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Καταργούν στάσεις λεωφορείων, διπλάσια η 
απόσταση που θα πρέπει να κάνουν οι ηλικιωμένοι

Έ ως και 41 στάσεις λεω-
φορείων στη διαδροµή  
Canterbury-Bankstown 
καταργούνται - µόλις ένα 

µήνα µετά την διαβεβαίωση του Υπουρ-
γού Μεταφορών και Υποδοµών στο Κοι-
νοβούλιο ότι δεν θα καταργηθούν οι στά-
σεις των λεωφορείων. Την περασµένη 
Παρασκευή πλήθος πολιτών συγκεντρώ-
θηκε σε µια στάση λεωφορείου στην πε-
ριοχή του Kingsgrove και εξέφρασαν την 
οργή τους και την διαµαρτυρία τους. Να 
σηµειωθεί ότι προχθές, το RMS (η υπη-
ρεσία που είναι υπεύθυνη για τους δρό-
µους και τα λιµάνια)  παρουσίασε το νέο 
πρόγραµµα υποδοµών για τις διαδροµές 
των λεωφορείων που θα οδηγήσει σε 
κατάργηση 17 στάσεων κατά µήκος των 
διαδροµών του 412, του 423 και του 428 

στο Καντέρµπερι, στο Έρλγουντ και στο 
Κινγκσγκρόουβ. Έχει επίσης προταθεί να 
κλείσουν άλλες 24 στάσεις λεωφορείων 
στο Chester Hill, το Sefton, το Bass Hill 
και το Yagoona. Το RMS ισχυρίζεται ότι 
οι αλλαγές γίνονται για να υπάρχει µε-
γαλύτερη ακρίβεια στις µετακινήσεις και 
λιγότερη κυκλοφοριακή συµφόρηση. Η 
τακτική επιβάτιδα του λεωφορείου Σταυ-
ρούλα Γεωργία ∆ηµάκη, 70 ετών, ανακά-
λυψε την αποµάκρυνση της στάσης στο 
Kingsgrove την περασµένη ∆ευτέρα και 
είπε ότι αισθάνεται απογοητευµένη. «Η 
αλλαγή αυτή θα διπλασιάσει την απόστα-
ση που πρέπει να περπατήσω. Όλοι θα 
υποφέρουν. Θα αποµονωθούν οι ηλικι-
ωµένοι. ∆εν πρόκειται να τα καταφέρουν 
να περπατήσουν µέχρι εδώ», είπε η κα 
∆ηµάκη. Μια άλλη κάτοικος, η κα Elle 

Yin εξέφρασε την ανησυχία της για το 
πώς η επιπλέον απόσταση θα επηρεάσει 
τους µαθητές. «∆εν έχουµε τρένα, έχουµε 
µόνο λεωφορεία. Αυτό δεν είναι ασφαλές 
για τα παιδιά «, είπε η κα Γιν. Εξοργιστι-
κή θεωρείται και η δήλωση του Υπουρ-
γού Μεταφορών, Andrew Constance, στη 
Βουλή, στις 12 Οκτωβρίου όταν ανέφερε: 
«Ας είµαστε ειλικρινείς. Τα λεωφορεία 
θα παραµείνουν στο ∆ηµόσιο. ∆εν θα 
αφαιρεθούν  στάσεις λεωφορείων και το 
εισιτήριο θα πληρώνεται µε το σύστηµα 
Opal». Η βουλευτής του Καντερµπέρι Σο-
φία Κώτση χαρακτήρισε τις δηλώσεις του 
υπουργού ως εξαπάτηση των πολιτών. 
«Οι πολίτες είναι πολύ θυµωµένοι. Τους 
παραπληροφόρησε. Παραπλάνησε την 
κοινότητα. Πρόκειται για σχέδιο ιδιωτι-
κοποίησης των δηµόσιων λεωφορείων». 

