
νων άµεσων επενδύσεων στην Αυστραλία 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μια ισχυρή, ενωµένη Ευρώπη είναι ση-
µαντική για το διεθνές πολιτικό σύστηµα, 
αλλά και για την Αυστραλία». 

Πώς και σε ποιούς τοµείς θα µπορούσε 
να επιτευχθεί η ενίσχυση των οικονο-
µικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών; 
Θεωρείτε ότι η ίδρυση Ελληνοαυστρα-
λιανού Επιµελητηρίου θα µπορούσε να 
συµβάλλει στη διεύρυνση των εµπορι-
κών σχέσεων, αλλά και στις επενδύσεις;

«Υπάρχει µεγάλο περιθώριο συνεργασί-
ας και ενίσχυσης των οικονοµικών σχέσε-
ων, τόσο σε διµερές επίπεδο, όσο και σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι τοµείς 
συνεργασίας θα µπορούσαν να καλύπτουν 
παραδοσιακούς τοµείς, όπως τη ναυτιλία 
και το εµπόριο, αλλά και να επεκταθούν 
και σε νέους τοµείς, όπως είναι η πράσινη 
ενέργεια. Σε θεσµικό επίπεδο, η ενδυνά-
µωση των επιχειρηµατικών επαφών θα 
µπορούσε να επιτευχθεί µε την ίδρυση 
ενός Ελληνοαυστραλιανού Επιµελητηρί-
ου στην Ελλάδα, που αποτελεί σηµαντικό 
µας στόχο. Ένα σωστά δοµηµένο και στε-
λεχωµένο Επιµελητήριο, µε τις ανάλογες 
δράσεις και πρωτοβουλίες, µπορεί να 
συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των 
εµπορικών σχέσεων, δηµιουργώντας ένα 
κλίµα συνεργασίας, αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του 
πλούσιου και πολυµήχανου επιχειρηµατι-
κού δυναµικού και των δύο χωρών». 

Ποιά περαιτέρω βήµατα θα µπορούσαν 
να γίνουν σε τοµείς, όπως ο πολιτισµός 
και ο τουρισµός;

«Υπάρχουν ήδη στενές κοινωνικές, του-
ριστικές και πολιτιστικές επαφές µεταξύ 
των δύο χωρών. Υπάρχουν όµως πολλές 
προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση 
των τουριστικών και πολιτιστικών ανταλ-
λαγών που πρέπει να εξερευνηθούν. Σ’ αυ-
τούς τους τοµείς µπορούν να αξιοποιηθούν 
και οι περίπου 95.000 Αυστραλοί πολίτες 
που ζουν µόνιµα στην Ελλάδα, όπως και 
οι 100.000 Αυστραλοί τουρίστες που επι-
σκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Με 
τις διάφορες δράσεις της, η πρεσβεία προ-
σβλέπει στην περαιτέρω προώθηση της 
Αυστραλίας ως τουριστικού προορισµού 
για τους Έλληνες ταξιδιώτες. Το αχανές και 
πανάρχαιο τοπίο της Αυστραλίας, µε τις 
εναλλαγές του από την έρηµο της ενδοχώ-
ρας µέχρι την πλούσια τροπική βλάστηση 
και τις ωχρές πεδιάδες, προσφέρει µια µο-
ναδική ταξιδιωτική εµπειρία. Ο ποικίλος 
και παλλόµενος πολιτισµός της δηµιουρ-
γεί ένα κοσµοπολίτικο φόντο, που προ-
σφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να 
γευτεί µια πλούσια κουλτούρα. 

Σε πολιτιστικό επίπεδο, υπάρχει πολύς 
χώρος για περαιτέρω δράσεις. Η πολυπο-
λιτισµική επιρροή που χαρακτηρίζει τις 
σύγχρονες τέχνες και τον πολιτισµό της 
Αυστραλίας, αποτελεί και σφραγίδα της 
ιδιαιτερότητάς της. Υπάρχει πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον παγκοσµίως, αλλά και στην 
Ελλάδα, για το πετυχηµένο πολυπολιτι-
σµικό µίγµα της χώρας και πώς αυτό έχει 
επηρεάσει και διαµορφώσει µια καινούρ-
για πολιτιστική ταυτότητα. Οι πολιτιστικές 
ανταλλαγές προωθούν την καλύτερη κα-
τανόηση, την ανοχή και την αποδοχή της 
πολιτιστικής, πολιτισµικής, γλωσσικής 
και θρησκευτικής διαφορετικότητας των 
λαών, αλλά και αποτελούν τις γέφυρες και 
προοπτικές για γόνιµες και δηµιουργικές 
συνεργασίες. Όπως επίσης, γέφυρες συ-
νεργασίας και ευκαιρίες ανταλλαγής πολι-
τισµικών εµπειριών, µπορούν να δηµιουρ-

γηθούν και µέσω του εκπαιδευτικού τοµέα. 
Θέλουµε περισσότεροι Έλληνες σπουδα-
στές να επιλέξουν για τις σπουδές τους τη 
χώρα µας, όπως άλλωστε κάνουν 400.000 
φοιτητές από 190 χώρες που σήµερα απο-
λαµβάνουν κορυφαία εκπαίδευση, σε διε-
θνώς αναγνωρισµένα πανεπιστήµια».

