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Κατά την επίσηµη επίσκε-
ψή της στη Θεσσαλονίκη 
στις 21-22 Ιουνίου 2012, 

η πρέσβης της Αυστραλίας στην 
Ελλάδα, Τζένη Μπλούµφιλντ, 
συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο της 
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτά-
ρη, όπου συζήτησαν προοπτικές 
συνεργασίας και συµφώνησαν 
σε κοινές δράσεις σε τοµείς κοι-
νού ενδιαφέροντος όπως τη δια-
χείριση των αποβλήτων και την 
πυροπροστασία. Στα πλαίσια της 
αδελφοποιηµένης σχέσης της αυ-
στραλιανής πόλης της Μελβούρ-
νης µε τη Θεσσαλονίκη, οι αρχές 
των δύο πόλεων έχουν ξεκινήσει 
έναν εποικοδοµητικό διάλογο για 
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος 
καθώς και την ανταλλαγή εµπει-
ριών και βέλτιστων πρακτικών.  
Στον τοµέα της διαχείρισης των 
αποβλήτων, η κα Μπλούµφιλντ 
µετέφερε στον κ. Μπουτάρη ότι 
ο ∆ήµος της Μελβούρνης είναι 
έτοιµος να ανταλλάξει τεχνογνω-
σία και τυχόν διδάγµατα από τη 
δική του εµπειρία σχετικά µε 
ένα θέµα που αποτελεί σηµαντι-
κή πρόκληση για κάθε δηµοτική 
αρχή.  Επίσης, στα πλαίσια µιας 
συνεχούς συνεργασίας των δύο 
χωρών σε θέµατα πυροπροστα-
σίας και πρόληψης, η Αυστραλία 
θα συνδράµει στη διαµόρφωση 
ειδικής ιστοσελίδας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης.  Η κα Μπλούµ-
φιλντ αναφέρθηκε σε υπάρχον 
ψηφιακό υλικό στα ελληνικά των 
Αυστραλιανών Αρχών Πυροπρο-
στασίας και στο ενδεχόµενο χρή-
σης του για την ενηµέρωση των 
δηµοτών της Θεσσαλονίκης. Επε-
σήµανε δε ότι ως µια χώρα που 
έχει βιώσει τις καταστροφικές 
συνέπειες των πυρκαγιών, η Αυ-
στραλία έχει δείξει έµπρακτα την 
αλληλεγγύη της στον ελληνικό 
λαό, δωρίζοντας το ποσό των τρι-
ών εκατοµµυρίων δολαρίων στον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό µετά τις 
πυρκαγιές του 2007 για δράσεις 
που άπτονται της πρόληψης και 
της αποκατάστασης.

 Η ανακήρυξη της Θεσσαλονί-
κης ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Νεολαίας 2014 αποτελεί ευκαι-
ρία για τις δύο αδελφοποιηµέ-
νες πόλεις να συνεργαστούν σε 

προγράµµατα για νέους.  Η κα 
Μπλούφιλντ χαιρέτισε τη συνερ-
γασία των δύο ∆ήµων για την 

υλοποίηση προγράµµατος µε επί-
κεντρο την επικοινωνία των νέων 
των δύο πόλεων  µέσω συνδεδε-

µένων ψηφιακών δικτύων. 
 Κατά τη διάρκεια της επίσκε-

ψής της, η κα Μπλούµφιλντ συ-

ναντήθηκε επίσης µε εκπροσώ-
πους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και επιχειρηµατικούς φορείς στα 
πλαίσια της ίδρυσης Ελληνο-
Αυστραλιανού Επιχειρηµατικού 
Συµβουλίου.  Η κα Μπλούµ-
φιλντ τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη 
ως κέντρο εµπορικό, εκπαιδευ-
τικό, τουριστικό και πολιτισµικό, 
µπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερο 
ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση 
των εµπορικών και επενδυτικών 
σχέσεων των δύο χωρών και χαι-
ρέτισε πρωτοβουλίες για σύσταση 
παραρτήµατος στη Θεσσαλονίκη.  
Υπογράµµισε ότι η επικείµενη 
επιχειρηµατική αποστολή ελλη-
νικών εταιρειών στη Μελβούρνη 
το Νοέµβριο θα συµβάλλει στην 
περαιτέρω αξιοποίηση των σηµα-
ντικών εµπορικών και επενδυτι-
κών ευκαιριών ανάµεσα στις δύο 
χώρες.

Μετά από πρόσκληση του 
International Propeller Club της 
Θεσσαλονίκης, η πρέσβης της 
Αυστραλίας βράβευσε αριστού-
χους µαθητές και απηύθυνε οµι-
λία σε δείπνο για την υποστήρι-
ξη του Αµερικανικού Σχολείου 
Pinewood, µε θέµα τη «∆ιασύνδε-
ση της Εκπαίδευσης µε την Επι-
χειρηµατικότητα». Η κα Μπλούµ-
φιλντ αναφέρθηκε στη στενή 
συνεργασία των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων της Αυστραλίας µε τον 
βιοµηχανικό κλάδο σε ερευνητι-
κά προγράµµατα που έχουν συµ-
βάλλει στην ανάπτυξη παγκοσµί-
ως αναγνωρισµένων καινοτόµων 
προϊόντων και πρακτικών.  Ση-
µείωσε δε ότι αυτή η συνεργασία 
έχει προωθήσει την παραγωγικό-
τητα, την επιχειρηµατικότητα και 
την καινοτοµία που στηρίζουν την  
οικονοµική ανάπτυξη της Αυ-
στραλίας τα τελευταία 20 χρόνια.

