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

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

O Gough Whitlam με τον Tom Uren

από τις οποίες προέρχονται χωρίς να κινδυνεύουν 
να χάσουν τη σύνταξή τους. Ειδικά οι ελληνικής 
καταγωγής συνταξιούχοι ταξιδεύουν πολύ συχνά 
στην Ελλάδα και μένουν για μεγάλες περιόδους.  
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς να πηγαί-
νουν στην πατρίδα καταγωγής τους και δε νομί-
ζω ότι θα έπρεπε να τιμωρούνται γι’ αυτό το λόγο.  
Οι ελληνοαυστραλοί δίνουν επίσης πολύ μεγάλη 
σημασία στην εκπαίδευση των παιδιών τους και 

των εγγονιών τους. Kαι σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, το Εργατικό Κόμμα 

υπερέχει των Φιλελεύ-
θερων, καθώς δίνει 

πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία στην εκ-

παίδευση και, 
επίσης, ενισχύ-
ει όλους τους 
θεσμούς και 
οργανισμούς 
που στηρί-

ζουν την πολυπολιτισμική Αυστραλία, όπως παρα-
δείγματος χάριν το SBS. Νομίζω ότι η σημερινή 
κυβέρνηση υποτιμά τη σημασία όλων αυτών των 
θεσμών για την ελληνική κοινότητα. Η δημόσια 
υγεία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική για μας 
και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από τις ιδιωτικο-
ποιήσεις.  Ο γιατρός μου εδώ στο Μάρικβιλ είναι 
ελληνικής καταγωγής και γνωρίζω από πρώτο χέρι 
πόσο σημαντικό είναι για όλους και ιδιαίτερα για 
τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους, να έχουν 
πρόσβαση σε ένα υψηλής ποιότητας δημόσιο σύ-
στημα υγείας.  Η σημερινή κυβέρνηση έχει, δυ-
στυχώς, ήδη δημιουργήσει μία επιτροπή που μελε-
τά την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος 
υγείας. 

To Εργατικό Κόμμα έχει υποσχεθεί ότι θα 
νομοθετήσει το γάμο μεταξύ των ατόμων του 
ίδιου φύλου τις πρώτες εκατό μέρες της δια-
κυβέρνησης του, αν φυσικά σχηματίσει κυβέρ-
νηση μετά τις προσεχείς εκλογές. Με αφορμή 
τις έντονες συζητήσεις που γίνονται αυτές τις 
μέρες σε όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες, 
θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν στα μελλοντικά 
σας σχέδια είναι να υποχρεώσετε νομοθετικά 
τους ιερείς από οποιαδήποτε θρησκεία να τε-
λούν γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. 
Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τη γνώμη σας 
για το πρόγραμμα safe schools.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω πως όταν 
ενισχύουμε τα δικαιώματα μιας ομάδας πολιτών 
θα πρέπει να θίγουμε τα δικαιώματα άλλων αν-
θρώπων. Οι θρησκευόμενοι πολίτες έχουν κάθε 
δικαίωμα να ζήσουν σύμφωνα με τη θρησκεία τους 
και τις πεποιθήσεις τους και αυτό θα πρέπει να το 
σεβόμαστε όλοι. Είμαι σθεναρός υποστηρικτής της 
άποψης ότι για το ζήτημα του γάμου των ατόμων 
του ίδιου φύλου, εμείς οι βουλευτές, θα πρέπει 
να ψηφίσουμε κατά συνείδηση.  Όσον αφορά στο 
πρόγραμμα safe schools δεν πιστεύω ότι κρύβει 
κανένα κίνδυνο, αρκεί πάντα το περιεχόμενο του 
να είναι κατάλληλο για τις ηλικίες των παιδιών. 
Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει κάνεις από ένα πρό-
γραμμα που έχει στόχο να ενισχύσει τον αλληλο-
σεβασμό και την ανεκτικότητα.