Η Αυστραλία απολαµβάνει µια ανθηρή 
οικονοµία και οι πολίτες της εξαιρετι-
κές κοινωνικές υποδοµές. Πώς δια-
σφάλισε η Αυστραλία την ανθεκτικό-
τητα της οικονοµίας της εν µέσω της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης;

«Η Αυστραλία βγήκε από την παγκόσµια 
οικονοµική κρίση του 2008 ισχυρότερη 
από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγ-
µένη οικονοµία. Εφαρµόσαµε έγκαιρα ση-
µαντικά µέτρα δηµοσιονοµικής τόνωσης 
της οικονοµίας µας και διασφαλίσαµε τις 
στενές εµπορικές σχέσεις µας µε την Κίνα 
και την Ινδία. 

Είµαστε µία από τις λίγες χώρες που απέ-
φυγαν την ύφεση. Το ποσοστό της ανεργί-
ας µας παραµένει από τα χαµηλότερα του 
κόσµου. Έχουµε χαµηλό δηµόσιο χρέος 
και χαµηλό πληθωρισµό. Η οικονοµία 
µας αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία 
20 χρόνια, µε ρυθµούς ανάπτυξης υψη-
λότερους άλλων ανεπτυγµένων χωρών, 
και προβλέπεται να εξακολουθήσει την 
ανοδική της πορεία. Τα θεµέλια της οι-
κονοµίας µας παραµένουν γερά. Τα θεµέ-
λια αυτά όµως, µπήκαν κατά τις δεκαετίες 
1980-1990, όταν διαδοχικές κυβερνήσεις 
ανέπτυξαν ένα πλαίσιο κοινωνικής συ-
ναίνεσης για την αλλαγή της οικονοµικής 
στρατηγικής της χώρας. Αποφασίσαµε 
ότι έπρεπε να ‘ανοίξουµε την Αυστραλία 
στον κόσµο’, για να εξασφαλίσουµε την 
µακρόπνοη ανάπτυξη της χώρας µας και 
την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών. Απελευθερώσαµε το εγχώ-
ριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σταδιακά 
καταργήσαµε τον προστατευτισµό στους 
βιοµηχανικούς κλάδους και ενισχύσαµε 
τον ανταγωνισµό και την ευέλικτη αγο-
ρά εργασίας. Μεταµορφώσαµε ριζικά την 
οικονοµική διακυβέρνηση της Αυστραλί-
ας, µετατρέποντας ένα σύστηµα υψηλής 
παρεµβατικότητας και κρατικού ελέγχου, 
σε ένα ανοιχτό, ευέλικτο και δυναµικό οι-
κονοµικό σύστηµα, που υποστηρίζει την 
αποδοτικότητα και τη διαφάνεια. 

∆εν ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί 
µια κοινά αποδεκτή αντίληψη για το πλέγ-
µα αλλαγών που έπρεπε να εφαρµοσθεί. 

Αυτό κατορθώθηκε επειδή οι φιλόδοξες 
αυτές µεταρρυθµίσεις υποστηρίχθηκαν 
από µια πειστική αφήγηση και ένα όραµα 
αλλαγής το οποίο έγινε κατανοητό, αλλά 
και αποδεκτό από τους πολίτες. Σήµερα, η 
Αυστραλία έχει µια ανοιχτή, ευέλικτη και 
ανθεκτική οικονοµία µε χαµηλό πληθω-
ρισµό και χαµηλή ανεργία. Η χώρα µας 
απολαµβάνει πρωτοφανή ευηµερία και 
ανάπτυξη. Είµαστε έτοιµοι να µοιραστού-
µε την εµπειρία αυτή και όσες γνώσεις 
έχουµε αποκτήσει για να ενισχύσουµε τις 
ελληνικές προσπάθειες». 

