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Χωρίς ελληνικά κανάλια 
έµειναν πάλι χιλιάδες 
οµογενείς, συνδροµητές 

της συνδροµητικής πλατφόρµας 
της Ubi World TV, από όπου 
εκπέµπονται τα προγράµµατα 
πολυάριθµων καναλιών από το 
εξωτερικό. Μοναδική εξαίρε-
ση αποτελεί το κανάλι της ERT 

World. Το δίκτυο, µέσω µηνύ-
µατος, στην οθόνη κάνει λόγο 
για «τεχνικό λάθος» που θα επι-
λυθεί, αλλά τα προβλήµατα πα-
ραµένουν. Η Ubi World TV τέ-
θηκε πρόσφατα υπό «εθελοντική 
διαχείριση» και κανείς δεν ξέρει 
ποιο θα είναι το µέλλον της.

Το κανάλι του Antenna Pacific 

δεν προβάλλεται πλέον µέσω 
της Ubi World TV, αλλά µέσα 
από άλλες πλατφόρµες, ενώ τα 
προγράµµατα των άλλων ελλη-
νικών καναλιών δεν εκπέµπουν.

Επισήµως δεν έχει γίνει καµιά 
ανακοίνωση ούτε από την Ubi 
World TV, ούτε από τον διαχει-
ριστή της.

Σε συγκέντρωση διαµαρτυ-
ρίας κατήλθαν περισσότε-
ροι από 1600 οδηγοί και 

ιδιοκτήτες ταξί, στην πλειοψη-
φία τους οµογενείς, στη Μελ-
βούρνη, για να διαµαρτυρηθούν 
εναντίον των µεταρρυθµίσεων, 
για «απελευθέρωση» των αδειών 
που προωθούνται στον κλάδο 
των ταξί, οι οποίες θυµίζουν - 
όπως δηλώνουν - Ελλάδα! Οι 
διαµαρτυρόµενοι λένε πως έτσι 
οι άδειες τις οποίες «χρυσοπλή-
ρωσαν» θα χάσουν την αξία 
τους. Η ανακοίνωση των απο-
τελεσµάτων της έρευνας για τον 
κλάδο των ταξί στη Βικτώρια, 
έγινε από τον πρώην Επίτροπο 
της Αυστραλιανής Επιτροπής 
Ανταγωνισµού και Προστασίας 
του Καταναλωτή, οικονοµολόγο 
καθηγητή, Άλαν Φελς. Η έρευνα 
διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο 

και είχε ως στόχο να προτείνει 
αλλαγές για την αναβάθµιση του 
κλάδου, ο οποίος, κατά γενική 
οµολογία, είχε αρχίσει να νοσεί, 
εδώ και χρόνια.

Εκείνο που ανησυχεί περισσό-
τερο από οτιδήποτε άλλο, είναι το 
ενδεχόµενο απελευθέρωσης των 
αδειών, λέει ο οµογενής Ηρα-
κλής Κατσιαµπάνης, διαχειριστής 
150 ταξί και προσθέτει: «Μια 
τέτοια απόφαση θα είναι κατα-
στροφική για τους σηµερινούς 
ιδιοκτήτες αδειών. Είναι απλό. 
Από τη µια µέρα στην άλλη, θα 
µείνουν χωρίς εισόδηµα. Γιατί ο 
άλλος να πληρώσει και να πάρει 
µια άδεια, όταν µπορεί να την 
αποκτήσει χωρίς λεφτά, µε µια 
απλή αίτηση»; δηλώνει ο Χά-
ρης Κατσαµπάνης και συνεχίζει: 
«Η απελευθέρωση αδειών είναι 
πλέον πραγµατικότητα. Οποιοσ-

δήποτε επιθυµεί µπορεί να νοι-
κιάσει από την κυβέρνηση µια 
άδεια ταξί για πέντε χρόνια, κα-
ταβάλλοντας $20.000 το χρόνο, 
δεν υπάρχει δε περιορισµός στον 
αριθµό αδειών που θα είναι δι-
αθέσιµες. Επιπλέον, δεν επιτρέ-
πεται η επινοικίαση, ούτε και να 
ζητηθεί η γνώµη του κοινού στο 
θέµα απελευθέρωσης των αδει-
ών. Αρκεί να πούµε ότι η τιµή 
των αδειών, πριν αρχίσει η έρευ-
να αυτή, ήταν $525.000. Μόλις 
ξεκίνησε και άρχισαν οι εξερευ-
νήσεις, παρατηρήθηκε πτώση 
της τάξης των $70.000. Οι άδειες 
είχαν περίπου $455.000. Τώρα 
µε την εφαρµογή του µέτρου 
που ανοίγει διάπλατα την πόρτα 
των αδειών και την ενοικίαση 
$20.000 το χρόνο αξία των αδει-
ών θα µειωθεί δραστικά. Υπολο-
γίζω ότι θα πέσει στις $212.000».
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Χωρίς ελληνικά κανάλια 
έµειναν χιλιάδες οµογενείς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί

Στη Βόρεια Επικράτεια βρί-
σκεται από χθες η Λίντι 
Τσάµπερλεϊν-Κρέϊτον,  ενό-

ψει της ανακοίνωσης της από-
φασης της νέας ιατροδικαστικής 
έρευνας που έχει γίνει σχετικά 
µε την εξαφάνιση της κόρης της, 
Αζάρια, το 1980. Σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις, η ιατροδικα-
στής της Β. Επικράτειας, Ελίζα-
µπεθ Μόρις, θα ανακοινώσει 
σήµερα ότι την µικρή Αζάρια είχε 
αρπάξει «ντίγκο».

