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Anthony Albanese: Οι ελληνοαυστραλοί δίνουν μεγάλη σημασία 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους και των εγγονιών τους

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη: Γιάννης Δραμιτινός

Στο Canterbury Hurlstone Park RSL Club με (από αριστερά) τον γιο του Nathan, 
την σύζυγο του Carmel τον Bob Hawke και την Blanche d’Alpuget.

Ο
Anthony Albanese μεγάλωσε σε ένα 
συγκρότημα δημόσιων κατοικιών στο 
Camperdown και αισθάνθηκε από νωρίς 
την ανάγκη να αγωνιστεί για την κοινω-

νική δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών για 
όλους τους πολίτες. Αυτή η ανάγκη τον οδήγησε 
να ενταχθεί στο Εργατικό Κόμμα. Ανέπτυξε έντο-
νη πολιτική του δραστηριότητα και εργάστηκε δί-
πλα στον Γκοφ Γουίτλαμ και τον υπουργό της κυ-
βέρνησης Χοκ, Tom Uren. Το 1996, ο Anthony 
Albanese εξελέγη βουλευτής του Grayndler, την 
περιοχή του Δυτικού Σίδνεϊ που έχει ζήσει όλη του 
τη ζωή. Στην πρώτη ομιλία του στη Βουλή, ανέφε-
ρε: “Θα ήθελα να με θυμούνται ως κάποιον που 
αγωνίστηκε για τα συμφέροντα των ψηφοφόρων 
μου, για την εργατική τάξη, για το εργατικό κίνημα 
και για την πρόοδο της χώρας μου”. Από τη θέση 
του στο Κοινοβούλιο συνεχίζει να αγωνίζεται για 
το περιβάλλον, τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
των προσφύγων και την ισότητα των πολιτών, 
ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τη 
σεξουαλικότητα ή τη θρησκεία. Πιστεύει στις ίσες 
ευκαιρίες για όλους μέσω της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης,  στην καθολική υγειονομική περίθαλ-
ψη και στην στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. 
Μεταξύ των επιτευγμάτων του, για τους πολίτες 
της έδρας του Grayndler, είναι η χρηματοδότηση 
ύψους 2.000.000 δολαρίων για έργα στον ποτα-
μό Cooks, όπως η διαχείριση των ομβρίων υδά-
των, η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση της 
ποιότητας του νερού. Έχει πετύχει την επέκταση 
των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας με τη δημι-
ουργία 50 νέων θέσεων παιδικής φροντίδας στο 
βρεφονηπιακό σταθμό του Ashfield. Έχει διαθέσει 
2.200.000 δολάρια για την αναβάθμιση του Πάρ-
κου Mackey  στο Marrickville, 3.000.000 δολάρια 
για την αναβάθμιση του Leichhardt Oval και 2.3 
εκατομμύρια για το Civic Centre στο Ashfield. Επί-
σης με δική του πρωτοβουλία έγιναν έργα ύψους 
14.500.000 δολαρίων για την προστασία από τους 
θορύβους του Γυμνασίου-Λυκείου της Fort Street. 
Την ίδια περίοδο αναβαθμίστηκαν όλα τα σχολεία 

της περιοχής του χάρη στο πρόγραμμα «Building 
the Education Revolution», ύψους 16,2 δις. Στον 
τομέα της Δημόσιας Υγείας πέτυχε τη χρηματοδό-
τηση, με 150 εκατομμύρια δολάρια, του ερευνητι-
κού κέντρου Chris O’Brien - Lifehouse, στο  νοσο-
κομείο Royal Prince Alfred. Έχει επίσης στηρίξει 
προγράμματα παροχής βοήθειας και υποστήριξης 
για τους νέους μετανάστες και εκείνους που προ-
σπαθούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. 
Παίζει τένις στο Henson Park για 30 χρόνια και 
είναι θερμός υποστηρικτής των South Sydney 
Rabbitohs και των Newtown Jets. Μετά τον σχη-
ματισμό ομοσπονδιακής κυβέρνησης από τους 
Εργατικούς τον Νοέμβριο του 2007, ο Anthony 
Albanese έγινε ο Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών και επικεφαλής της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων. Χαρακτηρίστηκε ως ο “καλύτερος υπουρ-
γός Υποδομών της Χρονιάς” για το έτος 2012, μια 
σημαντική διεθνή αναγνώριση και τον Ιούνιο του 
2013, έγινε αναπληρωτής πρωθυπουργός και ανέ-
λαβε Υπουργός για την Ευρυζωνικότητα, τις Επι-
κοινωνίες και την Ψηφιακή Οικονομία. Το 2013 
επανεξελέγη βουλευτής στο Grayndler και σήμερα 
σήμερα είναι Σκιώδης  Υπουργός Μεταφορών και 
Υποδομών, Σκιώδης Υπουργός Τουρισμού και 
από το 2014 Σκιώδης Υπουργός Ανάπτυξης 
των Πόλεων.

Γιατί νομίζετε ότι η ελληνι-
κή κοινότητα θα πρέπει 
να ψηφίσει το Εργατικό 
Κόμμα;
Κατ’ αρχήν, γιατί σε 
αντίθεση με το Φιλελεύ-
θερο Κόμμα, το Εργατι-
κό Κόμμα υπερασπίζεται 
με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την πολυπολι-
τισμική Αυστραλία. Το 
Eργατικό Kόμμα αύξησε 
τις σύνταξεις και υπε-
ρασπίζεται το δικαίωμα 
των συνταξιούχων να 
ταξιδεύουν στις χώρες 


