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«Σημαντικός μας στόχος η ίδρυση 
Ελληνοαυστραλιανού Επιμελητηρίου»

Η ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΤΖΕΝΗ ΜΠΛΟΥΜΦΙΛΝΤ, 
ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ «ΚΟΣΜΟ»:

Του ανταποκριτή µας στην Αθήνα ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η

Εκπροσωπείτε µια πολύ µεγάλη χώρα, 
σε µια στιγµή δύσκολη για την Ελλά-
δα. Πώς αντιλαµβάνεται η Αυστραλία 
την κρίση στην Ελλάδα και ποιά πεδία 
συνεργασίας υπάρχουν µεταξύ των δύο 
χωρών;

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση κατανοεί 
την πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση, 
στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Η Eλλη-
νική κυβέρνηση προβαίνει στη λήψη δύ-
σκολων, αλλά αναγκαίων µέτρων, που θα 
συµβάλλουν σε ένα καλύτερο και ανθηρό 
µέλλον, για όλους τους Έλληνες πολίτες. 

Η Αυστραλία και η Ελλάδα έχουν µια 
στενή σχέση, βασισµένη στις κοινές αξί-
ες, ιστορία και ισχυρούς κοινωνικούς δε-
σµούς, που σφυρηλατήθηκαν τόσο κατά τη 
διάρκεια των δύο παγκοσµίων πολέµων, 
όσο και κατά την περίοδο µετανάστευσης 
των Ελλήνων στην Αυστραλία. Οι δεσµοί 
αυτοί µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δι-
εύρυνση των οικονοµικών και εµπορικών 
σχέσεων, καθώς και για την αύξηση των 
πολιτισµικών ανταλλαγών. Θα θέλαµε να 
δηµιουργήσουµε ευκαιρίες συνεργασίας 
µε την Ελλάδα, ώστε να προωθήσουµε 
την καινοτοµία, την εκπαιδευτική µεταρ-
ρύθµιση και την ενίσχυση των επιχειρη-
µατικών επαφών. 

Η Αυστραλία έχει πολλά να συνεισφέ-
ρει στον πολιτικό διάλογο µε την Ελλάδα 
και τους Ευρωπαίους εταίρους της. Είµα-
στε η 12η µεγαλύτερη οικονοµία στον κό-
σµο, µέλος του G20, σηµαντική δύναµη 
στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και 
ενεργό µέλος του παγκόσµιου πολιτικού 
και οικονοµικού στερεώµατος. Είµαστε 
µια επιτυχηµένη πολυπολιτισµική κοινω-
νία, που αποτελείται από ανθρώπους από 
όλο τον κόσµο, που έχουν συνδράµει στην 
οικοδόµηση µιας δυναµικής και ευηµε-
ρούσας χώρας, µιας δύναµης για το καλό 
του κόσµου. 

Σήµερα συνεργαζόµαστε µε την Ελλά-
δα στην αντιµετώπιση παγκόσµιων προ-
κλήσεων στο πλαίσιο του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωασιατικής 
Συνόδου Κορυφής, του Οργανισµού για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευ-
ρώπη και της ∆ιεθνούς ∆ύναµης για την 
Προαγωγή της Ασφάλειας στο Αφγανι-
στάν. Οι δύο χώρες συµβάλλουν ουσιαστι-
κά στον ευρύτερο διάλογο για τις στρατη-
γικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή. 

Μας ενδιαφέρει µια σταθερή και ευη-
µερούσα Ελλάδα, µια σταθερή και ευηµε-
ρούσα Ευρώπη, καθώς το ένα τρίτο των ξέ-

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση κατανοεί την πολύ δύσκολη οικονοµική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα», δηλώνει µεταξύ άλλων, 

στην αποκλειστική συνέντευξή της προς τον «ΚΟΣΜΟ» η νέα πρέσβης 

της Αυστραλίας Τζένη Μπλούµφιλντ. «Είµαστε µια επιτυχηµένη, 

πολυπολιτισµική κοινωνία», συνεχίζει η Τζένη Μπλούµφιλντ, 

«που αποτελείται από ανθρώπους από όλο τον κόσµο, 

που έχουν συνδράµει στην οικοδόµηση µιας δυναµικής 

και ευηµεροούσας χώρας, µια δύναµης για το καλό του κόσµου». 

«Οι Έλληνες της Αυστραλίας», τονίζει η πρέσβης, «αποτελούν ζωτικό 

κοµµάτι της πολυπολιτισµικής αυστραλιανής κοινωνίας και έχουν 

συνεισφέρει σηµαντικά στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική 

ανάπτυξη της χώρας. Είναι επιθυµία µας να συνεργαστούµε στενά 

µε την Ελληνοαυστραλιανή κοινότητα, για να δείξουµε την αλληλεγγύη 

µας προς τον ελληνικό λαό, σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές 

και να υποστηρίξουµε µε πρακτικό τρόπο τις ελληνικές προσπάθειες, 

µέσω ενδυνάµωσης εµπορικών σχέσεων, εκπαιδευτικών, 

τουριστικών και πολιτιστικών ανταλλαγών». 




