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H πρέσβης της Αυστραλίας 
Πολυξένη (Τζένη) Μπλούµ-
φιλντ, επισκέφθηκε το τε-

τραήµερο 24-27/5 την Κρήτη και 
συµµετείχε στις εκδηλώσεις για 
την 71η επέτειο της Μάχης της 
Κρήτης, που έληξαν µε ξεχωρι-
στή επιτυχία και συγκίνηση, την 
Κυριακή 27/5. 

Η Τζένη Μπλούµφιλντ επανα-
βεβαίωσε τους ισχυρούς δεσµούς 
Κρήτης και Αυστραλίας και δήλω-
σε: «Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί 
κορυφαίο ιστορικό γεγονός υπε-
ράσπισης της αξιοπρέπειας, της 
ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, 
καθώς επίσης και κορυφαίο ιστο-
ρικό γεγονός στην κοινή ιστορία 
των δύο λαών µας. Οι ακατάλυ-
τοι δεσµοί φιλίας και αλληλεγ-
γύης που αναπτύχθηκαν εκείνη 
τη δύσκολη περίοδο διαρκούν 
έως σήµερα. Η γενναιότητα και 
η αυτοθυσία των Κρητικών θα 
παραµείνει για πάντα χαραγµένη 
στο νου και στη µνήµη όλων των 
Αυστραλών. Η δραστήρια Κρητι-
κή Κοινότητα της Αυστραλίας συ-
νεχίζει να συµβάλλει σηµαντικά 
στην αυστραλιανή κοινωνία και 
στην Οικονοµία». 

Η Τζένη Μπλούµφιλντ επισκέ-
φθηκε τους νοµούς Ηρακλείου, 
Ρεθύµνου και Χανίων,  συνάντη-
σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και µίλησε στα µέλη 
του Επιµελητηρίου του Ηρακλεί-

ου για το επιτυχηµένο οικονοµικό 
µοντέλο της Αυστραλίας, όπως 
και για τις νέες ευκαιρίες συνερ-
γασίας. 

«ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ»

Τους ισχυρούς δεσµούς Κρήτης 
και Αυστραλίας επαναβεβαίωσε 
η συνάντηση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη µε 
την πρέσβη της Αυστραλίας στην 
Αθήνα. Η Τζένη Μπλούµφιλντ 
επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη 
Κρήτης λίγες ώρες πριν την οµιλία 
της στο Επιµελητήριο Ηρακλεί-
ου (πρώτο σταθµό της επίσκεψής 
της) για τις επιχειρηµατικές ευκαι-
ρίες στην Αυστραλία. 

Ο Στ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε 
ιδιαίτερα σηµαντική τη συνάντη-
ση, διότι συµβάλλει στην καλύτε-
ρη συνεργασία µε την Αυστραλία 
και δήλωσε: «Στην Αυστραλία 
υπάρχουν πολλοί Κρητικοί. Μπο-
ρούµε ν’ ανοίξουµε τις αγορές 
µέσα από τη συνεργασία και τη συ-
νέργεια και θεωρώ πολύ σηµαντι-
κή την παρουσία στην Κρήτη της 
Τζ. Μπλούµφιλντ, η οποία θα έχει 
συναντήσεις και θα µιλήσει µε 
εκπροσώπους φορέων και επιχει-
ρήσεων, για το πώς µπορούν να 
συνεργαστούν µε αντίστοιχες επι-
χειρήσεις στην Αυστραλία. Εµείς 
είµαστε εδώ, µπαίνουµε µπροστά 

και µέσα από αυτή τη συνεργασία 
και όλοι µαζί µπορούµε να δώ-
σουµε το στίγµα της ανάπτυξης 
στην Κρήτη».  Από την πλευρά της, 
η Τζένη Μπλούµφιλντ εξήρε τους 
ισχυρούς δεσµούς µεταξύ Κρήτης 
και Αυστραλίας, σε ιστορικό και 
κοινωνικό επίπεδο και εγκωµί-
ασε την Κρητική Κοινότητα, που 
έχει προκόψει στη χώρα της και 
έχει σηµαντική συµβολή στην οι-
κονοµία της, κυρίως στον τοµέα 
των τροφίµων.  «Είµαστε εδώ για 
να γιορτάσουµε τους δυνατούς δε-
σµούς που ενώνουν Αυστραλία 
και Κρήτη και επίσης σε αυτή τη 
δύσκολη στιγµή για την Ελλάδα, 
να διερευνήσουµε τις νέες προ-
οπτικές και ευκαιρίες που υπάρ-
χουν για περαιτέρω συνεργασία», 
επεσήµανε η Τζ. Μπλούµφιλντ. 

