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∆υναµική παρουσία Ελληνικών εταιρειών 
στην Αυστραλιανή έκθεση γαστρονοµίας

«Έφυγε» η συμπάροικος που έκανε διάσημη 
την ελληνική κουζίνα στην Αυστραλία

T ο νέο Επιχειρηµατικό Συµ-
βούλιο Ελλάδας-Αυστραλί-
ας (ΕΣΕΑ) και η πρεσβεία 

της Αυστραλίας στην Ελλάδα 
στηρίζουν ενεργά την ελληνική 
συµµετοχή που διοργανώνει ο 
Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερι-
κού Εµπορίου (ΟΠΕ) στην Αυ-
στραλιανή Έκθεση Γαστρονοµίας 
Australian Fine Food Festival που 
διεξάγεται στη Μελβούρνη από τις 
10-13 Σεπτεµβρίου 2012. 

Στην έκθεση θα συµµετέχουν 
12 ελληνικές εταιρείες µε προϊό-
ντα όπως ελαιόλαδο, ελιές, γαλα-
κτοκοµικά, τυροκοµικά, κρασιά, 
ούζο, τσίπουρο κ.α. Πρόκειται 
για µια εµπορική έκθεση που 
απευθύνεται σε επιχειρηµατίες 
και εµπόρους από το χώρο µαζι-
κής εστίασης, τον τουρισµό και 
τη βιοµηχανία της φιλοξενίας της 
Αυστραλίας και της ευρύτερης πε-
ριοχής της Ασίας. 

Οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν 
την ευκαιρία να αναδείξουν τα 
προϊόντα τους και να συνάψουν 
εµπορικές συµφωνίες µε εισα-
γωγείς. Η αυστραλιανή έκθεση 
θεωρείται από τις πιο σηµαντικές 
του κόσµου όπου συµµετέχουν 
πάνω από 1.000 εκθέτες από την 
Αυστραλία και από τον υπόλοιπο 
κόσµο. Η ιστοσελίδα του γαστρο-

νοµικού φεστιβάλ είναι: www.
finefoodaustralia.com.au. Η ελ-
ληνική αποστολή θα έχει επίσης 
την ευκαιρία να συναντηθεί µε εκ-
προσώπους των Ελληνο-Αυστρα-
λιανών Επιµελητηρίων (Hellenic 
Australian Chamber of Commerce 
and Industry Victoria - HACCI) 
και άλλους φορείς που µπορούν 
να ενισχύσουν τις ενέργειες προ-
ώθησης εξαγωγών και επενδύσε-
ων στον τοµέα τροφίµων και πο-
τών στην αγορά της Αυστραλίας. 
Η Αυστραλία παραµένει από τις 
ισχυρότερες οικονοµίες του κό-
σµου και εκτιµάται ότι η ανάπτυξη 
της οικονοµίας της θα συνεχιστεί 
και στα επόµενα χρόνια. Η παρου-
σία σηµαντικής ελληνικής οµογέ-
νειας αποτελεί θετικό παράγοντα 
στην περαιτέρω ενίσχυση των 
εµπορικών σχέσεων των δύο χω-
ρών και µπορεί να λειτουργήσει 
ως η αιχµή του δόρατος για την 
είσοδο των ελληνικών επιχειρή-
σεων στην αγορά της Αυστραλίας 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

∆ΕΙΠΝΟ
Η πρέσβης της Αυστραλίας 

στην Ελλάδα, Α.Ε. κα Τζένη (Πο-
λυξένη) Μπλούµφιλντ, παρέθεσε 
δείπνο στην πρεσβευτική κατοι-
κία προς τιµήν της ελληνικής 

αποστολής, στο οποίο παρεκά-
θησαν οι υφυπουργοί Ανάπτυξης 
κ.κ. Νότης Μηταράκης και Αθα-
νάσιος Σκορδάς, µέλη του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου του ΕΣΕΑ, 
εκπρόσωποι ελληνικών εξαγωγι-
κών φορέων, εµπορικών και βι-
οµηχανικών οργανισµών και στε-
λέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης 
και Εξωτερικών της Ελλάδας. 