Σε ποιό σηµείο βρίσκεται το θέµα της 
ανταλλαγής επισκέψεων σε ανώτατο 
επίπεδο;

«Κάθε χρόνο, βουλευτές της Αυστραλί-
ας πραγµατοποιούν επίσηµες επισκέψεις 
στην Ελλάδα. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι 
ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας 
κ. Κέβιν Ραντ, επισκέφθηκε την Αθήνα 
τον Φεβρουάριο του 2011 και συναντήθη-
κε µε τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον 
πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών 
και τον Αρχιεπίσκοπο. Επίσης, επί τη ευ-
καιρία της 70ης επετείου από τη Μάχη της 
Κρήτης, ο Αυστραλός υπουργός Βετερά-
νων ταξίδεψε στην Κρήτη, µαζί µε 6 βετε-
ράνους, για να παραστεί στις εορταστικές 
εκδηλώσεις. Τέλος, µια αντιπροσωπεία 
δέκα γερουσιαστών, µε επικεφαλής τον 
πρόεδρο της Γερουσίας, επισκέφθηκε την 
Αθήνα τον περασµένο Απρίλιο και συνα-
ντήθηκε µε αξιωµατούχους της ελληνικής 
κυβέρνησης. Θα θέλαµε να ενισχύσουµε 
περαιτέρω τις στενές επαφές ανάµεσα στις 
δύο χώρες και να εµβαθύνουµε το διάλογο 
και τη συνεργασία σε όλους τους τοµείς». 

Παρατηρείται ένα µεταναστευτικό εν-
διαφέρον των Ελλήνων προς την Αυ-
στραλία. Σε ποιό βαθµό ισχύει αυτό και 
ποιές είναι οι προϋποθέσεις συµµετο-
χής στο πρόγραµµα εξειδικευµένης µε-
τανάστευσης της Αυστραλίας;

«Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία της 
Ελλάδας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των 
Ελλήνων για την µετανάστευση στην Αυ-
στραλία. Ωστόσο, η αύξηση των ενδιαφε-
ροµένων δεν έχει µεταφραστεί σε κάποια 
σηµαντική αύξηση στον αριθµό των υπο-
βληθεισών αιτήσεων. Ο αριθµός των µετα-
ναστών από την Ελλάδα στην Αυστραλία 
είναι ελάχιστος εδώ και πολλά χρόνια (πε-
ρίπου 120-140 άτοµα ετησίως). 

Το πρόγραµµα εξειδικευµένης µετανά-

στευσης της Αυστραλίας βασίζεται στις 
ανάγκες της οικονοµίας της Αυστραλίας. 
Είναι ανοιχτό για όλα τα άτοµα που δια-
θέτουν τις ειδικότητες και τα προσόντα 
που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση στην 
Αυστραλία, συµπεριλαµβανοµένων των 
Ελλήνων. ∆εν υπήρξε κάποια αλλαγή στο 
µεταναστευτικό πρόγραµµα της Αυστρα-
λίας ή στον τρόπο χορήγησης βίζας, λόγω 
του ελληνικού ενδιαφέροντος. ∆εν υπάρ-
χουν ειδικές ρυθµίσεις για την Ελλάδα, 
όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

Το πρόγραµµα µετανάστευσης της Αυ-
στραλίας προβλέπει περίπου 170.000 νέ-
ους µετανάστες ετησίως. Για το 2011-2012, 
το µεταναστευτικό πρόγραµµα προβλέπει 
185.000 θέσεις. Η αύξηση των θέσεων 
συνδέεται µε τις εργασιακές ανάγκες της 
Αυστραλίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του 
υπουργείου Μετανάστευσης και Υπηκοό-
τητας της Αυστραλίας www.immi.gov.au 
για να αντλήσουν πληροφορίες. Στη ιστο-
σελίδα είναι διαθέσιµη η λίστα µε τις ειδι-
κότητες σε ζήτηση στην Αυστραλία (www.
immi.gov.au), η οποία περιλαµβάνει 183 
ειδικότητες. Η ιστοσελίδα επίσης διαθέτει 
ένα ειδικό πρόγραµµα που βοηθάει τους 
υποψηφίους στην επιλογή του κατάλλη-
λου µεταναστευτικού προγράµµατος. Η 
Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα, 
δεν είναι αρµόδια για την έκδοση µόνιµης 
επαγγελµατικής βίζας. Η αξιολόγηση των 
εν λόγω αιτήσεων πραγµατοποιείται στην 
Αυστραλία». 

Πόσο µεγάλη είναι η ελληνική κοινό-
τητα της Αυστραλίας και σε ποιούς το-
µείς δραστηριοποιείται;

«Όπως γνωρίζετε, στην Αυστραλία ζουν 
περίπου 475.000 Αυστραλοί πολίτες ελλη-
νικής καταγωγής, συµπεριλαµβανοµένων 
110.000 Ελλήνων µεταναστών πρώτης 
γενιάς. Οι Έλληνες της Αυστραλίας απο-
τελούν ζωτικό κοµµάτι της πολυπολιτισµι-
κής αυστραλιανής κοινωνίας και έχουν 
συνεισφέρει σηµαντικά στην οικονοµική, 
κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη της 
χώρας. Σε όλα τα πεδία επιχειρηµατικής, 
τεχνολογικής και επιστηµονικής δράσης, 
µπορεί κανείς να δει τη συνεισφορά Αυ-
στραλών πολιτών ελληνικής καταγωγής. 

