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ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΣ

Η 
εφηµερίδα µας αντιπροσώ-
πευσε την παροικία και αντα-
ποκρίθηκε µαζί µε πολλά 
άλλα ξενόγλωσσα ΜΜΕ στην 

πρόσκληση τού πρωθυπουργού, 
Τόνι Αµποτ, προχθές ∆ευτέρα για 
συνάντηση γνωριµίας µε τα εθνοτικά 
ΜΜΕ στην πρωθυπουργική κατοικία 
Kirribilli House και µε την ευκαιρία 
εξασφαλίσαµε µερικά λεπτά για απο-
κλειστικές δηλώσεις του στον «Κό-
σµο» και φωτογραφίες για του λόγου 
µας το αληθές. 
«Σαν παιδί µεταναστών, θεωρώ τον 
εαυτό µου «µετανάστη» και είµαι υπε-
ρήφανος για τον πολυπολιτισµικό 
χαρακτήρα τής Αυστραλίας», δήλωσε 
ο πρωθυπουργός, Τόνι Αµποτ, στον 
«Κόσµο» στη διάρκεια τής συνάντη-
σής του µε δεκάδες εκπροσώπους 
των εθνοτικών ΜΜΕ.
«Οι µετανάστες ψήφισαν µε τα πόδια 
τους την προτίµησή τους για την Αυ-
στραλία, όπου ζουν και προοδεύουν 
µε ελευθερία θρησκεύµατος και πο-
λιτισµού. Με εκατοντάδες κοινότητες 
που ζουν αρµονικά στη χώρα µας, 
είµαστε ένας µικρόκοσµος τού πα-
γκόσµιου χωριού», µάς είπε ο πρω-
θυπουργός.
Στην ερώτησή µας αν υπάρχει πιθα-
νότητα να αναγνωριστεί επίσηµα στο 
Σύνταγµα η µεγάλη προσφορά των 
µεταναστών στην εξέλιξη τής Αυ-
στραλίας σε µια σύγχρονη ευηµερού-
σα χώρα, ο κ. Αµποτ απάντησε:
«∆εν είναι κάτι που επείγει, γιατί 
προεξέχει η αναγνώριση των Αυτο-
χθόνων στο Σύνταγµα σαν οι πρώτοι 
Αυστραλοί, όµως γίνονται συζητήσεις 

µε τις µεταναστευτικές κοινότητες και 
ίσως µελετηθεί αυτή η πρόταση».
Μιλώντας στους υπόλοιπους προσκε-
κληµένους του που καλωσόρισε στο 
«σπίτι τού λαού», όπως χαρακτήρισε 
την πρωθυπουργική κατοικία, ο κ. 
Αµποτ τόνισε τον ρόλο των εθνο-
τικών ΜΜΕ στην ενηµέρωση των 
µειονοτήτων για τα αυστραλιανά και 
εθνικά τους δρώµενα και ανέφερε ότι 
το 40% των Αυστραλών έχουν γεννη-
θεί σε άλλη χώρα, ή ο ένας από τους 
γονείς του είναι µετανάστης.
Γενικά, ο πρωθυπουργός και η σύ-
ζυγός του ήταν άψογοι οικοδεσπότες 
πρόθυµοι να συνοµιλήσουν και να 
φωτογραφηθούν µε τους προσκεκλη-
µένους τους στους περιποιηµένους 

κήπους, σε ένα από τα πιο όµορφα 
τοπία τού Σίδνεϊ µε θέα το υπέροχο 
Λιµάνι του. 
Είχαµε ακόµη την ευκαιρία να µιλή-
σουµε µε την σύζυγό του κα Μάγκι 
Αµποτ, που µάς µίλησε εγκωµιαστικά 
για τις Κυθήριες γυναίκες στο Σίδνεϊ 
και το Λύκειο Ελληνίδων, ενώ θυµή-
θηκε και πως «Ο Κόσµος» είχε δηµο-
σιεύσει συνέντευξή της στο Γιάννη 
∆ραµιτινό µε φωτογραφία της στη 
πρώτη σελίδα. Η κα Αµποτ εξήρε και 
την µεγάλη προσφορά τής ελληνικής 
παροικίας γενικά στην ανάπτυξη τής 
Αυστραλίας.  
Το αυτονόητο συµπέρασµα από την 
επίσκεψή µας στην πρωθυπουργική 
κατοικία και τη συνοµιλία µας µε τον 