Το RMS δήλωσε ότι κάτω από τις προ-
τεινόµενες αλλαγές, η µέση απόσταση 
µεταξύ δύο στάσεων θα είναι τα 400 µέ-
τρα. «Το RMS υποστηρίζει το µακροπρό-
θεσµο σχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, κάνοντας βελτιώσεις 
στο πλαίσιο του προγράµµατος «, δήλω-
σε εκπρόσωπος του RMS.  «Στόχος είναι 
να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η αποτελε-
σµατικότητα των υπηρεσιών λεωφορεί-
ων, ενώ παράλληλα να διευκολυνθεί η 
αποσυµφόρηση των οδών.»
Η κ. Κώτση και οι κάτοικοι έχουν ξεκι-
νήσει µια εκστρατεία για να διατηρήσουν 
τις στάσεις των λεωφορείων, και κάλεσε 
τους πολίτες να γράψουν στην Πολιτεια-
κή Κυβέρνηση τις ανησυχίες τους για την 
κατάργηση των στάσεων.

Έντονη διαµαρτυρία προς την Πολιτειακή Κυβέρνηση από την Σοφία Κώτση που καλεί 
του πολίτες να στείλουν επιστολές µε τις ανησυχίες τους

Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική 
σχέση µε 14χρονη µε την οποία 
απέκτησε τέσσερα παιδιά
Ένας άντρας που κατοικεί στην Καµπέρα, κατηγορείται 
για σεξουαλική κακοποίηση µιας 14χρονης κοπέλας µε 
την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο φερόµενος 
ως δράστης κατέθεσε στο ανώτατο δικαστήριο ότι αρχικά 
πίστευε ότι το κορίτσι ήταν 17 ετών. Ο άνδρας, πρώην 
πολιτικός πρόσφυγας από την Κεντρική Αµερική, κατη-
γορείται για σεξουαλική επαφή όταν το κορίτσι ήταν 14 
ετών. Ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία στην Καµπέρα στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο άνδρας είναι τώρα 58, 
ενώ η γυναίκα είναι 32 ετών. Ο άνδρας αντιµετωπίζει επτά 
κατηγορίες για επτά αδικήµατα σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται πράξεις 
κακοµεταχείρισης και βιασµού. Κατά τη διάρκεια των κα-
ταθέσεων στο δικαστήριο, η γυναίκα είπε ότι τον γνώρισε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και της τον σύστησε ο 
τότε φίλο της. Αργότερα, όταν το ζευγάρι είχε δηµιουργή-
σει σχέση, το κορίτσι παρουσίασε τον άνδρα στον πατέρα 
της ως φίλο της. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο πατέρας της 
ήταν πολύ αναστατωµένος και ρώτησε τον άνδρα αν ήξερε 
πόσο χρονών ήταν το κορίτσι. Η υπεράσπιση υποστήριξε 
ότι όταν ο φερόµενος ως δράστης συνάντησε την κοπέλα 
αυτή ήταν 17 ετών αλλά η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είχε 
σεξουαλική επαφή µε τον άντρα δύο φορές, όταν ήταν 14 
ετών. Σύµφωνα πάντως µε τις καταθέσεις η γυναίκα έµεινε 
έγκυος δύο φορές ενώ ήταν ακόµη ανήλικη. Η δίκη ανα-
µένεται να διαρκέσει τέσσερις ηµέρες.

