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Μια στάση έξω από την πόρτα σας: Κατά παραγγελία ΜΜΜ

Ο ι κάτοικοι του Σίδνεϊ πρόκει-
ται να έχουν ακόµα περισσό-
τερες επιλογές, µε την έναρ-
ξη του πρωτοεµφανιζόµενου 

προγράµµατος «Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς Κατά παραγγελία».
Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδο-
µών Andrew Constance δήλωσε ότι 
το δοκιµαστικό αυτό, αρχικά, πρό-
γραµµα, αποτελεί καινοτοµία για τη 
ΝΝΟ και πρόκειται να µεταµορφώ-
σει τις δηµόσιες συγκοινωνίες σε 
ολόκληρο το Σίδνεϊ. «Έχουµε ταινίες 
κατά παραγγελία, φαγητό κατά πα-
ραγγελία και, τελικά, η ΝΝΟ θα έχει 
στη διάθεσή της και κατά παραγγελία 
µεταφορές» δήλωσε ο κ. Constance.
Οκτώ οδηγοί των κατά παραγγελία 
υπηρεσιών µαζικής µεταφοράς θα 
ξεκινήσουν να εκτελούν δροµολόγια 
από τον Οκτώβριο στα βορειοδυτι-
κά, στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και 
στα ανατολικά προάστια, στις βόρει-
ες ακτές, στο Sutherland Shire και 
στο Central Coast, µε τους πελάτες 
να µπορούν να κάνουν κράτηση στα 
µέσα µαζικής µεταφοράς από το σπί-
τι τους ή από κάποιο κοντινό σηµείο 
προς έναν τοπικό συγκοινωνιακό 
κόµβο ή άλλα κέντρα, συµπεριλαµβα-
νοµένων των τοπικών νοσοκοµείων.
«Αυτό το δοκιµαστικό στάδιο συνιστά 
απλώς την αρχή των µελλοντικών µε-
ταφορών µας στη ΝΝΟ. Φανταστείτε 
να µη χρειάζεται να ελέγξετε πότε 
περνάει λεωφορείο, επειδή θα ξέρετε 
ότι θα εξυπηρετηθείτε όταν και όπου 
το χρειάζεστε» είπε ο κ. Constance.
Μια κοµβική περιοχή όπου θα υλο-
ποιηθεί το πρόγραµµα είναι το 
Macquarie Park στις αρχές του 2018, 
µε τιµές που θα ξεκινούν από $ 2.60. 
Αυτή την υπηρεσία θα τη διαχειρίζε-
ται η Keolis Downer µε έναν στόλο 

από οκτώ µίνι βαν, έξι µίνι λεωφο-
ρεία και ένα όχηµα µε προσβασιµό-
τητα για τα αναπηρικά αµαξίδια κατά 
τις ώρες αιχµής. Ο βουλευτής του 
Ryde, Victor Dominello, δήλωσε ότι 
η υπηρεσία θα σηµαίνει ότι περισσό-
τεροι άνθρωποι θα χρησιµοποιούν 
τα ΜΜΜ πριν τεθεί σε λειτουργία η 
νοτιοδυτική γραµµή µετρό του Σίδνεϊ 
το 2019. «Αυτό θα ενθαρρύνει περισ-
σότερους ανθρώπους να αφήσουν τα 
αυτοκίνητά τους και να χρησιµοποι-
ούν τις δηµόσιες συγκοινωνίες, προ-
σφέροντας, παράλληλα, και επιπλέον 
θέσεις εργασίας σε αυτό τον ταχέως 
αναπτυσσόµενο τοµέα» ανέφερε ο κ. 
Dominello.
Κάθε δοκιµαστική γραµµή θα είναι 
µοναδική και θα έχει δικό της σύστη-
µα τιµολόγησης, που κυµαίνεται από 
2.60 έως 5.60 δολάρια για κάθε δρο-
µολόγιο. Οι πελάτες θα µπορούν να 
κάνουν κράτηση online, τηλεφωνικά 
ή µέσω µιας εφαρµογής.

Οι υπόλοιποι τοµείς που περιλαµβά-
νονται στα πρώτα δοκιµαστικά δρο-
µολόγια θα είναι:
•  Bankstown: Υπηρεσία εξυπηρέ-

τησης κατά παραγγελία µεταφο-
ρών για επισκέπτες, ασθενείς και 
υπαλλήλους του Νοσοκοµείου 
Bankstown που θα λειτουργεί 18 
ώρες την ηµέρα. Ξεκινά τον Οκτώ-
βριο. Κόµιστρο: $ 4. (Punchbowl 
Bus Company, 1 λεωφορείο)

•  Edmondson Park: Μια υπηρεσία 
που θα παραλαµβάνει τους πελάτες 
από το σπίτι ή την κοντινή περιο-
χή και θα τους αποβιβάζει στον σι-
δηροδροµικό σταθµό. Ξεκινά στις 
αρχές του 2018. Κόµιστρο: $ 3,10. 
(Interline, 2 µίνι λεωφορεία)

•  Βόρειες ακτές: Μια υπηρεσία που 
θα συνδέει το Palm Beach µε το 
North Narrabeen σε στάσεις λεω-
φορείων στη γραµµή B-Line των 
Βόρειων Ακτών. Ξεκινά στα τέλη 
του το 2017. Κόµιστρο: $ 3,10. 