κ. Αµποτ είναι η αφοσίωσή του στον 
πολυπολιτισµό, αναγνωρίζοντας τούς 
Αυτόχθονες σαν πρώτους κατοίκους 
και τις βρετανικές καταβολές. Εξίσου 
σηµαντικές για το έθνος είναι οι άρι-
στες σχέσεις ανάµεσα στις εθνοτήτες 
όπως φάνηκαν στη προχθεσινή συ-
νάντησή τους µε τον πρωθυπουργό, 
χωρίς ανταγωνισµούς και  χωρίς 
αντιπαλότητες γύρω από τα προβλή-
µατα που πιθανόν αντιµετωπίζουν οι 
ιδιαίτερες πατρίδες τους. ∆εν µπο-
ρούµε παρά να συµφωνήσουµε από-
λυτα µε τον κ. Αµποτ ότι η Αυστραλία 
είναι πραγµατικά το απόσταγµα τού 
Παγκόσµιου Χωριού και πρέπει να 
το διαφυλάξουµε από ακραίους ταρα-
ξίες.   

Σηµαντικές οµοσπονδιακές επιδοτήσεις στις ∆ηµαρχίες της έδρας Barton
ΣΥ∆ΝΕΫ.- Ο οµοσπονδιακός βουλευτής της έδρας Barton 
κ. Νίκος Βαρβαρής ανακοίνωσε ότι οι τοπικές δηµαρχίες 
της εκλογικής έδρας του θα λάβουν στα επόµενα δύο χρό-
νια σηµαντικές  επιδοτήσεις για διάφορα προγράµµατα.
Όπως ανακοίνωσε, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση διαθέτει 
πάνω από $2,3 δις για τις δηµαρχίες της χώρας µέσω των 
Επιδοτήσεων Οικονοµικής Αρωγής (FAG) και οι δηµαρί-
ες στο Barton θα λάβουν πάνω από  $12 εκατ. στο τρέχον 
οικονοµικό έτος.
Αναλυτικά, η ∆ηµαρχία Hurstville θα λάβει $2.352.873, 
η ∆ηµαρχία  Kogarah  $1.674.175, η ∆ηµαρχία Rockdale 
$2.969.082 και η ∆ηµαρχία Canterbury $5.064.559.
«Η κυβέρνηση Συνασπισµού έχει δεσµευτεί για βοήθεια 
στις ∆ηµαρχίες προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες 
που χρειάζεται» είπε ο κ. Βαρβαρής και διευκρίνισε ότι οι 
∆ηµαρχίες µπορούν  να διαθέσουν τις επιδοτήσεις αυτές 

χωρίς περιορισµούς, ανάλογα µε τις ανάγκες τους  σε το-
πικό επίπεδο, που µπορεί να είναι υποδοµή, ψηχαγωγία, 
περιβάλλον, προσλήψεις ή οδικά έργα.
Ο κ. Βαρβαρής πρόσθεσε ότι οι ∆ηµαρχίες µπορούν επί-
σης να ωφεληθούν από άλλα ειδικά προγράµµατα όπως 
το Roads to Recovery αξίας $3,2 ∆ις, Bridges Renewal 
Program $300 εκατ., Heavy Vehicle Safety Program, 
$200 εκατ., και το Black Spot Program, $200 εκατ., προ-
γράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για µείωση των συγκρούσε-
ων στους αυστραλιανούς δρόµους.
Ο κ. Βαρβαρής δήλωσε ότι θα διατεθούν πάνω από $100 
εκατ. µε το Bridges Renewal Program για επισκευές και 
ανανέωση γεφυρών στις δηµαρχίες της χώρας, υλοποι-
ώντας την δέσµευση της οµοσπονδιακήςκυβέρνησης Συ-
νασπισµού για έργα υποδοµής και υπηρεσίες µέσω των 
∆ηµαρχιών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ «ΚΟΣΜΟ»

Τόνι Αµποτ: Σαν «µετανάστης» είµαι υπερήφανος  
για τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα τής Αυστραλίας
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ EΘΝΟΤΙΚΑ ΜΜΕ


