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Μεγάλη και ξεχωριστή επιτυχία ση-
µείωσε η εκδήλωση που διοργά-
νωσε το Επιµελητήριο Ηρακλείου 

Κρήτης, την Πέµπτη 24/5, για τις επιχει-
ρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η 
αγορά της Αυστραλίας για τις επιχειρήσεις 
της Κρήτης. Κεντρική οµιλήτρια υπήρξε 
η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα 
Τζένη Μπλούµφιλντ, η οποία ανακοίνωσε 
την ίδρυση Ελληνοαυστραλιανού Επιµελη-
τηρίου. Η δραστήρια και αεικίνητη Τζένη 
Μπλούµφιλντ άρχισε την εµπεριστατωµέ-
νη οµιλία της, ως εξής: «Είναι µεγάλη µου 
χαρά και τιµή που βρίσκοµαι στην πανέµορφη 
Κρήτη. Μια γη ιερή. Γενέτειρα του ∆ία, βα-
σιλιά των Θεών. Γη του Μίνωα, της λαµπρής 
Κνωσού. Με ιστορία που χάνεται µέσα στις 
χιλιετίες, µε πολιτισµό που διαµόρφωσε όσο 
λίγοι άλλοι τον παγκόσµιο πολιτισµό. Τον 
πρώτο πολιτισµό στην Ευρώπη. Τόπος δη-
µιουργίας, επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
επιτυχίας στο εµπόριο, στη ναυτιλία, στη γε-
ωργία. Γη έµπνευσης, ελπίδας, απαράµιλλης 

φυσικής οµορφιάς. Όπου η τόλµη, η µεγαλο-
ψυχία, η ανθρωπιά, η αγάπη για την πατρί-
δα, η φιλοξενία, η ευσπλαχνία, η αυτοθυσία 
είναι χαρακτηριστικά που δε σβήνουν ποτέ. 
Χαρακτηριστικά που γνώρισαν οι Αυστραλοί 
στρατιώτες στη Μάχη της Κρήτης κατά της να-
ζιστικής εισβολής το 1941. Χιλιάδες εξουθε-
νωµένοι Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Βρετανοί 
στρατιώτες, ενώθηκαν µε την Κρητική Φρουρά 
και υπερασπίστηκαν µε αποφασιστικότητα τις 
ακτές της Σούδας, το αεροδρόµιο του Μάλεµε, 
το Ρέθυµνο. Πολέµησαν µε ανδρεία και καθυ-
στέρησαν την εισβολή του εχθρού.  Πολλοί 
σκοτώθηκαν, τραυµατίστηκαν, αιχµαλωτίστη-
καν, περιπλανήθηκαν στα βουνά.  Με κίνδυ-
νο της ζωής τους, οι άµαχοι Κρητικοί έδωσαν 
καταφύγιο στους κατατρεγµένους Αυστραλούς 
στρατιώτες, βοηθώντας πολλούς από αυτούς να 
βρουν το δρόµο προς την ελευθερία. Η χώρα 
µας ποτέ δεν το ξέχασε. 

Ο επιχειρηµατικός κόσµος βρίσκεται στην 
πρώτη γραµµή της προσπάθειας για επανάκτη-
ση του θετικού ρυθµού ανάπτυξης και αξιο-
ποίηση των νέων ευκαιριών, σε ένα παγκόσµιο 

περιβάλλον που απαιτεί µειωµένες δαπάνες, 
µεγαλύτερη αποταµίευση και επενδύσεις και 
συνετούς προϋπολογισµούς. Σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία, η Αυστραλία στηρίζει την 
Ελλάδα, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία από τις 
ριζικές µεταρρυθµίσεις της Αυστραλίας που 
αύξησαν την παραγωγικότητα των Αυστραλών 
και οδήγησαν σε 20 χρόνια συνεχούς ανάπτυ-
ξης της οικονοµίας της, και ενισχύοντας το δι-
µερές εµπόριο και επενδύσεις.

Η επιτυχηµένη επιχειρηµατική πορεία κρη-
τικών εταιρειών στην ανταγωνιστική αγορά 
της Αυστραλίας, και το αυξηµένο επιχειρηµα-
τικό ενδιαφέρον που σηµειώνεται, αναδεικνύ-
ει τις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέ-
ρω διεύρυνση και εµβάθυνση των εµπορικών 
και επενδυτικών σχέσεων. Η ίδρυση του 
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Αυ-
στραλίας στην Ελλάδα, µε παράρτηµα στο 
Ηράκλειο, θα συµβάλλει στη συστηµατική εν-
δυνάµωση της διµερούς επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας, προσφέροντας παράλληλα ένα 
θεσµικό πλαίσιο δικτύωσης, ενηµέρωσης και 

