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O πρώην δήμαρχος Βίκτωρ Μάκρι 
μιλά στον «Κόσμο» για το Μάρικβιλ
Τ ο όραµά µου για το Μά-

ρικβιλ και τα γειτονικά 
του προάστεια σήµερα 
και στο µέλλον είναι  η 

ζωντάνια τους, µε δυναµική 
και ασφάλεια που θα απο-
λαµβάνει µε υπερηφάνεια 
ολόκληρη η κοινωνία. Οι νεο-
κλεγέντες δηµοτικοί σύµβου-
λοι τού Inner West Council 
θα καθορίσουν τα επίπεδα 
υπηρεσιών για τον ∆ήµο, γι’ 
αυτό είναι ζωτικής σηµασίας 
η γνώση αυτών των υπηρεσι-
ών. Αλλά και τής µεθόδου µε 
την οποία θα προσφέρονται 
για να εξασφαλιστεί πως οι 

κάτοικοι τού Μάρικβιλ δεν θα 
υποστούν οποιαδήποτε µείω-
ση στα επίπεδα των υπηρεσι-
ών», δήλωσε στην εφηµερίδα 
µας ο κ. Βίκτωρ Μάκρι, που 
θα είναι ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος στην εκλογική περι-
φέρεια Μάρικβιλ στις δηµο-
τικές εκλογές το Σάββατο 9 
Σεπτεµβρίου.
Υπενθυµίζουµε ότι ο πρώην 
∆ήµαρχος τού Μάρικβιλ υπη-
ρέτησε τους δηµότες τού Μά-
ρικβιλ τα τελευταία 12 χρόνια 
σαν ανεξάρτητος δηµοτικός 
σύµβουλος. Ελπίζει πως θα 
επανεκλεγεί δηµοτικός σύµ-

βουλος στην εκλογική περι-
φέρεια Μάρικβιλ τού νεοιδρυ-
θέντος  ∆ήµου, Inner West. 
Τον ρωτήσαµε για τους δε-
σµούς τής οικογένειάς του µε 
την περιοχή τού Μάρικβιλ και 
µάς είπε: 
«Η οικογένειά µου έχει µα-
κροχρόνιο δεσµό µε το Μά-
ρικβιλ από την δεκαετία τού 
’50 σαν η πρώτη οικογένεια 
µεταναστών που κατοικού-
σε στην Fernbank St. Φοί-
τησα στα τοπικά σχολεία St 
Brigid’s Primary και Christian 
Brothers Lewisham. Η οικο-
γένειά µου και εγώ είµασταν 

ιδιοκτήτες τού  Fernando’s 
Hair Design από το 1983 επί 
τής Marrickville Road.»

-  Τί σάς έκανε να αποφασί-
σετε τη συµµετοχή σας στην 
τοπική αυτοδιοίκηση;

«Σαν ο κουρέας τής περιο-
χής,  βρίσκοµαι σε καθηµε-
ρινή επικοινωνία µε την το-
πική κοινωνία τού Μάρικβιλ 
µε συζητήσεις για τα τοπικά 
προβλήµατα που απαιτούν το 
ενδιαφέρον µας. Εξίσου ση-
µαντική ήταν η συζήτηση για 
το µέγεθος τής ικανοποίησης 
των δηµοτών από την αδυ-
ναµία τού τοπικού ∆ήµου ν’ 
αντιµετωπίσει σηµαντικά προ-
βλήµατα. Εξακρίβωσα τότε 
πως η κοινωνία χρειαζόταν 
µια πραγµατική τοπική φωνή 
που δεν θα επιρρέαζε η πολι-
τική των κοµµάτων, µε θέµατα 
που δεν µάς αφορούσαν και η 
κρυφή ατζέντα τους.»