Εργατικοί και Φιλελεύθεροι θεωρούν ότι οι 
Αυστραλοί πρέπει να προετοιμαστούν όσο 
γίνεται καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις του μέλλοντος. Το Εργατικό Κόμ-
μα επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση, 
ενώ το Φιλελεύθερο, ιδιαιτέρως τους τελευ-
ταίους μήνες, αναφέρεται περισσότερο στην 
καινοτομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα 
της καινοτομίας, ως στρατηγικός στόχος και 
ως σύνθημα, ήταν στην ατζέντα σας εδώ και 
ένα χρόνο, ο κύριος Σόρτεν έδωσε ομιλίες σε 
διάφορα πανεπιστήμια με αυτό το θέμα, αλλά 
τελικά η ανάπτυξη και προώθηση της ιδέας 
πιστώθηκε στον Μάλκολμ Τέρνμπουλ… Πού 
ακριβώς διαφέρουν αυτές οι δύο προσεγγί-
σεις;
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της καινο-
τομίας είναι η καλή εκπαίδευση και η καλή εκπαί-
δευση ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και συνεχί-
ζεται μέχρι το πανεπιστήμιο και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές σχολές. Η εκπαίδευση παρέχει 
ίσες δυνατότητες σε όλους να αναπτύξουν τα τα-
λέντα τους. Περισσότερη διδασκαλία μαθηματικών 
και φυσικών επιστημών, ενίσχυση των εκπαιδευ-
τικών, καλύτερες υποδομές, εργαστήρια, αυτά εί-
ναι που θα δώσουν την δυνατότητα στη χώρα να 
δημιουργήσει τους αυριανούς επιστήμονες, που με 
τη σειρά τους θα δώσουν ώθηση στην καινοτομία. 
Και είναι σημαντικό γιατί σε όλη την ιστορία της 
Αυστραλίας, η καινοτομία ήταν στενά συνδεδεμέ-
νη με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχό-
ληση. Πώς μπορεί να μιλάει ο κ. Τέρνμπουλ για 
καινοτομία και την ίδια στιγμή η κυβέρνησή του να 
έχει κάνει τόσα βήματα πίσω στην ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου εθνικού ευρυζωνικού δικτύου; Τέτοιου 
είδους υποδομές παίζουν τεράστια σημασία στην 
ανάπτυξη της καινοτομίας. Πώς θα ενισχύσουμε 
την καινοτομία όταν η κυβέρνηση περικόπτει κον-
δύλια από τα ερευνητικά μας ιδρύματα;  Ένα ακόμα 
παράδειγμα που δείχνει την εχθρότητα αυτής της 
κυβέρνησης για την καινοτομία είναι ότι μέσα στο 
2015 μειώθηκαν οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας κατά 90 τοις εκατό. Η σημερινή 
κυβέρνηση μοιάζει να μην έχει δυνάμεις και πρό-
γραμμα και γι’ αυτό το λόγο, αντί να παρουσιάσει 
τα δικά της σχέδια για το μέλλον της Αυστραλίας 
εξαντλεί  την επινοητικότητα της επικρίνοντας τα 
σχέδια του Εργατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το αδύνατο 
σημείο του Εργατικού Κόμματος ήταν και πα-
ραμένει ο Μπιλ Σόρτεν. Σε περίπτωση που χά-
σετε τις εκλογές θα διεκδικήσετε την θέση του;
Κανένας υποψήφιος του εργατικού κόμματος δεν 
σκέφτεται αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο παρά μόνο 
τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές.

Έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα;
Έχω πάει στην Ελλάδα τέσσερις φορές. Την πρώτη 
φορά ήταν το 1998 όπου επισκέφτηκα τις Κυκλά-
δες, την Αθήνα, την Σαντορίνη, την Πάρο, την Ίο, 
την Νάξο και την Κέρκυρα που την εξερεύνησα με 
ποδήλατο. Τη δεύτερη φορά πήγα με την γυναίκα 
μου στην Αθήνα και την Σαντορίνη. Ήθελα πολύ 
να τής δείξω ένα τόσο όμορφο νησί.  Έχω, επίσης, 
επισκεφτεί την Ελλάδα και την Κύπρο δύο φορές, 
σε επίσημα ταξίδια. Έχω στενή επαφή με τον ελλη-
νισμό της Αυστραλίας, το γραφείο μου είναι στην 
καρδιά του, στο Μάρικβιλ, γνωρίζω τον πολιτισμό, 
το φαγητό, τους χορούς, θαυμάζω τη γλώσσα. Οι 
Έλληνες είναι πολύ φιλικοί και θερμοί άνθρωποι.

Ποιές είναι οι εντυπώσεις σας από το έργο του 
Αρχιεπισκόπου Στυλιανού;
Είναι εντυπωσιακό που ηγείται του ελληνισμού επί 
40 χρόνια και έχει κάνει ένα τεράστιο έργο για τις 
επόμενες γενιές Αυστραλών ελληνικής καταγωγής. 
Ήταν πάντα τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί του.

Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε όταν αποσυρθείτε 
από την πολιτική;
Αρχικά μεγάλες διακοπές. Μετά θα ήθελα να προ-
σφέρω στην κοινωνία από κάποια άλλη θέση, έτσι 
ώστε να μπορέσω να χρησιμοποιήσω την πείρα 
μου και τις γνώσεις μου. Δεν σκοπεύω να ψάξω 
για κάποια καλά αμειβόμενη δουλειά…


