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Aγαπητοί συμπολίτες. κάτοικοι της περιφέρειας Κάντερμπέρυ,

Σας χαιρετούμε και σας ζητούμε να μας επιτρέψετε να συστηθούμε αυτή τη φορά ως υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι του Εργατικού Κόμματος στο EAST WARD του CANTERBURY, για τις 
εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διεξάγονται αυτό το Σάββατο.

Κι’ οι δυό μας κατοικούμε για πολλά χρόνια στο Έρλγουντ, διατηρώντας οικογένειες και 
μεγαλώνοντας παιδιά, γνωρίζοντας έτσι την αξία των προσφερομένων υπηρεσιών και την 
αναγκαιότητα καλής διατήρησης βιβλιοθηκών, πάρκων, δρόμων κλπ.

Πέραν αυτών και οι δυό μαζί έχουμε να παρουσιάσουμε την λειτουργία μιας τοπικής κοινωνικής 
υπηρεσίας, που προσφέρεται αφιλοκερδώς, μιας επίσης τοπικής μικρής επιχείρησης, μια 7χρονη 
παρουσία στην προεδρία του Sydney Olympic Soccer Club και την αναγνώριση της κοινωνικής 
μας προσφοράς με την κατάκτηση του βραβείου «Citizenship and Community Harmony».

Είναι λοιπόν προφανές ότι μας ενδιαφέρει η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών στους συμπολίτες 
μας, τους κατοίκους της Δημοτικής μας Περιφέρειας, στους οποίους ανήκουμε κι’ εμείς οι ίδιοι. 
Γνωρίζουμε τις ανάγκες  των ηλικιωμένων, των νέων ζευγαριών, των παιδιών, καθώς και το πόσο 
απαραίτητο είναι να συνεχιστεί η λειτουργία και βελτίωση κέντρων παροχής υπηρεσιών και 
ανέσεων.

Κι’ οι δυό μας είμαστε περήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας και τον ωφέλιμο ρόλο που έπαιξε 
και παίζει αυτή η καταγωγή και οι παραδόσεις που την συνοδεύουν στην ευρύτερη αυστραλιανή 
κοινωνία. Κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες των νεοφερμένων καθώς και αυτών για τους οποίους η 
αγγλική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Τα γνωρίζουμε αυτά από πρώτο χέρι, τα ζήσαμε και τα 
συμμεριζόμαστε απόλυτα.

Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για τον πολυπολιτισμό στην περιφέρειά μας, 
ώστε να χαιρόμαστε την ποικιλομορφία των παραδόσεων, προσφέροντας ΣΕ ΟΛΟΥΣ τις 
ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα, καθώς και της απολαβής υπηρεσιών, όπως:

• Τμήματα βιβλιοθηκών με βιβλία και έντυπα διαφόρων γλωσσών.
• Εξασφάλιση της  μετάφρασης των  πληροφοριών και γνωστοποιήσεων της Δημαρχίας 

προς τους δημότες.
• Υποστήριξη λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες πέραν της αγγλικής.
• Υποστήριξη και ενθάρρυνση της λειτουργίας σχολικών τάξεων διδαχής των διαφόρων 

γλωσσών.
• Εξασφάλιση παροχής υποστήριξης προς τους αθλητικούς συλλόγους μας, όπως του 

ένδοξου Σύδνεϋ Ολύμπικ.

Εάν, με την υποστήριξή σας, εκλεγούμε ως δημοτικοί σύμβουλοι θα το θεωρήσουμε μεγάλη τιμή 
και θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας με συνέπεια και επαγγελματική ευθύνη, υποστηρίζοντας 
συνεχώς το δίκαιο και την διαφάνεια στην λήψη δημοτικών αποφάσεων.

Όνειρο και στόχος μας είναι το Κάντερμπέρυ να καταστεί μια περιφέρεια με ακμάζουσες 
επιχειρήσεις, με κάλυψη όλων των αναγκών των κατοίκων του και παροχή υπηρεσιών ποιότητος, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σωστή και σταθερή οικονομική πολιτική εκ μέρους του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανυπομονούμε και επιθυμούμε ολόψυχα να δουλέψουμε ΓΙΑ ΕΣΑΣ και ΜΑΖΙ ΣΑΣ εάν εκλογούμε 
το Σάββατο 8 Σεδπτεμβρίου.

Μ’ εκτίμηση και θερμούς χαιρετισμούς,

Esta Paschalidis-Chilas Sam Pambris  
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