
Η αγάπη των Αυστραλών για τα 
ελληνικά προϊόντα φάνηκε και 
στη µεγάλη έκθεση γαστρονοµί-

ας Australian Fine Food Festival, που 
πραγµατοποιείται στη Μελβούρνη.

Η παρουσία των ελληνικών επιχει-
ρήσεων µε προϊόντα όπως ελαιόλαδο, 
ελιές, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά, 
κρασιά, ούζο, τσίπουρο, µπισκότα, ξη-
ρούς καρπούς και άλλα ήταν εντυπω-
σιακή, σε µια εµπορική έκθεση που 
απευθύνεται σε επιχειρηµατίες και 
εµπόρους από τον χώρο µαζικής εστί-
ασης, τον τουρισµό και τη βιοµηχανία 
της φιλοξενίας της Αυστραλίας και της 
ευρύτερης περιοχής της Ασίας.

Η αυστραλιανή έκθεση θεωρείται 
από τις πιο σηµαντικές του κόσµου, 
µε πάνω από 1.000 εκθέτες από την 
Αυστραλία και από τον υπόλοιπο 
κόσµο και οι επιχειρηµατίες, από 
Ελλάδα αλλά και Κύπρο, εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους από τις επαφές 
που είχαν και τις προοπτικές που δι-
αγράφονται.

Σε δεξίωση που δόθηκε προς τιµήν 
της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Ελ-
ληνικό Προξενείο της Μελβούρνης, η 
γενική πρόξενος της Ελλάδας, Ελένη 
Λιανίδου, σηµείωσε ότι η Αυστραλία 
κι η οµογένεια είναι στο πλευρό της 
Ελλάδας. «Ιδιαίτερα τώρα», υπογράµ-
µισε η κ. Λιανίδου, «επιβάλλεται ο 
καθένας µας να γίνει πρεσβευτής όχι 
απλά της ελληνικής διατροφής, που 
είναι συνώνυµη µε την υγιεινή δια-
τροφή και την µακροζωία, αλλά και 
να διαδώσει γενικότερα τον ελληνικό 
τρόπο ζωής». Ζήτησε δε τη συνεργα-
σία των οµογενών επιχειρηµατιών µε 
τους επιχειρηµατίες της Ελλάδας.

Κατά 82% αυξήθηκαν οι εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων στην Αυστρα-
λία κατά το πρώτο τρίµηνο του 2012 
(πέρσι η αύξηση ήταν 10%), σύµφω-
να µε τον επικεφαλής του Ελληνικού 
Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου, 
Αλκιβιάδη Καλαµπόκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης, Βασίλης Πα-
παστεργιάδης, µιλώντας στην ίδια 
εκδήλωση, είπε µεταξύ άλλων: «Ο 

Ελληνισµός της Μελβούρνης και της 
Αυστραλίας γενικότερα, αν και βρι-
σκόµαστε µακριά από την πατρίδα 
µας, δεν έχουµε χάσει την επαφή µας 
µε την ελληνική κουζίνα και τα ελληνι-
κά τρόφιµα. Μέσω των εκδηλώσεων 
που διοργανώνουµε και των επιτυχη-
µένων σεφ ελληνικής καταγωγής που 
έχουµε, όπως τον Γιώργο Καλοµπάρη, 
προσπαθούµε να προωθήσουµε τα 
ελληνικά προϊόντα και την ελληνική 
κουζίνα στην Αυστραλία. Η Κοινό-
τητά, µέσω του Φεστιβάλ Αντίποδες, 
διοργανώνει µε επιτυχία τα τελευταία 
τρία χρόνια το Φεστιβάλ ‘Γεύσεις της 
Ελλάδας’. Κορυφαίοι Έλληνες σεφ 
της Μελβούρνης και γνωστά ελληνικά 
εστιατόρια παρουσιάζουν, τις ηµέρες 
αυτές, µέσα από µια σειρά εκδηλώ-
σεων, απολαυστικά ελληνικά φαγητά, 
εξαίσιους ελληνικούς µεζέδες, γλυκά 
και ποτά. Με τον τρόπο αυτό βοηθάµε 
σηµαντικά και τις ελληνικές εξαγωγές 
τροφίµων στη Μελβούρνη. Τα εστι-
ατόρια χρησιµοποιούν εισαγόµενα 
ελληνικά προϊόντα και µέσω του φε-
στιβάλ ‘Γεύσεις της Ελλάδας’ δίνεται 
η ευκαιρία σε Έλληνες, αλλά κυρίως 
σε Αυστραλούς - γιατί οι περισσότεροι 
που συµµετέχουν στις εκδηλώσεις αυ-
τές είναι Αυστραλοί - να δοκιµάσουν 
ελληνικά τρόφιµα και ποτά».

