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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
για τους αδειούχους ταξί
Η ανοιχτή επιστολή του συµπάροικου Κυριάκου Κολιάδη στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Υποδοµών ΝΝΟ
Το Κόµµα της τρίτης ηλικίας, Seniors United Party 
of Australia, διοργανώνει συγκέντρωση διαµαρτυ-
ρίας για τους αδειούχους ταξί, που λόγω των πρό-
σφατων αλλαγών που έχουν γίνει στη βιοµηχανία 
ταξί, έχουν αδικηθεί από τη σηµερινή κυβέρνηση.
Η αξία των πινακίδων ταξί όπως και το ενοίκιο 
(leasing fee) έχουν µειωθεί σηµαντικά εφόσον η 
κυβέρνηση επέτρεψε σε ξένες εταιρίες να εντα-
χθούν ενεργά στην βιοµηχανία ταξί, χωρίς όµως 
να επιβάλει τους απαραίτητους κανονισµούς που 
να προστατεύουν τους σηµερινούς ιδιοκτήτες και 
κατόχους πινακίδων ταξί. Η συγκέντρωση διαµαρ-
τυρίας θα λάβει χώρα την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 
επί της Macquarie Street, µπροστά από το Κοινο-
βούλιο της Ν.Ν.Ο. από τις 2.00 µέχρι τις 3.30 µ.µ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προς: Εντιµώτατο Andrew Constance MLA
Υπουργό Συγκοινωνιών και Υποδοµών ΝΝΟ

Θέµα: Α∆ΕΙΕΣ ΤΑΞΙ ΝΝΟ

Παρακαλούµε αναθεωρήστε και διορθώστε την οι-
κονοµική καταστροφή που εσείς και η κυβέρνηση 
προκαλέσατε σε κάθε κάτοχο ή ιδιοκτήτη πινακί-
δας ταξί στη ΝΝΟ.

Όπως εµείς οι κάτοχοι και ιδιοκτήτες πινακίδων 
ταξί είµασταν υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε 
όλες τις νόµιµες διαδικασίες – στον τοµέα των µε-
ταφορών - για τη χρήση τους, την ίδια υποχρέωση 
πρέπει να έχουν όλοι όσοι εντάσσονται στην βιο-
µηχανία των ταξί.
Το SENIORS UNITED PARTY OF AUSTRALIA 
(SUPA) είναι ένα κόµµα που πιστεύει στις παρα-
δοσιακές αυστραλιανές αξίες για δίκαια µεταχείρι-
ση και αντιµετώπιση, ισότητα και δικαιοσύνη για 
όλους τους πολίτες.
Το SUPA σας υπενθυµίζει ότι άλλες κυβερνήσεις 
του πλανήτη µας έχουν αποδεχθεί τις νέες αυτές 

τεχνολογίες και καινοτοµίες, καθώς και όλους 
όσους έχουν εισέλθει και ενταχθεί ενεργά στην 
βιοµηχανία των ταξί, αλλά παράλληλα έθεσαν σε 
εφαρµογή  κανονισµούς που προστατεύουν τα δι-
καιώµατα ιδιοκτησίας των πολιτών.
Εσείς και η κυβέρνησή σας δεν έχετε προστατεύσει 
τους υφιστάµενους ιδιοκτήτες και κατόχους πινα-
κίδων ταξί. Η αποτυχία σας να προβείτε στις σω-
στές ρυθµίσεις µε την είσοδο στη βιοµηχανία ταξί 
νέων ατόµων, είχε σαν αποτέλεσµα να υποτιµη-
θούν περιουσιακά στοιχεία που παλαιότερα είχαν 
µεγάλη διαπραγµατευτική αξία και να παρατηρηθεί 
µείωση εισοδήµατος.
Η υποτιθέµενη αποζηµίωση των $20,000 ήταν 
προσβλητική, εφόσον το ποσόν αυτό θεωρήθηκε 
εισόδηµα και κατά συνέπεια φορολογήθηκε από 
την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση.
∆εν στεκόµαστε εµπόδιο στην πρόοδο και στην 
καινοτοµία, αλλά η απρόσεκτη και αδιάφορη κα-
ταστροφή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
του εισοδήµατος και των ιδιωτικών κεφαλαίων άλ-
λης µιας βιοµηχανίας, είναι µια εξωφρενική αδι-
κία.