Ο τραγουδιστής – αστέρας Ανθονυ Καλία ( 
Anthony Callea)  αναµένεται να συνεπάρει το 
ακροατήριο σε εθνική κλίµακα στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για την Ηµέρα της Αυστραλίας 2018 
– µε ζωντανή εµφάνιση στο Sydney Opera House. 
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ηµέρας της Αυ-
στραλίας, John Foreman, ανακοίνωσε ότι ο Callea 
θα ανέβει στη σκηνή  για το ετήσιο ζωντανό κον-
σέρτο στην Όπερα του Σίδνεϊ και ότι για πρώτη 
φορά, θεατές και όσοι παρευρεθούν θα είναι σε 
θέση να παρακολουθήσουν το κονσέρτο ταυτό-
χρονα µε την ετήσια εκδήλωση πυροτεχνηµάτων 
για την Ηµέρα της Αυστραλίας, η οποία µετακι-
νείται από το Darling Harbour στο Circular Quay. 
«Είµαι εξαιρετικά ενθουσιασµένος που θα έχου-
µε µαζί µας τον Ανθονυ» δήλωσε ο κος Foreman. 
«Είναι από τους πιο δυναµικούς τραγουδιστές της 
χώρας και θα βοηθήσει να κάνει την καλύτερη νύ-
χτα ένα αξέχαστο ψυχαγωγικό γεγονός» Ο Callea 
είναι ο πρώτος αστέρας του οποίου η συµµετο-
χή ανακοινώθηκε. Ο τραγουδιστής, του οποίου 
ο έκτος δίσκος µαγνητοφωνηµένος σε στούντιο,  
έκανε πρόσφατα την εµφάνιση του και βρέθηκε 
στην κορυφή των ARIA Τσαρτς (ARIA Charts), 
είπε ότι χαίρεται που θα αποτελέσει µέρος του 
προγράµµατος της ΝΝΟ για την  Ηµέρα της Αυ-
στραλίας για πρώτη φορά. «∆εν µπορώ να φαντα-
στώ καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουµε το έθνος 
µας, πλην της µουσικής και των παραστάσεων στο 
πιο εµβληµατικό αξιοθέατο της χώρας µας» δήλω-

σε «Θα είναι µια απίστευτη νύχτα και ανυποµο-
νώ να γιορτάσω µε την Αυστραλία». Υπάρχει κάτι 
για όλους αυτήν την Ηµέρα της Αυστραλίας στο 
Σίδνεϊ, µε τρεις υπαίθριους χώρους διασκέδασης 
στο Quay View’ στο Circular Quay, το  « Πάρτι 
στους ∆ρόµους του Σίδνεϊ» στα Rocks, και η «Παι-
δική Χαρά του Καλοκαιριού» στο Darling Harbour 
και στο Πάρκο  Tumbalong. Ο κος Foreman είπε 
ότι οι ζωντανές παραστάσεις στο Κι (Live at the 
Quay!) θα ζωντανέψουν και πάλι τους χώρους 
πλησίον του νερού, στη σκηνή έξω από το Opera 
House και στους ουρανούς µε την παρέλαση στο 
λιµάνι, µουσικές παραστάσεις στην κεντρική σκη-
νή, µε επιδείξεις των τζετ σκι και τα πυροτεχνήµα-
τα για ολοκληρώσουν τη βραδιά.  «Αυτά είναι οι 
νέες προσθήκες του φανταστικού προγράµµατός 
µας του 2018 και θα είναι ανοιχτό στο κοινό µέρα 
και νύχτα « δήλωσε ο κος Foreman. «Ο τίτλος ότι 
η Ηµέρα της Αυστραλίας 2018 στην ΝΝΟ είναι 
για Όλους, η Κάθε Ιστορία, οπότε ενθαρρύνουµε 
όλους εσάς να γιορτάσουµε το νόηµα της ηµέρας 
µε το δικό µας τρόπο ο καθένας». Ηµέρα της Αυ-
στραλίας 2018 – Ζωντανά στην Όπερα του Σίδ-
νεϊ µε χορηγούς τους οργανισµούς τουρισµού και 
µεγάλων γεγονότων της Κυβέρνησης της ΝΝΟ 
και του  Destination ΝΝΟ. Το κονσέρτο αποτε-
λεί µέρος της ζωντανής µετάδοσης της Ηµέρας της 
Αυστραλίας 2018 από το Κανάλι 10, µε παρου-
σιαστή τον Grant Denyer και φιλοξενουµένη την 
τηλεπαρουσιάστρια Sandra Sully.

Ο Άνθονυ Καλία θα τραγουδήσει 
για την Ηµέρα της Αυστραλίας 2018