ανταλλαγής ιδεών και εµπειριών προς όφελος 
και των δύο χωρών. Η ίδρυση του Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδος-Αυστραλίας, 
µε παράρτηµα στο Ηράκλειο, θα συµβάλλει 
στη συστηµατική ενδυνάµωση της διµερούς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, προσφέρο-
ντας παράλληλα ένα θεσµικό πλαίσιο δικτύ-
ωσης, ενηµέρωσης και ανταλλαγής ιδεών και 
εµπειριών, προς όφελος και των δύο χωρών. 
Στον επιχειρησιακό σχεδιασµό του Συµβου-
λίου, προβλέπονται δράσεις όπως παρουσι-
άσεις από φορείς της Αυστραλίας, αλλά και 
της Ελλάδος, για το εµπορικό και επενδυτικό 
περιβάλλον των δύο χωρών, όπως και για τις 
προοπτικές που υπάρχουν. Οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες που θα προσφέρει θα περιλαµ-
βάνουν την παροχή εξειδικευµένων πληρο-
φοριών ανά τοµέα, τη σύνδεση αντίστοιχων 
επιχειρήσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
δικτύωσης, την πραγµατοποίηση αµφίδροµων 
επιχειρηµατικών αποστολών, όπως και τη δι-
οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσε-
ων. Η Πρεσβεία της Αυστραλίας θα συνεχίσει 
να κάνει ό,τι µπορεί για να στηρίξει πλήρως 

την αποστολή και τους στόχους του Επιχειρη-
µατικού Συµβουλίου, ειδικά σε αυτή τη κρίσι-
µη περίοδο της ίδρυσής του». 

Στο βήµα, ακολούθησε ο πρώτην βου-
λευτής Ηρακλείου και υπουργός Μανώλης 
Στρατάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Οµάδος Φιλίας Ελ-
λάδος-Αυστραλίας και είναι εκ των πρω-
τεργατών του εγχειρήµατος ίδρυσης Ελλη-
νο-Αυστραλιανού Επιµελητηρίου. 

Ακολούθησαν ο Πρόεδρος του Επιµε-
λητηρίου Μανώλης Αλιφεράκης και ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και ∆ιεθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού 
Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), Αλκιβιά-
δης Καλαµπόκης. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε την παρου-
σίαση των εµπειριών που έχουν αποκο-
µίσει οι εκπρόσωποι των εταιρειών ΓΕΑ 
Α.Ε., TERRA CRETA και CRETA FARM 
από την αγορά της Αυστραλίας, όπου ήδη 
δραστηριοποιούνται, Βαρθολοµαίος Λυ-
ραράκης, Φώτης Σούσαλης και Τάκης Πέ-
τρου, αντίστοιχα. 

«Η ίδρυση του Ελληνο-Αυστραλιανού 
Επιµελητηρίου είναι µια πρωτοβουλία που 
ο φορέας µας παρακολουθεί και συµµε-
τέχει ήδη από το ξεκίνηµά της. Είναι ένα 
εφαλτήριο ανάπτυξης και προόδου», τό-
νισε µεταξύ άλλων στο χαιρετισµό του ο 
πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηρακλείου 
Μανώλης Αλιφεράκης για την ελληνική 
επιχειρηµατικότητα. 

«Πιστεύουµε ότι θα δηµιουργήσει προ-
ϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων 
και ανάπτυξης του εµπορίου και στις δυο 
χώρες. Μια τέτοια προσπάθεια στοχεύει 
στην ενίσχυση των κρητικών προϊόντων 
µε ενδυνάµωση της παρουσίας τους στην 
οµογένεια αλλά και τη διευκόλυνση της 
συνεργασίας Ελλήνων και Αυστραλών επι-
χειρηµατιών». 

«Ευχαριστούµε την πρέσβη της Αυστρα-
λίας, κυρία Τζένη Μπλούµφιλντ.  Όπως 
προανέφερα, θεωρούµε πολύ σηµαντική 
την πρωτοβουλία ίδρυσης του Ελληνο-
Αυστραλιανού Επιµελητηρίου, η οποία πι-

στεύουµε ότι θα συµβάλει στην βελτίωση 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µας 
και θα ενισχύσει τις διµερείς εµπορικές και 
οικονοµικές σχέσεις, σε αυτές τις κρίσιµες 
στιγµές που περνά η πατρίδα µας. 

Σε άλλο σηµείο, ο Μανώλης Αλιφεράκης 
επεσήµανε: «Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η 
Ελλάδα και η Αυστραλία συνδέονται από 
µακρού, µε ισχυρούς δεσµούς φιλίας και 
συνεργασίας ενώ οι ελληνο-αυστραλιανές 
σχέσεις ευρίσκονται σε εξαιρετικό επίπε-
δο. Ειδικά, οι σχέσεις µεταξύ Κρήτης και 
Αυστραλίας, έχουν τις ρίζες τους στην ιστο-
ρία του νησιού. Σε αυτήν την ιστορία, στην 
ιστορία µας, η Αυστραλία και οι Αυστραλοί 
έχουν ξεχωριστή θέση, διότι πολέµησαν 
δίπλα στους προγόνους µας, κατά τη διάρ-
κεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 
και ιδιαιτέρως κατά τη Μάχη της Κρήτης. 
Το νησί µας έγινε τόπος της θυσίας εκα-
τοντάδων Αυστραλών και Νεοζηλανδών 
στρατιωτών. Αυτοί οι κοινοί αγώνες έκα-
ναν ακόµα πιο άρρηκτες τις σχέσεις της 
Κρήτης µε την Αυστραλία».

Εκδήλωση του Επιµελητηρίου του Νοµού Ηρακλείου για την τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων Κρήτης 

«Επιχειρηµατικές ευκαιρίες µε την Αυστραλία»


