
O Κόσμος WEDNESDAY 13 NOVEMBER 2013ΣΧΟΛΙΑ 11

Προσωπικά είδα µεγάλη αλλαγή στα 4 
χρόνια που έλειπα. Λόγου χάρη, πλέον 
βρίσκεις καφετέριες παντού.

Ένας από τους λόγους που έχουν ανοί-
ξει τόσες πολλές µικρές επιχειρήσεις έχει 
να κάνει µε το γεγονός ότι πολύς κόσµος 
έχει χάσει την δουλειά του. Πολλοί νοµί-
ζουν πως το να ανοίξεις µια καφετέρια, 
είναι κάτι το εύκολο. ∆εν είναι όµως. 
Στην πραγµατικότητα είναι πολύ σκληρή 
δουλειά. Όποιος έχει µικρή επιχείρηση 
γνωρίζει ότι οι ώρες που δουλεύεις είναι 
πολύ περισσότερες από ότι θα ήταν αν 
δούλευες για κάποιον. 

Θεωρείς πως η οικονοµία της Αυστρα-
λίας εξαρτάται σε ένα µεγάλο βαθµό από 
τα ορυχεία και την επίδραση της Κίνας;

Όσον αφορά το Σίδνεϊ, δεν νοµίζω ότι 
ισχύει κάτι τέτοιο. Οι άλλες πολιτείες, 
ναι, όντως έχουν ευεργετηθεί από αυτό, 
όχι όµως εµείς. Πολλές από τις πόλεις 
των ορυχείων έχουν δηµιουργηθεί και 
είναι εκεί µόνο για τις δουλειές που προ-
σφέρουν. Στην τελική όµως, ο κόσµος 
χρειάζεται δουλειές. Και αυτές τις δου-
λειές τις προσφέρουν στην πλειοψηφία 
τους, οι µικρές επιχειρήσεις. Όταν λοι-
πόν αυτές υποφέρουν, υποφέρει και η 
οικονοµία της χώρας. 

Σε προσωπικό επίπεδο, πολλά έχουν 
αλλάξει: πλέον δεν έχεις την ευκαιρία 
που είχες ως δήµαρχος να είσαι τόσο 
πολύ εµπλεκόµενος, από την άλλη όµως 
δεν µπορείς και να είσαι απόµακρος.

Σίγουρα ο ρόλος µου έχει αλλάξει. 
Τα θέµατα µε τα οποία ασχολείσαι εί-
ναι λίγο περισσότερα ποικίλα. Προσω-
πικά θεωρώ πως έχω πολλά να µάθω. 

∆εν ξέρω όλα τα θέµατα που αφορούν 
την κυβέρνηση, δεν γνωρίζω τον κάθε 
νόµο, σιγά σιγά όµως θα µάθω. Πρώτη 
έγνοια είναι να µπω στην ρουτίνα της 
θέσης µου, να καταλάβω τους τρόπους 
µέσω των οποίων µπορώ να βοηθήσω 
τον κόσµο. 

Θεωρείς πως ήταν οι Έλληνες που σε 
ψήφισαν στη θέση που είσαι;

Είναι µια πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. 
Πιστεύω πως ο κόσµος µε ψήφισε όχι 
γιατί είµαι Έλληνας αλλά λόγω της ενα-

σχόλησης µου µε τα κοινά τόσα χρόνια. 
∆εν είµαι κάποιος που εµφανίστηκε από 
το πουθενά και έβαλε το όνοµα του κάτω 
και είπε «είµαι Έλληνας, ψηφίστε µε». 
Είχα 14 χρόνια προϋπηρεσίας µε τον 
∆ήµο, τα τελευταία 6 εκ των οποίων ως 
∆ήµαρχος. Ο κόσµος βλέπει τα αποτελέ-
σµατα. Αρκεί µόνο να οδηγήσει κανείς 
µέσα από τους δρόµους του Κόγκρα για 
να δει την διαφορά και την ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέραµε. 

Είσαι διατεθειµένος να υποστηρίξεις τα 

ελληνικά θέµατα στην βουλή; Που ακρι-
βώς τραβάµε γραµµή και λέµε «ως εδώ 
και µη παρέκει;»

Είµαι πολύ περήφανος για την ελλη-
νική καταγωγή µου. Και αν υπάρχουν 
περιστάσεις οι οποίες µου επιτρέπουν 
να βοηθήσω τους έλληνες, θα κάνω ότι 
µπορώ. Κάποιες από τις πρώτες µου συ-
ναντήσεις υπήρξαν µε τον Πρέσβη της 
Ελλάδας και τον Ύπατο Αρµοστή της Κύ-
πρου στην Αυστραλία. Σίγουρα η βοή-
θεια προς τους Έλληνες είναι µέρος της 
ατζέντας µου. 

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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