-  Σαν ο πρώην δήµαρχος και 
δηµοτικός σύµβουλος, ποιά 
είναι τα επιτεύγµατά σας για 
τα οποία αισθάνεστε υπε-
ρήµανος;

«Νιώθω πολύ υπερήφανος 
για µια σειρά επιτευγµάτων 
µου όσον αφορά στην ανα-
βάθµιση των κήπων, βιβλιο-
θηκών, αθλητικών γηπέδων, 
πισίνων και κέντρων παιδικής 
φροντίδας. Σαν παράδειγ-
µα αναφέρω την νέα βιβλι-
οθήκη στο Dulwich Hill, την 
αναβάθµιση τού Marrickville 
Park και τού Arlington Oval, 
την νέα παιδική χαρά στον 
Cooks River, το κέντρο παιδι-
κής φροντίδας στην Illawarra 
Road και την αναβάθµιση των 
πισίνων στο Petersham και 
Enmore.»  

-  Είστε υποψήφιος δηµοτικός 
σύµβουλος στην εκλογική 
περιφέρεια Μάρικβιλ  για 
τον νέο ∆ήµο  Inner West. 
Τί ελπίζετε να πετύχετε και 
γιατί;

«Θα είµαι πάντα διαθέσιµος 
για ν’ ακούσω και ν’ αντα-
ποκριθώ στις ανησυχίες των 
κατοίκων και δηµοτών στην 
εκλογική περιφέρεια Μά-
ρικβιλ, επειδή η καρδιά  µου 
ανήκει στο Inner-West, αυτή 
την πολυεθνική περιοχή τού 

Σίδνεϊ. Θέλω να κτίσω πάνω 
στα προηγούµενα επιτεύγ-
µατά µου, µε απόλυτο στόχο 
µου τα θέµατα που αφορούν 
αποκλειστικά στην περιοχή 
µας. Θέλω να εξασφαλίσω 
πως ο ∆ήµος δαπανά συνετά 
τα χρήµατα των δηµοτών, την 
µείωση των δηµαρχιακών τε-
λών, την  αναβάθµιση των δη-
µοτικών εγκαταστάσεων, την 
προστασία τού περιβάλλοντος, 
την βελτίωση των κήπων, την 
αύξηση των επιλογών στην 
παιδική φροντίδα και την ανα-
ζωογόνηση των εµπορικών 
δρόµων.»

-  Στο ψηφοδέλτιό σας έχε-
τε συµπεριλάβει δύο ανε-
ξάρτητες υποψήφιες, την 
Melanee Mak και την Elise 
Hawthorne. Με τί δεξιό-
τητες θα ενισχύσουν τον 
∆ήµο;

«Η Melanee Mak είναι σύζυ-
γος, µητέρα, Ροταριανή και 
µε πάθος για την δηµιουργία 
θετικών επιπτώσεων στην 
τοπική κοινωνία. Επειδή εί-
ναι µέλος νεαρής οικογένειας 
αντιλαµβάνεται την σηµασία 
για την συνεχή αναβάθµιση 
των υποδοµών και εγκατα-
στάσεων, αλλά και τις εγκατα-
στάσεις που πρέπει να κατα-
σκευαστούν για ένα βιώσιµο 
περιβάλλον για όλους.
Η Elise Hawthorne έχει τε-
ράστια διευθυντική εµπειρία 
στον µη κερδοσκοπικό τοµέα 
που εστιάζεται σε θέµατα πε-
ριβάλλοντος. Η Elise κατοικεί 
στο Tempe µε την οικογένειά 
της και είναι υηποψήφια δη-
µοτική σύµβουλος  επειδή 
θέλει να γίνει η θετική και δυ-
ναµική φωνή για τους κατοί-
κους στα κοντινά δυτικά προ-
άστεια.»

-  Ποιά προάστεια καλύπτει 
η εκλογική περιφέρεια 
Μάρικβιλ τού νέου ∆ήµου 
Inner West και πόσοι δηµο-
τικοί σύµβουλοι θα εκπρο-
σωπούν το Μάρικβιλ; 

«Η νέα εκλογική περιφέρεια 
θα συµπεριλαµβάνει τα προ-
άστεια Marrickville, Tempe, 
Sydenham, St Peters και πε-
ριοχές τού Dulwich Hill, που 
θα εκπροσωπούνται από τρεις 
δηµοτικούς συµβούλους.»