Να σηµειωθεί ότι αυτή είναι η 
τέταρτη ιατροδικαστική έρευνα που 
έχει γίνει στην υπόθεση της εξαφά-
νισης της µικρής Αζάρια.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΖΑΡΙΑ
Τριάντα-δύο χρόνια πέρασαν 

από τότε που µέσα σε µία αίθου-
σα δικαστηρίου στη Βόρεια Επι-
κράτεια, ο Μάικλ και η Λίντι Τσά-
µπερλεϊν, οι γονείς της Αζάριας, 
«βαφτίστηκαν» οι δολοφόνοι της 
µόλις εννέα µηνών κόρης τους.  
Το πτώµα του 9µηνου βρέφους 
δεν βρέθηκε ποτέ. Οι γονείς της 
Αζάρια από την πρώτη στιγµή που 
εξαφανίστηκε το µωρό τους αρνή-
θηκαν οποιαδήποτε εµπλοκή στην 
εξαφάνισή του. Η µικρή Αζάρια 
χάθηκε µέσα από την κούνια της 
που βρισκόταν σε αντίσκηνο, µέσα 
στην νύχτα. Το ζευγάρι µε το βρέ-
φος είχαν πάει εκδροµή στον Ιερό 
Βράχο, Ουλουρού. 

Η Λίντι υποστήριξε τότε ότι είδε 
ένα ντίγκο να κουβαλάει το µωρό 
της, αλλά οι Aρχές παρά την εξα-
ντλητική έρευνα βρήκαν µόνο τα 
µατωµένα ρούχα του. Τότε οι Αρ-
χές αποφάνθηκαν ότι τα ρουχα-

λάκια του µωρού είχαν σκιστεί µε 
ψαλίδι και όχι από τα δόντια κά-
ποιου αγριόσκυλου. 

Η αστυνοµία τότε παρατήρησε 
επίσης κάποιες αντιφάσεις στην 
κατάθεση της Λίντι Τσάµπερλεϊν 
που σε συνάρτηση µε την διαφορε-
τικότητα της στις θρησκευτικές της 
αντιλήψεις, µετέτρεψαν την µητέρα 
της Αζάρια σε εύκολο θύµα του Τύ-
που. Η Λίντι πρώτα «καταδικάστη-
κε» από την τότε κοινή γνώµη και 
τελικά κατηγορήθηκε για φόνο.

Πριν την δίκη του ζεύγους Τσά-
µπερλεϊν προηγήθηκαν όµως δύο 
ιατροδικαστικές έρευνες. Η πρώτη 
έρευνα απεφάνθη ότι όντως ήταν 

ένα ντίνγκο που πήρε το µωρό από 
την κούνια του αλλά στην συνέχεια 
κάποιος άνθρωπος εξαφάνισε το 
πτώµα της Αζάρια. Η δεύτερη ια-
τροδικαστική έρευνα όµως ενοχο-
ποιούσε την Λίντι ως δολοφόνο 
και τον Μάικλ ως συνεργό της για 
την εξαφάνιση του πτώµατος της 
Αζάρια. Έτσι ο Μάικλ και η Λίντι 
κατέληξαν κατηγορούµενοι για την 
δολοφονία της κόρης τους και κα-
ταδικάστηκαν. 

Έξι χρόνια αργότερα νέα στοι-
χεία, όπως το γεγονός ότι το αίµα 
που είχε βρεθεί στο αυτοκίνητο 
του ζευγαριού δεν ανήκε στην Αζά-
ρια και το ότι τα ρούχα του µωρού 
βρέθηκαν έξω από φωλιά ντίνγκο 
οδήγησαν στην απελευθέρωση της 
Λίντας Τάµπερλεϊν.

Οι κατηγορίες δολοφονίας που 
βάρυναν τους γονείς της Αζάρια 
αποσύρθηκαν. Η 9µηνη Αζάρια 
Τσάµπερλαϊν χάθηκε στις 17 Αυ-
γούστου 1980.

Σήμερα η απόφαση 
για την μικρή Αζάρια

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Η Λίντι Τσάµπερλεϊν µε την κόρη της Αζάρια, το 1980, 
στον ιερό βράχο του Ουλουρού.