 Η πρέσβης επίσης επισκέφθη-
κε το Ορφανοτροφείο Θηλέων 
«Η Μέλισσα».  Η πρεσβεία της 
Αυστραλίας  πρόσφατα εξόπλισε 
το ίδρυµα µε ένα εργαστήρι ηλε-
κτρονικών υπολογιστών για να 
ενισχύσει τις εκπαιδευτικές δυ-
νατότητες των κοριτσιών που φι-
λοξενεί.  Συζητήθηκαν προοπτι-
κές για περαιτέρω ενίσχυση του 
ιδρύµατος σε συνεργασία µε την 
οµογένεια της Αυστραλίας.

Συνεργασία της Αυστραλίας
µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΛΟΥΜΦΙΛΝΤ-ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Τα ψηλότερα ξύλινα κτίρια στον κόσµο 
πρόκειται να αποκτήσει η Μελβούρνη, 
σύµφωνα µε τελευταίες πληροφορίες 

που είδαν το φως της δηµοσιότητας.
Τον έναν από τους δύο ξύλινους πύργους, 

ύψους 10 ορόφων, που θα στεγάζει 
50 διαµερίσµατα, θα χτίσει η γνωστή 
κατασκευαστική εταιρεία Grocon στο κέντρο 
της πόλης και συγκεκριµένα στο σηµείο 
όπου βρίσκεται το παλιό ζυθοποιείο της 
Carlton United Brewery. 

Τον δεύτερο, ξύλινο πύργο, θα χτίσει 
η εταιρεία Lend Lease, στην περιοχή του 
Docklands. Το υλικό θα είναι κατεργασµένο, 

φιλικό στο περιβάλλον και ανθεκτικότερο σε 
πυρκαγιές από εκείνα που κατασκευάζονται 
από σίδηρο και τσιµέντο. Το κτίριο αυτό 
αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Οι διευθυντές των εταιρειών ισχυρίζονται 
ότι πρόκειται για µια νέα προοπτική 
στον κατασκευαστικό χώρο που ανοίγει 
καινούργιους ορίζοντες, τόσο από πρακτική, 
όσο και από αισθητική πλευρά.

Όταν ολοκληρωθούν θα είναι τα ψηλότερα 
κτίρια του κόσµου, αυτής της κατηγορίας, 
κατασκευασµένα δηλαδή από πελώριες 
ξύλινες επιφάνειες κατεργασµένες µε την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Υποτίθεται ότι είναι ένα αθώο παιχνίδι, 
αυτό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
των εφήβων µεταξύ τους και 

µάλιστα, πολλοί πιστεύουν ότι καλλιεργεί 
και αναβαθµίζει την κοινωνικότητά τους. 
Μόνο που η αυστραλιανή αστυνοµία έχει 
διαφορετική άποψη και, δυστυχώς, στηρίζεται 
σε συγκεκριµένα στοιχεία, σύµφωνα µε τα 
οποία πολλοί έφηβοι - το 29% εκείνων που 
επιδίδονται στο σπορ της επικοινωνίας µέσω 
του διαδικτύου - έχουν µεταδώσει προσωπικά 
στοιχεία, φωτογραφίες και πληροφορίες σε 
άγνωστους ή έχουν συµβάλει στην εξάπλωση 
κουτσοµπολιού.

Οι περισσότεροι γονείς, σύµφωνα µε 
την αστυνοµία, δεν έχουν ιδέα για τους 
κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά τους, 
χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο, πιστεύουν δε 
ότι απλά ασχολούνται µε το Facebook.

Το σύστηµα, εν τούτοις, τόσο στους 
υπολογιστές, όσο και στα κινητά τηλέφωνα 
γίνεται όλο και πιο σύνθετο, πράγµα που οι 
ίδιοι είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν 
και προτιµούν να µην αναµιγνύονται, εκτιµά 
ο ντεντέκτιβ Ρόντνεϊ Μιλς από την αστυνοµία 
της Βικτώριας. Οι περισσότεροι νέοι, θα 
πει ο ίδιος, έχουν την ψευδαίσθηση ότι το 
ίντερνετ είναι ένας ασφαλής χώρος όπου 
η προσωπική τους ζωή περιφρουρείται, 
χωρίς καν να υποψιάζονται ότι εκεί ακριβώς 
ελλοχεύει ο κίνδυνος από παιδεραστές και 
έµπειρους απατεώνες που γνωρίζουν πώς να 
εκµεταλλευτούν το σύστηµα για να επιτύχουν 
τα ανίερα σχέδιά τους.

Πρότεινε το παλιό δοκιµασµένο µέτρο της 
επικοινωνίας µεταξύ παιδιών και γονιών 
σαν την καλύτερη συνταγή για την ασφάλεια 
των παιδιών.

Η Μελβούρνη αποκτά 
τα ψηλότερα ξύλινα κτίρια 
στον κόσµο

Παγίδα το Facebook για πολλούς νέους
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