Ο πρόεδρος του Ελληνοαυστρα-
λιανού Εµπορικού Επιµελητηρίου 
(HACCI) Νίκος Μυλωνάς στάθηκε 
επίσης στην ανάγκη τα ελληνικά προ-
ϊόντα να απευθύνονται στην ευρύτερη 
αυστραλιανή αγορά και όχι µόνο στην 
οµογένεια.

«Εξαιρετικής ποιότητας», χαρακτή-
ρισε τα ελληνικά προϊόντα ο πρόεδρος 
της Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής 
Ένωσης Ελληνισµού, Γιάννης Παντα-
ζόπουλος, προσθέτοντας ότι «δεν τα 
προωθούµε για συναισθηµατικούς 
λόγους αλλά γιατί το αξίζουν».

Μαζί του συµφώνησε και ο επικε-
φαλής του Ελληνικού Οργανισµού 
Εξωτερικού Εµπορίου, Αλκιβιάδης 
Καλαµπόκης, ο οποίος είπε ότι, κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, «οι Έλληνες 
εξαγωγείς κάνουν πολύ καλά την δου-
λειά τους» αλλά και προειδοποιώντας 
πως «κατά κάποιο τρόπο οι εξαγωγές 
είναι το τελευταίο χαρτί της Ελλάδας».

Οι οµιλίες έκλεισαν µε τον πολυβρα-
βευµένο οµογενή σεφ, Γιώργο Καλο-
µπάρη, τον οποίο η παρουσιάστρια, 
Φωτεινή Κυπραίου, χαρακτήρισε «κο-
ρυφαίο των κορυφαίων». Ο Γιώργος 
Καλοµπάρης, ένας άνθρωπος που 
ανέδειξε την ελληνική κουζίνα στην 
Αυστραλία, αναφέρθηκε στην προσω-
πική του ιστορία και πως ενώ παιδί 
ντρεπόταν για την ελληνική καταγωγή 
του, σήµερα είναι «100% υπερήφανος 
και προωθεί την Ελλάδα, την Κύπρο 
και τα προϊόντα τους σε κάθε ευκαιρία».

Ο κ. Καλοµπάρης είπε ότι η εκπο-
µπή Masterchef, όπου είναι κριτής, 
µεταδίδεται σε 33 χώρες «από την Αυ-
στραλία, ως την Ινδία, τη Νότιο Αφρι-
κή και το Ντουµπάϊ. Και εγώ το παιδί 
από τη Μελβούρνη πάω και µιλώ για 
την ελληνική κουζίνα» τόνισε σηµει-
ώνοντας ότι «η εξωστρέφεια µας, ο 
επαγγελµατισµός µας, η συνέπειά µας, 
είναι οι λύσεις στην κρίση».

