέρον των οµογενών για 
αγορά κατοικίας την Ελλάδα 
είναι έντονο, ενώ το 2020, 
σύµφωνα µε τους ανθρώπους 
της αγοράς, θα είναι «χρονιά 
επενδύσεων».

Οι οµογενείς επιστρέφουν επενδυτι-
κά στην πατρίδα, στοχεύοντας στην 
αγορά ακινήτου µε σκοπό την υπερα-
ξία, τη διαµονή τους καλοκαιρινούς 
µήνες αλλά και για να το αξιοποιή-
σουν για βραχυχρόνια ή µακροχρό-
νια µίσθωση. Οι Ελληνες του εξω-
τερικού γνωρίζουν ότι η αναζήτηση 
κατοικίας για ενοικίαση στην Ελλάδα 
έχει ενταθεί τους τελευταίους µήνες 
και οι τιµές των ενοικίων έχουν εκτι-
ναχθεί στα ύψη. Ειδικά σε περιοχές 

του κέντρου της Αθήνας τα ενοίκια 
έχουν αυξηθεί ακόµη και 40%.

«Οι οµογενείς επενδύουν 
στην αγορά κατοικίας µε στό-
χο το µηνιαίο εισόδηµα» 

µας λέει ο Θεµιστοκλής Μπάκας, 
πρόεδρος του Πανελλαδικού ∆ικτύ-
ου Κτηµατοµεσιτών E-Real Estates. 
«Με την αγορά µιας γκαρσονιέρας 
έως 50.000 ευρώ ο οµογενής µπο-
ρεί να αποκτήσει µηνιαίο εισόδηµα 
ακόµη και 300-400 ευρώ, απόδοση 
καθόλου ευκαταφρόνητη σε σχέση 
µε το επενδυµένο κεφάλαιο και τα 

δεδοµένα στη χώρα διαµονής του» 
σηµειώνει. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι 
οµογενείς στοχεύουν και στην υπε-
ραξία του ακινήτου τα επόµενα χρό-
νια, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
επενδύσεις στην κτηµαταγορά ειδικά 
του κέντρου της Αθήνας στα τέλη του 
2015 είναι ήδη κερδοφόρες, αφού 
οι τιµές των ακινήτων έχουν αυξη-
θεί ακόµα και έως 30%. Κερδισµένοι 
είναι για παράδειγµα όσοι εµπιστεύ-
τηκαν την Κυψέλη. Το 2017, η αγο-
ρά ενός διαµερίσµατος άνω των 35 
ετών στα πιο ακριβά σηµεία της πε-
ριοχής δεν ξεπερνούσε τα 550 ευρώ 
το τετραγωνικό, ενώ σήµερα οι τιµές 

πώλησης κυµαίνονται από 800 ευρώ 
έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.

Οι περιοχές όπου επενδύουν

Οι οµογενείς από τη Γερµανία, όπως 
µας λέει ο Θεµιστοκλής Μπάκας, 
επενδύουν κυρίως από 50.000 έως 
100.000 ευρώ σε ακίνητα στο κέντρο 
της Αθήνας (Κυψέλη, Γκύζη, Πεδίον 
του Αρεως, Κεραµεικός) αλλά και σε 
γειτονιές του Ζωγράφου και της Καλ-
λιθέας. Επενδύοντας τις οικονοµίες 
τους στην αγορά µια κατοικίας στην 
πατρίδα προσβλέπουν σε ικανοποιη-
τικά µηνιαία εισοδήµατα από την εκ-
µίσθωσή της. Σε ακριβότερα ακίνητα 
επενδύουν οι οµογενείς από την Αυ-
στραλία.

∆ιαθέτουν κυρίως από 120.000 έως 
250.000 ευρώ και επιλέγουν περιο-
χές κοντά στο ιστορικού κέντρο της 
Αθήνας καθώς και σε περιοχές που 
βρίσκονται κοντά στο Κέντρο Πολιτι-
σµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Στο 
ραντάρ όσων έρχονται από την Αµε-
ρική βρίσκονται και τα προάστια κα-
θώς αναζητούν ακίνητα στο Μαρούσι 
και γενικότερα στις καλές περιοχές 
των βορείων προαστίων και στον 
Πειραιά. Επίσης επιλέγουν και περι-
οχές των νοτίων προαστίων όπως η 
Βάρκιζα, η Ανάβυσσος και το Σούνιο.




