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Το πιο εκτεταµένο και πιο ακριβό παγκοσµίως 
είναι το οδικό δίκτυο του Σίδνεϊ
K άθε φορά που γίνονται εκλο-

γές στη ΝΝΟ, φλέγοντα ζητή-
µατα είναι οι υποδοµές µετα-
φορών και η αποσυµφόρηση 

των δρόµων, ιδίως για τους ψηφοφό-
ρους που υποφέρουν από ΤΑ συνεχι-
ζόµενα κυκλοφοριακά κοµφούζια στο 
Σίδνεϊ – που έχει το πιο εκτεταµένο 
και πιο ακριβό, λόγω των διοδίων, 
οδικό δίκτυο στον κόσµο.

Το Σίδνεϊ έχει εννέα δρόµους µε δι-
όδια που περιλαµβάνουν συνολικά 
15 σταθµούς διοδίων και σύντοµα οι 
σταθµοί θα αυξηθούν, όταν ολοκλη-
ρωθούν οι αυτοκινητόδροµοι που 
τώρα βρίσκονται υπό κατασκευή.
«Σε ό,τι αφορά τα χιλιόµετρα σε δρό-
µους µε διόδια στην αστική περιοχή, 
το Σίδνεϊ έχει τα περισσότερα στον 
κόσµο» δήλωσε ο Chinh Ho, καθηγη-

τής στο Ινστιτούτο Logistics Studies 
στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ.
Τα τέλη κυµαίνονται για τα αυτοκί-
νητα από $ 1,67 στη Military Road 
έως τα 7,45 δολάρια στον αυτοκινη-
τόδροµο Hills M2 στο North Ryde.
Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι οι 
δρόµοι µε διόδια θα διευκόλυναν 
την κυκλοφοριακή συµφόρηση και 
ότι ήταν κρίσιµοι για το µέλλον της 
πόλης, ωστόσο αυτά έχουν απορρι-
φθεί ως ρητορικά «σκουπίδια» από 
τον δρα Michelle Zeibots, διευθυντή 
έρευνας του Κέντρου Έρευνας Μετα-
φορών UTS.
«Τα διόδια δεν έχουν καταφέρει να 
µειώσουν τη συµφόρηση στους δρό-
µους» είπε.
«Ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνή-
σεις συνεχίζουν να χτίζουν σταθµούς 
είναι ότι δέχονται τεράστια πίεση από 
τη βιοµηχανία διοδίων και από άτο-
µα, µερικές φορές, µέσα στα κόµµα-
τά τους, τα οποία θέλουν να κάνουν 
τους δρόµους επιχειρήσεις. Αλλά 
αυτό είναι εις βάρος της γενικής κοι-
νότητας και των τοπικών επιχειρήσε-
ων του Σίδνεϊ. Αυτό που χρειάζεται 

το Σίδνεϊ είναι περισσότερη δηµόσια 
συγκοινωνία».
Ο δρ Zeibots ανέφερε τις σήραγγες 
Cross-City και Lane Cove ως παρα-
δείγµατα όπου οι αρχικές προβολές 
για την κυκλοφορία «φούσκωσαν» 
τον αριθµό των οχηµάτων που υπο-
τίθεται ότι θα χρησιµοποιούσαν τους 
δρόµους.
Η σήραγγα Cross-City χρεοκόπησε 
µετά από 16 µήνες και ορισµένοι 
εµπειρογνώµονες των µεταφορών 
φοβούνται ότι το τρίτο στάδιο της 
WestConnex θα µπορούσε να ακο-
λουθήσει την ίδια διαδροµή και να 
προσελκύσει λιγότερα αυτοκίνητα 
από ό,τι προβλεπόταν.

Morrison για πρόσφυγες: 
«Οι άνθρωποι πεθαίνουν 
στις βάρκες, όχι στ’ αεροπλάνα»

Ο Scott Morrison έχει υπερασπιστεί 
την έντονη εστίασή του στους αιτού-
ντες άσυλο που φτάνουν µε βάρκες, 
όταν χιλιάδες περισσότεροι άνθρω-
ποι φτάνουν κάθε χρόνο µε αερο-
πλάνο ζητώντας την προστασία της 
Αυστραλίας.
Τις τελευταίες εβδοµάδες ο πρωθυ-
πουργός κατηγορεί τους Εργατικούς 
για την αποδυνάµωση της ασφάλειας 
των συνόρων µε τη διευκόλυνση των 
αιτούντων άσυλο στο νησί Manus 
και στο νησί Nauru να αναζητήσουν 
ιατρική περίθαλψη στην Αυστραλία.
Ο κ. Morrison κατηγορεί την αντιπο-
λίτευση ότι επέτρεψε σε βιαστές και 
δολοφόνους να µπουν στη χώρα, ότι 
άφησε να ξαναρχίσει το λαθρεµπό-
ριο ανθρώπων και ότι κατέστρεψε 
εσκεµµένα την εθνική ασφάλεια.
Τη ∆ευτέρα το βράδυ, δέχτηκε πι-
έσεις να απαντήσει στο πώς «µια 
χούφτα» ανθρώπων που µπήκαν στη 
χώρα από τα δύο νησιά υπονοµεύ-
ουν την προστασία των συνόρων, 
ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τους 
χιλιάδες που εισέρχονται µε αερο-
πλάνο.
«Οι άνθρωποι πεθαίνουν στις βάρ-
κες, όχι στα αεροπλάνα» δήλωσε ο 
κ. Morrison στο πρόγραµµα 7:30 του 
ABC. «Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να 
περάσουν ένα τεστ χαρακτήρων για 
να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. 
Αυτό το τεστ ισχύει για όλους όσοι 

έρχονται σε αυτή τη χώρα µέσω των 
επίσηµων καναλιών».
Ωστόσο, οι άνθρωποι µπορούν να 
έρθουν στην Αυστραλία µε τουριστι-
κές βίζες και στη συνέχεια να ζητή-
σουν άσυλο, χωρίς να περάσουν από 
τεστ χαρακτήρων.
Η κυβέρνηση επιτίθεται έντονα 
στους Εργατικούς µετά τους νόµους 
που ψήφισαν µικρά κόµµατα και  
Εργατικοί και επιτρέπουν σε εκατο-
ντάδες ανθρώπους στο νησί Manus 
και Nauru να έρθουν στην Αυστρα-
λία για ιατρική περίθαλψη, δίνοντας 
στους γιατρούς µεγαλύτερη εξουσία.
Ο κ. Μorrison είχε επίσης να υπε-
ρασπιστεί µια αµφισβητούµενη σύµ-
βαση 423 εκατοµµυρίων δολαρίων 
που ανατέθηκε σε µια ελάχιστα γνω-
στή εταιρεία, την Paladin, για παρο-
χή υπηρεσιών στο νησί Manus.
Η εταιρεία, της οποίας ο αυστραλια-
νός βραχίονας ήταν µέχρι πρόσφα-
τα καταχωρηµένος σε µια παραθα-
λάσσια καλύβα στο νησί Kangaroo, 
πήρε τη σύµβαση µέσω κλειστής δι-
αδικασίας υποβολής προσφορών. Ο 
πρωθυπουργός, πάντως, δήλωσε ότι 
η Paladin είναι «αρκετά µεγάλη εται-
ρεία» µε έδρα τη Σιγκαπούρη.
Ο κ. Morrison είπε ότι ακολουθή-
θηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες 
σε σχέση µε την προσφορά και την 
ανάθεση. «Κανείς δεν κατάφερε να 
αποδείξει το αντίθετο» είπε.