Το αυστραλιανό υπουργείο Μετανάστευσης επιβεβαίωσε 
το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Νέος Κόσµος», σύµ-
φωνα µε το οποίο Έλληνες πολίτες (κάτοχοι ελληνικών 

διαβατηρίων) που θέλησαν να επισκεφθούν την Αυστραλία 
ως τουρίστες, οδηγήθηκαν σε προσωρινά κέντρα κράτησης 
πριν σταλούν µε την πρώτη διαθέσιµη πτήση πίσω στην 
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο 
Μετανάστευσης, µόνο από το διεθνές αεροδρόµιο της Μελ-
βούρνης (όπου πάντως φθάνουν οι περισσότεροι Έλληνες) 
το οικονοµικό έτος 2011-2012, δεν επετράπη η είσοδος σε 
29 κατόχους ελληνικών διαβατηρίων έναντι µόλις τριών τον 
προηγούµενο χρόνο. 

Υπενθυµίζεται ότι η Αυστραλία εφαρµόζει µια ιδιαίτερα αυ-
στηρή µεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο αυστηρή είναι και µε 
όσους δηλώνουν ότι έρχονται στη χώρα για τουρισµό. Όχι 
µόνο πρέπει να έχουν αεροπορικό εισιτήριο µε επιστροφή, 
αλλά και να δείχνουν ότι έχουν αρκετά χρήµατα για να ζή-
σουν για όσο διάστηµα τους χορηγείται η τουριστική βίζα. 
Έτσι, όσοι δηλώνουν ότι έρχονται για τουρισµό στην Αυστρα-
λία, αλλά, κατά την κρίση των ελεγκτών διαβατηρίων στα αε-
ροδρόµια της χώρας, «δεν πείθουν» για τις προθέσεις τους 
(δεν έχουν χρήµατα, διεύθυνση διαµονής ή δηλώνουν ότι 
θα ψάξουν για εργασία κ.λπ.) στέλνονται αµέσως πίσω στη 
χώρα, απ’ όπου προέρχονται, µε την πρώτη διαθέσιµη πτή-
ση. Αν δεν υπάρχει πτήση οδηγούνται προσωρινά στα κέ-
ντρα κράτησης, όπου οδηγούνται και οι λαθροµετανάστες και 
µόλις βρεθεί διαθέσιµη πτήση στέλνονται πίσω στην Ελλάδα. 
Αυτή η τακτική ισχύει, φυσικά, για όλους τους επισκέπτες και 
όχι µόνο για τους Έλληνες.
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Η Αυστραλία αγαπάει 
τα ελληνικά προϊόνταΔεκαπλασιάστηκαν 

οι απελάσεις Ελλήνων 
από την Αυστραλία

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • ΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Την 23η Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 191 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς, από τους γενναίους του έθνους.
Την μεγάλη ημέρα όπου ανώνυμοι και επώνυμοι έδωσαν τα πάντα υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Ο σύλλογός μας θα έχει δωρεάν πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά με jumping castles, magicians, face painting & farmyard animals κτλ. 
Τιμή εισόδου μετά φαγητού για μεγάλους $35 (χωρίς ποτά). Για παιδιά κάτω των 12 ετών είσοδος δωρεάν όταν συνοδεύονται από γονείς.

Για άλλη μια φορά ο Παναρκαδικός Σύλλογος προσκαλεί όλα τα μέλη του και τους υποστηρικτές του 
να παρευρεθούν στην εκκλησία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο Liverpool, το πρωΐ για την αρτοκλασία 
και έπειτα στο γλέντι που θα ακολουθήσει στο Ashbury Bowling Club, στο Ashbury, από τις 12:30 το μεσημέρι.

Για να κλείσετε θέσεις τηλεφωνήστε πριν τις 20 Σεπτεμβρίου στους George Argyropoulos 9311 4290, 
Poppy Davos 9642 1677, Phillip Koinis 0419 380 500, Con Kourtis 9349 8190, Steve Kokkinis 0434 609 17714
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AUSTRALIAN FINE FOOD FESTIVAL«∆ΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ» ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Είσοδος στο κέντρο κράτησης µεταναστών και προσφύγων 
Μπάξτερ στο Πορτ Ογκάστα (Νότια Αυστραλία). 