Το 2012 γιορτάζουµε την 60η επέτειο 
του µεγάλου κύµατος µετανάστευσης από 
την Ελλάδα, κατά την οποία η Αυστραλία 
δέχτηκε περίπου 150.000 Έλληνες µετα-
νάστες. Μια επέτειο ιστορικής σηµασίας, 
που σηµατοδοτεί την αφετηρία µιας µε-
γάλης αλλαγής στη ζωή χιλιάδων Ελλή-
νων, αλλά και ένα σηµαντικό σταθµό στη 
σχέση των δύο λαών. Είναι επιθυµία µας 
να συνεργαστούµε στενά µε την ελληνο-
αυστραλιανή κοινότητα για να δείξουµε 
την αλληλεγγύη µας προς τον ελληνικό 
λαό σ’αυτές τις δύσκολες στιγµές και να 
υποστηρίξουµε µε πρακτικό τρόπο τις ελ-
ληνικές προσπάθειες, µέσω ενδυνάµωσης 
εµπορικών σχέσεων, εκπαιδευτικών, του-
ριστικών και πολιτιστικών ανταλλαγών». 

Πώς νιώθετε να υπηρετείτε ως πρέσβης 
στη χώρα καταγωγής σας;

«Ως Ελληνίδα της ∆ιασποράς, ανέλαβα 
την αποστολή που µου ανατέθηκε µε πε-
ρηφάνεια, αλλά και επίγνωση της συµ-
βολικής και ουσιαστικής σηµασίας της. 
Προτεραιότητα της θητείας µου είναι να 
συµβάλλω στην περαιτέρω σύσφιξη των 
σχέσεων των δύο χωρών, σε όλα τα επίπε-
δα - πολιτιστικά, εµπορικά, επιστηµο-νι-
κά, πολιτικά, αλλά και θεσµικά. Σ’ αυτήν 
µου την αποστολή, θεωρώ προτέρηµα την 
ελληνική µου καταγωγή». 
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INFO Η Τζένη Μπλούµφιλντ είναι µια όµορφη, ευπροσήγορη, νέα, δυναµική 
γυναίκα, ελληνικής καταγωγής, που εκπροσωπεί την Αυστραλία στην Ελλάδα. 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 12 ετών µετανάστευσε µε την οικογένειά 
της στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σήµερα είναι εξέχον µέλος του διπλωµατικού 
σώµατος. Πολύγλωσση, έχει υπηρετήσει σε δύσκολα πόστα. Στην Ελλάδα, 
έχει έρθει µε τον σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά της. Μεγάλωσε σε δίγλωσσο 
περιβάλλον - µιλούσε ελληνικά µε τους γονείς της και αγγλικά µε τα αδέλφια της - 
και κατέληξε να µιλά επτά γλώσσες, µεταξύ των οποίων τέλεια ιαπωνικά. 

Μέχρι πρόσφατα, υπηρετούσε ως διευθύντρια στη Γενική ∆ιεύθυνση  
Μέσης Ανατολής του Αυστραλιανού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ έχει υπηρετήσει 
ακόµη ως πρεσβευτής στο Ιράν (αρχές ’90) και στην Ιαπωνία. Έχει πτυχίο πολιτικών 
επιστηµών και γαλλικής γλώσσας, πτυχίο νοµικής και ελληνικής γλώσσας  
και µεταπτυχιακό στις ∆ιεθνείς και Εµπορικές Σχέσεις. Τη θητεία της στην Ελλάδα, 
η Τζένη Μπλούµφιλντ τη βλέπει ως µια «µεγάλη ευκαιρία», λόγω της ελληνικής  
της καταγωγής. Φιλοδοξεί να καταφέρει να υλοποιήσει τη σκέψη της για την ίδρυση 
ενός Ελληνοαυστραλιανού Επιµελητηρίου. «∆εν µπορώ να καταλάβω πώς  
µε τέτοια παράδοση στις σχέσεις, δεν έχει δηµιουργηθεί τόσα χρόνια», λέει.  
Στόχος της είναι ακόµη να προωθήσει το εµπόριο και τις επενδύσεις. 

Η µοίρα της έγραψε να είναι αυτή η προεσβευτής που µέσα στο 2012 θα γιορτάσει 
τα 60 χρόνια από την υπογραφή της συµφωνίας, που επέτρεψε το µεγάλο κύµα  
των Ελλήνων µεταναστών τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Με το κύµα αυτό  
των 140.000 Ελλήνων, έφυγε και ο αδελφός της µητέρας της και λίγο αργότερα 
ακολούθησαν οι γονείς της.