Η πρέσβης της Αυστραλίας δή-
λωσε: «Ο επιχειρηµατικός κόσµος 
βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της 
προσπάθειας για την ανάπτυξη. 
Η εξωστρέφεια και το άνοιγµα σε 
νέες αγορές αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την οικονο-
µική ανάκαµψη. Η αναπτυξιακή 
πορεία της αυστραλιανής οικο-
νοµίας προσφέρει σηµαντικές 
εµπορικές και επενδυτικές προο-
πτικές. Είµαι πεπεισµένη ότι µε τη 
στήριξη του ΕΣΕΑ, αυτές οι προο-
πτικές µπορούν να αξιοποιηθούν 
περαιτέρω. Χαιρετίζω την πρω-
τοβουλία του ΟΠΕ και τον επί 
κεφαλής κ. Αλκιβιάδη Καλαµπό-
κη για τη διοργάνωση της ελλη-
νικής αποστολής στο Australian 
Fine Food Festival και εύχοµαι 
κάθε επιτυχία στις εταιρείες που 
συµµετέχουν». Σε συνοµιλία 
του µε την πρέσβη, ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών και Μεταφορών κ. 
Κωστής Χατζηδάκης επεσήµανε 
τον σηµαντικό ρόλο της ελληνι-
κής εξωστρέφειας στην προσπά-
θεια για ανάκαµψη και εξέφρασε 
πλήρη στήριξη των πρωτοβου-
λιών του ΕΣΕΑ που στοχεύουν 
να ενισχύσουν τις εµπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις προς όφελος 
και των δύο χωρών. Ο πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΕΣΕΑ, πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Ελληνο-ελβετι-
κής εταιρείας επεξεργασίας ξύλου 
SHELMAN, Ελληνο-Aυστραλός 
κ. Αντώνης Αδαµόπουλος, δήλω-
σε: «Παρά τις αντίξοες συνθήκες 
που επικρατούν στην ελληνική 
οικονοµία, το ΕΣΕΑ φιλοδοξεί 
να συµβάλει ουσιαστικά στην 
εξωστρέφεια και ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής επιχείρησης 
στηρίζοντας έµπρακτα τις επιχει-
ρήσεις που ενδιαφέρονται για 
επιχειρηµατικές, εµπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις µε την Αυ-
στραλία. Με ιδρυτικά µέλη εκ-
προσώπους ισχυρών επιχειρηµα-
τικών οµίλων από τους τοµείς τις 
ναυτιλίας, των τηλεπικοινωνιών, 
των τροφίµων, των φαρµάκων, 
της εξορυκτικής βιοµηχανίας, 
των αµυντικών συστηµάτων, των 
υπηρεσιών, των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και άλλους, το 
ΕΣΕΑ θα αποτελεί µια σηµαντική 
δεξαµενή εµπειρίας και τεχνο-
γνωσίας από την οποία θα µπο-
ρεί να επωφελείται το κάθε µέλος 
του». Ο κ. Αδαµόπουλος κάλεσε 
όλους όσοι ενδιαφέρονται να εγ-
γραφούν ως µέλη του ΕΣΕΑ.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΕΑ, 
πρώην υπουργός Ανάπτυξης κ. 
Χρήστος Φώλιας, αφού ευχαρί-
στησε την ιδιαίτερα δραστήρια 
πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελ-
λάδα για την στήριξη που παρέχει 
στην πατρίδα µας, επεσήµανε τη 
στενή συνεργασία του ΕΣΕΑ µε τα 
Ελληνο-Αυστραλιανά Εµπορικά 
και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια 
που εδρεύουν στην Αυστραλία 
και άλλους επιχειρηµατικούς 
φορείς, και τόνισε ότι το ΕΣΕΑ 
θα υλοποιήσει ένα πρόγραµµα 
προωθητικών δράσεων και ενη-
µερωτικών ηµερίδων καθώς και 
επαφές Β2Β, µε στόχο να ενισχύ-
σει τις εµπορικές και επενδυτι-
κές σχέσεις των δύο χωρών. Στο 
πλαίσιο της ενεργού δράσης του 
ΕΣΕΑ εντάσσεται και η συνεργα-
σία µε τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης για την διοργάνωση 
ελληνικής επιχειρηµατικής απο-
στολής στην Αυστραλία το Νοέµ-
βριο 2012. 

Στα 79 της χρόνια έφυγε, 
χτυπηµένη από τον καρκί-
νο, η γυναίκα που έκανε 

διάσηµη την ελληνική κουζίνα 
στην Αυστραλία. Πρόκειται για 
την Αναστασία Μάλλου, ή Tess 
Mallos, όπως έγινε ευρέως γνω-
στή, τόσο από τις τηλεοπτικές 
εµφανίσεις της όσο και από τα 
βιβλία µαγειρικής της.

Η επιτυχία που γνώρισε η 
Αναστασία Μάλλου, που αφι-
έρωσε τη ζωή της στη διάδο-
ση της ελληνικής κουζίνας, 
υπήρξε µεγάλη. Το βιβλίο της 
«The Complete Middle East 

Cookbook» (1979) έχει πουλή-
σει έως σήµερα 650.000 αντίτυ-
πα και παραµένει το µεγαλύτε-
ρο bestseller βιβλίο µαγειρικής 
στην χώρα, ενώ έχει µεταφρα-
στεί, επίσης, στα γερµανικά και 
τα αραβικά. Η Αναστασία Μάλ-
λου έγραψε 16 βιβλία µαγειρι-
κής και δίπλα στη µεγάλη της 
αγάπη, την ελληνική κουζίνα, 
πρόσθεσε πριν από περίπου 
δύο χρόνια µία ακόµη: την εξω-
τική µαροκινή κουζίνα.

Συνολικά τα βιβλία της έχουν 
πουλήσει περισσότερα από 2 
εκατοµµύρια αντίτυπα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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