(Keolis Downer, 8 οχήµατα)

•  Sutherland Shire: Μια υπηρεσία 

που θα µεταφέρει τους πελάτες 

από το σπίτι τους ή από κάποιο 

κοντινό σηµείο στις περιοχές δυ-

τικό Jannali, Sylvania, Gymea και 

Caringbah σε συγκοινωνιακούς 

κόµβους ή σε τοπικά καταστήµατα. 

Ξεκινά τον Νοέµβριο. Κόµιστρο: $ 

2,60. (Transdev, 5 µίνι λεωφορεία)

•  Manly και ανατολικά προάστια: 

Μια υπηρεσία που θα παραλαµβά-

νει τους πελάτες από το σπίτι τους ή 

από κοντινό σηµείο και θα τους µε-

ταφέρει στους σταθµούς Edgecliff 

και Bondi Junction, στα φέρι στις 

αποβάθρες Manly ή στο Rose Bay. 

Ξεκινά τον Νοέµβριο. Κόµιστρο: $ 

3,10. (Transdev, 6 µίνι λεωφορεία)

•  Wetherill Park και Greystanes: Υπη-

ρεσία που θα συνδέει τους χώρους 

εργασίας µε το T-Way. Ξεκινά στα 

τέλη του 2017. Κόµιστρο: $ 3,10 

δολαρίων. (Indi-Link από Transit 

Systems, 5 µίνι λεωφορεία)

•  Central Coast: Μια υπηρεσία που 

θα µεταφέρει τους πελάτες στον 

σταθµό Woy Woy από διάφορα 

σηµεία της χερσονήσου Woy Woy. 

Ξεκινά στις αρχές του 2018. Οι 

ναύλοι ξεκινούν από 3,10 δολάρια. 

(Community Transport Central 

Coast, 5 µίνι λεωφορεία)

H απασχόληση των οδηγών στο νέο 

πιλοτικό πρόγραµµα δεν πρόκειται 

να επηρεάσει τις υπάρχουσες λεωφο-

ρειακές γραµµές.

Ζητούνται πλέκτριες για το 
Μνηµείο του Ά Παγκοσµίου πολέµου
Η πρόσκληση απευθύνε-
ται σε πλέκτριες από όλη 
την Αυστραλία ώστε να 
βοηθήσουν να δηµιουρ-
γηθούν 60.000 πλεκτές 
παπαρούνες για την επέ-
τειο των εκατό χρόνων 
από το τέλος του Α ‘Πα-
γκοσµίου πολέµου τον 
Νοέµβριο του 2018.
Ο στόχος είναι ένα χαλί 
φτιαγµένο από παπαρού-
νες να καλύψει µέρος 
των λόφων στο Αυστρα-
λιανό Μνηµείο Πολέµου 
(AWM) κατά τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις.
Η οµάδα «5.000 Παπα-
ρούνες» έχει καλέσει τους 
Αυστραλούς να βοηθή-
σουν να πλεχτούν µε βε-
λόνες ή βελονάκι πάνω 
από 60.000 παπαρούνες 

για να τιµηθεί το τέλος 
του Α΄ Παγκοσµίου πολέ-
µου. «Αυτό το έργο είναι 
ένας φόρος τιµής εκ µέ-
ρους της κοινότητας στη 
µνήµη των στρατιωτών 
µας και των γυναικών, 
των οικογενειών τους 
και των κοινοτήτων τους» 
λέει η σελίδα του γκρουπ 
στο Facebook.
Κάθε πλεγµένη παπαρού-
να θα αντιπροσωπεύει 
µια ζωή Αυστραλού που 

χάθηκε στον Α΄ Παγκό-
σµιο πόλεµο, µε τον Με-
γάλο Πόλεµο να παρα-
µένει η πιο  θανατηφόρα 
σύρραξη της Αυστραλίας.
Από τους 416.809 άνδρες 
που στρατολογήθηκαν, 
60.000 σκοτώθηκαν και 
156.000 τραυµατίστηκαν, 
δηλητηριάστηκαν από αέ-
ρια ή αιχµαλωτίστηκαν.
Η προθεσµία για τις πα-
παρούνες είναι τον Αύ-
γουστο του 2018.

EARTHQUAKE APPEAL
The Pan-Lesvian Federation of Aus & NZ in conjunction  
with the Mytilenian Brotherhood of Sydney & NSW  
& the Hellenic Emergency Relief Fund 
has set up a Lesvos Earthquake Appeal.
To donate 
bank details are
Bank of Sydney 
ACCOUNT NAME: Panlesvian Federation of Australia & NZ
BSB 942201, Acc 1301381  
Thanking you for support and all money raised will go directly to 
families affected by the recent Earthquake in Lesvos 
President Mytilenian Brotherhood of Sydney & NSW 
Peter Psomas, 0402207546 

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED




