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Μ ε γραπτή του δήλωση, ο 
Γραμματέας του Υπουργικού 
Συμβουλίου της Ομοσπον-
διακής Κυβέρνησης παρου-

σίασε προχθές τις θέσεις του για τον 
μέλλον της Αυστραλίας, Σε κείμενο με 
τίτλο “Δημιουργώντας μια αξιοκρατική 
Αυστραλία”, ο ελληνικής καταγωγής 
πολιτικός καταγράφει τις απόψεις του 
για την οικονομία, την παιδεία και την 
καινοτομία, παρουσιάζει το όραμα του 
Μάλκολμ Τέρνμπουλ για το μέλλον 
της χώρας, ενώ παράλληλα ασκεί και 
αυστηρή κριτική στον επικεφαλής της 
Αντιπολίτευσης, Μπιλ Σόρτεν. Αναλυ-
τικά, ο κ. Συνοδινός, αναφέρει:
“Οι Αυστραλοί πιστεύουμε στην αξιο-
κρατία. Θαυμάζουμε τους ανθρώπους 
που προσπαθούν. Ο ρόλος της κυβέρ-
νησης είναι να στηρίζει τους Αυστρα-
λούς που προσπαθούν για το καλύτε-
ρο. Όλοι μας φιλοδοξούμε να κάνουμε 
κάτι καλύτερο, για τους εαυτούς μας, τις 
οικογένειές μας και την κοινότητά μας. 
Η καινοτομία είναι ένας τρόπος να πε-
τύχουμε το καλύτερο, είτε αυτό αφορά 
τι παράγουμε, είτε πώς μπορούμε να το 
παράξουμε, είτε για ποιόν το παράγου-
με. Η καινοτομία εντοπίζεται παντού 
γύρω μας. Οι πρώτοι Αυστραλοί, οι 
αυτόχθονες αυτής της χώρας, ήταν και-
νοτόμοι που επινόησαν νεά εργαλεία 

για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε 
ένα πολλές φορές εχθρικό περιβάλλον. 
Για τις περισσότερες αγροτικές εργασί-
ες τον 19ο αιώνα χρησιμοποιούνταν 
χειρωνακτική εργασία μαζί με τα άλογα 
και τα βόδια. Αυστραλιανές εφευρέ-
σεις, όπως η θεριζοαλωνιστική μηχα-
νή που επινόησε ο Ρίντλεϊ Στρίπερ το 
1840 βοήθησαν να μειωθεί δραστικά 
το κόστος συγκομιδής. Ιδρύσαμε φο-
ρείς, όπως το CSIRO για να βοηθήσου-
με τις βιομηχανίες μας να δημιουργή-
σουν νέα προϊόντα και διαδικασίες έτσι 
ώστε να πετύχουμε τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς μας στόχους. Είμαστε 
ευφυείς άνθρωποι που στοχεύουμε μα-
κριά. Αυστραλοί εφηύραν το κοχλιακό 
εμφύτευμα, το WiFi, το μαύρο κουτί 
που καταγράφει τα στοιχεία των πτήσε-
ων και το υπερηχογράφημα. Η επιλογή 
που έχουμε είναι σαφής: μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε αυτή την ευφυία προς 
όφελός μας ή να μείνουμε αμέτοχοι 
στο μέλλον. Δεν έχουμε κανένα λόγο 
να φοβόμαστε το μέλλον. Μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι για 
τις προοπτικές μας και την ικανότητά 
μας να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. 
Ζούμε στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
περιοχή της παγκόσμιας οικονομίας, 
την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και 
έχουμε συνάψει εμπορικές συμφωνί-

ες με τις μεγαλύτερες οικονομίες στη 
Βόρειο-Ανατολική Ασία: την Κίνα, την 
Κορέα και την Ιαπωνία. Ο Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ  είναι αισιόδοξος και έχει 
σχέδιο για το μέλλον. Τα σχέδια του 
για την καινοτομία και την επιστήμη 
περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύν-
σεις για την ενθάρρυνση των επεν-
δύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 
και σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, 
επενδύσεις που θα βοηθήσουν ώστε 
οι επινοήσεις να μεταμορφωθούν σε 
νέα προϊόντα και μέτρα για την παρο-
χή κινήτρων συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας και των ερευνητών. Θα 
διαθέσουμε περισσότερους πόρους 
στα σχολεία για να ενθαρρύνουμε τα 
παιδιά να ασχοληθούν με τις επιστή-
μες, την τεχνολογία και τα μαθηματι-
κά. Θα αυξήσουμε επίσης την συνολι-
κή χρηματοδότηση των σχολείων μας 
ανάλογα με τις ανάγκες τους ώστε να 
διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα 
έχουν γερές βάσεις και θα είναι έτοιμα 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, ότι επιπλέον χρη-
ματοδότηση θα δωθεί και στις Πολιτει-
ακές Κυβερνήσεις έτσι ώστε να συναχί-
σουν τις προσπάθειες που κάνουν για 
την βελτίωση της εκπαίδευσης. Ζούμε 
σε μια εποχή αλλαγών. Σκεφτείτε και-
νοτόμες αλλαγές όπως αυτές που φέρ-

νουν η Uber και η Airbnb. Η αλλαγή 
είναι φίλος μας. Υπονομεύει αγορές 
που κυριαρχούνται από μονοπώλια ή 
λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και δίνει 
στις μικρές επιχειρήσεις περισσότερες 
ευκαιρίες. Θεσπίζουμε ισχυρότερες πο-
λιτικές ανταγωνισμού, υπό τις υποδέ-
ιξεις του καθηγητή Harper, έτσι ώστε 
οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν 
να ανταγωνιστούν  με τις μεγάλες. Το 
δεκαετές πρόγραμμα μας για την στα-
διακή μείωση στο φόρο των επιχειρή-
σεων, θα δώσει ώθηση στις μικρές επι-
χειρήσεις, παρέχοντας τους σιγουριά 
για για να επενδύσουν και να προσλά-
βουν προσωπικό. Αυτές οι επιχειρή-
σεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
επενδύουν στην Αυστραλία και απα-
σχολούν ντόπιους εργαζόμενους. Με 
τον Μπιλ Σόρτεν γυρίζουμε την πλάτη 
στο μέλλον. Θέλει να κυβερνήσει την 
Αυστραλία με τον τρόπο που διοίκησε 
το σωματείο του, την AWU. Ή ίσως με 
τον τρόπο που διοικούνταν η CFMEU 
και η HSU, όπως έδειξε η έρευνα της 
Βασιλικής Επιτροπής Heydon στα συν-
δικάτα. Πώς μπορείς να αγκαλιάσεις 
το μέλλον, όταν είσαι κολλημένος στο 
παρελθόν; Οι Αυστραλοί ψηφίζουν με 
σύνεση κι εγκαταλείπουν τα συνδικά-
τα. Ο Μπιλ Σόρτεν θα έχει μια παρό-
μοια μοίρα”.
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Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νοτίου Ουαλίας

έχει την τιμή να παρουσιάσει τον καθηγητή Νίκο Λυγερό
σε διάλεξη που θα γίνει στην Κοινοτική Λέσχη, 

206-210 Lakemba Street, Lakemba

την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 6:30μ.μ.
με θέμα “Ο αντίκτυπος της κρίσης των προσφύγων 

στην Ευρώπη. Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της Ευρώπης και 
το Αυστραλιανό μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας”.

Καλούμε την παροικία να παρακολουθήσει αυτή την διάλεξη, είναι ένα επίκαιρο θέμα 
που απασχολεί σήμερα όχι μόνο όλη την Ευρώπη αλλά και την Ελληνική Κοινωνία.

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Ομιλία στα Ελληνικά - Είσοδος ελεύθερη

Οι θέσεις του Άρθουρ Συνοδινού 
ενόψει των εκλογών του Ιουλίου