Σας καλούµε να διορθώσετε αυτήν την αδικία.
Με εκτίµηση

Κυριάκος Κολιάδης
Φεβρουάριος 2018

Ο ιδρυτής ενός τσίρκου που έχει βάση τα 
Blue Mountains είναι µεταξύ επτά ατό-
µων που κατηγορούνται για 127 αδική-
µατα που σχετίζονται µε σεξουαλική και 
σωµατική κακοποίηση τριών αγοριών 
την περίοδο από το 2014 ως το 2016. Οι 
κατηγορούµενοι συνδέονται µε το Circus 
Arcade που βρίσκεται στην Katoomba, 
σύµφωνα µε στοιχεία που έχει στην κατο-
χή του το ABC. Πρόκειται για ένα τσίρκο 
που στηρίζεται από την κοινότητα και στο 
οποίοι συµµετέχουν  παιδιά µε και χωρίς 
αναπηρίες και ιδρύθηκε το 2009. Αστυ-
νοµικοί από την οµάδα που ασχολείται 
µε την κακοποίηση παιδιών και τη σε-
ξουαλική κακοποίηση κλήθηκαν τον πε-
ρασµένο Ιούλιο να ερευνήσουν αναφο-
ρές για κακοµεταχείριση τριών αγοριών 
ηλικίας κάτω των 10 ετών. Η ιδρύτρια 
του τσίρκου, η 58χρονη Therese Ann 
Cook, τρεις άλλες γυναίκες, δύο άνδρες 
και ένα 17χρονο κορίτσι έχουν συλλη-
φθεί. Κατηγορούνται για 43 αδικήµατα, 
όπως η κατ’ εξακολούθηση σεξουαλι-
κή επίθεση εναντίον παιδιού κάτω των 
10 ετών, η σεξουαλική επαφή µε παιδί 
κάτω των 10 ετών και η απαγωγή. «Η 
αστυνοµία θα ισχυριστεί στο δικαστήριο 
ότι η οµάδα συµµετείχε σε συνεχιζόµενη 
σεξουαλική και σωµατική κακοποίηση 
τριών αγοριών, µεταξύ 2014 και 2016 
στα Blue Mountains», δήλωσε εκπρόσω-
πος της αστυνοµίας. Οι συλλήψεις έγι-
ναν προχθές σε σπίτια στην Κατούµπα, 

το Καντέρµπουρυ και το Γουίντφορντβιλ. 
Ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών κατηγορεί-
ται για σεξουαλική κακοποίηση και ένας 
18χρονος άνδρας για 42 αδικήµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένης της απαγωγής και 
της σεξουαλικής επαφής µε ένα παιδί 
κάτω των 10 ετών. Μια ακόµη γυναίκα 
ηλικίας 20 ετών κατηγορήθηκε για τα 
αδικήµατα σεξουαλικής κακοποίησης και 
της απαγωγής. Χθες οδηγήθηκαν στο ∆ι-
καστήριο Ανηλίκων της Παραµάτα. Μια 
ακόµη 26χρονη γυναίκα κατηγορήθηκε 
για 13 αδικήµατα, και µια 29χρονη γυ-
ναίκα για αδικήµατα που περιλαµβάνουν 
πέντε κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. 
Τέλος, ένας άνδρας 52 ετών κατηγορή-
θηκε για αδικήµατα που περιλάµβαναν 
τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. 
Οι τελευταίοι, αναµενόταν να οδηγηθούν 
χθες στο τοπικό δικαστήριο του Penrith.

Ιδιοκτήτης τσίρκου µεταξύ επτά ατόµων που 
κατηγορούνται για κακοποίηση τριών αγοριών

O κ. Κυρικάκος Κολιάδης µε τη σύζυγο του ∆έσποινα 
(φωτ: Jonathan Ng)




