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Έτοιμος να ανακοινώσει το υπουργικό του 
συμβούλιο είναι ο Τόνι Άμποτ αν και μέ-
χρι την ώρα που ο «Κόσμος» πήγε στο πι-
εστήριο δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα τα 
ονόματα.
Η μεγάλη έκπληξη, σύμφωνα με όλες τις 
πληροφορίες θα είναι ο γερουσιαστής 
Mathias Cormann που αναμένεται να ανα-
λάβει το υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. 
Cormann γεννήθηκε στο Βέλγιο και έχει 
πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο του 
Leuven. Μετανάστευσε στην Αυστραλία, 
μετά την πρώτη του επίσκεψη στο Περθ, το 
1994. Το 1996 έγινε μέλος των Λίμπεραλ 
στη Δυτική Αυστραλία. Εργάστηκε ως ανώ-

τερος σύμβουλος του Πρεμιέρ της Δυτικής 
Αυστραλίας, Richard Court, την περίοδο 
2000-01. Έχει άδεια χειριστή αεροσκά-
φους από το 2001. Πρώτη φορά εξελέγη 
γερουσιαστής το 2007.
Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι 
στο υπουργικό συμβουλίου δεν θα βρίσκε-
ται ο γερουσιαστής Ian Macdonald. Σίγου-
ρος για το υπουργείο εμπορίου φαίνεται 
και ο Andrew Robb, ενώ μέχρι την έκδοση 
του “Κόσμου” δεν υπήρχαν σίγουρες πλη-
ροφορίες για την αξιοποίηση του Άρθουρ 
Συνοδινού. 
Το νέο υπουργικό συμβούλιο είναι πιθανό 
να ορκιστεί σήμερα.
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Έτοιμο το υπουργικό συμβούλιο του Άμποτ

Περί τα 15.000 ζευγάρια παπούτσια μοιρά-
στηκαν σε φτωχά παιδιά χάρη στην ευαι-
σθησία μιας νεαρής Ελληνίδας.
Γεννημένη στην Αφρική και σήμερα κά-
τοικος Αυστραλίας, η Βίβιαν Καρτσούνη 
έτρεχε πριν από τέσσερα χρόνια σε έναν 
μαραθώνιο στη Νότια Αφρική όταν πρωτο-
αντίκρισε τα πληγωμένα ποδαράκια των ξυ-
πόλυτων μαθητών, που έτρεχαν δίπλα της. 
Η εικόνα «καρφώθηκε» στο μυαλό της και 
όπως δηλώνει στην ομογενειακή εφημερί-
δα «Νέος Κόσμος» κάπως έτσι της γεννήθη-
κε η ιδέα του φιλανθρωπικού οργανισμού 
«Παπούτσια για τον Πλανήτη Γη». 
Μαζί τον σύντροφό της, Νικ Ντρέιτον, άρχι-
σαν να μαζεύουν παπούτσια από κάθε γω-
νιά της Αυστραλίας και με αυτά να προσπα-
θούν να ντύσουν τα πόδια των ξυπόλυτων 
παιδιών της Αφρικής, αλλά και εκείνων της 
Αυστραλίας, που ζουν σε απομακρυσμένες 
γωνιές της χώρας.

«Στα τέσσερα χρόνια ζωής της οργάνωσης 
έχουμε μοιράσει περί τα 14.500 ζευγάρια 
παπούτσια, έχουμε κάνει πολλούς ανθρώ-
πους ευτυχισμένους» δηλώνει η Βίβιαν 
στην εφημερίδα και προσθέτει ότι ενώ αρ-
χικά άρχισε να ζητά μόνο αθλητικά παπού-
τσια από διαφορετικά αθλητικά σωματεία 
και καταστήματα της Αυστραλίας, τώρα πια 
τα παπούτσια έρχονται από... μόνα τους και 
από κάθε γωνιά της χώρας.
«Όλα τα έξοδα μεταφοράς στην Αυστραλία 
τα πληρώνουμε από την τσέπη μας» διευ-
κρινίζει. Πάντως, πριν από λίγες μέρες 
βραβεύτηκε για τη δράση της από την αερο-
πορική εταιρία Jetstar με το βραβείο Flying 
Start. Το βραβείο θα δώσει στην οργάνωση 
$15,000 μετρητά, αλλά και αεροπορικά ει-
σιτήρια αξίας επίσης $15,000, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν, όπως λέει η Βίβιαν, για 
να μεταφέρουν τα παπούτσια εκεί που τα 
χρειάζονται περισσότερο.

Ελληνίδα μοίρασε 15.000 ζευγάρια 
παπούτσια σε φτωχά παιδιά