Η ίδια τόνισε ότι οι κρητικές 
επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλ-
λουν για να σταθεί στα πόδια της 
η Ελλάδα και πρόσθεσε: «Οι κρη-
τικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει 
ότι έχουν κερδίσει το στοίχηµα µε 
την ποιότητα, έχουν την εξωστρέ-
φεια και έχουν πετύχει σηµαντικές 
νίκες στην αγορά της Αυστραλίας. 
Πιστεύουµε ότι υπάρχουν νέες ευ-
καιρίες για να ενισχύσουµε αυτή τη 
σχέση». Η πρέσβης της Αυστραλίας 
στην Αθήνα, επεσήµανε ότι παρά 
την κρίση στην Ελλάδα, οι αιτήσεις 
επαγγελµατικής µετανάστευσης 
προς την Αυστραλία, δεν έχουν αυ-

ξηθεί και τόνισε ότι η χώρα της θα 
βοηθήσει µε κάθε τρόπο την Ελλά-
δα να ορθοποδήσει. 

ΣΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνεχίζοντας την περιοδεία της, 
η πρέσβης επισκέφθηκε το Πανε-
πιστήµιο Κρήτης, στο Ρέθυµνο, την 
Παρασκευή 25 Μαΐου. Η Τζένη 
Μπλούµφιλντ συζήτησε µε εκπρο-
σώπους του Πανεπιστηµίου και 
έλαβε µέρος σε µια τηλεδιάσκεψη 
µεταξύ των µαθητών του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Άδελε και του Σχο-
λείου του Αγίου Γεωργίου Αδελα-
ΐδας, απευθύνοντας χαιρετισµό 
στους µαθητές των αδελφοποιηµέ-
νων τάξεων. Θέµα της τηλεδιάσκε-
ψης, µεταξύ των µαθητών της ΣΤ΄ 
τάξης των δύο Σχολείων, ήταν η 
«Μάχη της Κρήτης». Η τηλεδιάσκε-
ψη πραγµατοποιήθηκε µέσω της 
αίθουσας τηλεδιάσκεψης του Παι-
δαγωγικού Τµήµατος και εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 
στη ∆ιασπορά» (Παιδεία Οµογε-
νών), το οποίο υλοποιείται από 
το «Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών 
και Μεταναστευτι-κών Μελετών» 
(Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.). Στο πρόγραµµα 
αυτό συντελούνται, µεταξύ των άλ-
λων, αδελφοποιήσεις τάξεων από 
σχολεία της Ελλάδος και σχολεία 
της διασποράς. Οι µαθητές των 
εκάστοτε αδελφοποιηµένων τάξε-

ων επικοινωνούν ζωντανά µεταξύ 
τους, µέσω διαδικτύου, ανταλλά-
σουν απόψεις και πραγµατεύονται, 
µε τη βοήθεια των δασκάλων τους, 
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Η συµµετοχή της πρέσβεως στο 
εξ αποστάσεως κοινό µάθηµα των 
δύο σχολείων και η ενηµέρωσή 
της γύρω από το όλο πρόγραµµα 
αποτελεί για τους συντελεστές του 
προγράµµατος τιµή και αναγνώ-
ριση. Μέσα από το πρόγραµµα 
έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασί-
ες µεταξύ του Πανεπιστήµιου Κρή-
της µε αυστραλιανά Πανεπιστήµια 
(University of Sydney, La Trobe 
University Melbourne, Flinders 
University Adelaide, Charles 
Darwin University Darwin) και µε 
αρκετά ελληνόγλωσσα εκπαιδευτή-
ρια. Η παρουσία της διπλωµατικής 
εκπροσώπου της Αυστραλίας στο 
Πανεπιστήµιό Κρήτης συµβάλ-
λει στην ενδυνάµωση αυτών των 
συνεργασιών και στη δηµιουργία 
καινούργιων. Την Τζένη Μπλούµ-
φιλντ υποδέχτηκαν ο Κοσµήτορας 
Α. Χουρδάκης εκ µέρους του Πανε-
πιστήµιου, ο Π. Μιχαηλίδης εκ µέ-
ρους του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
και ο Μ. ∆αµανάκης εκ µέρους του 
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ. Η Τζένη Μπλούµ-
φιλντ εξέφρασε την ικανοποίησή 
της που είχε την ευκαιρία να επι-
σκεφτεί το Πανεπιστήµιο Κρήτης 
και να γνωρίσει τη δουλειά που 
γίνεται σ’ αυτό.

Ανακοίνωσε την ίδρυση 
Ελληνοαυστραλιανού Επιµελητηρίου 
στο νοµό Ηρακλείου Κρήτης
Του απεσταλµένου µας στην ΚΡΗΤΗ, ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η
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