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Οι Αυστραλοί επιχειρηματίες «θα πρέπει 
να δουν πέρα από την οικονομική κρίση και 
να εκτιμήσουν τους στενούς δεσμούς, που 
συνδέουν Ελλάδα και Αυστραλία, προκειμέ-
νου να διερευνήσουν δυνατότητες και προο-
πτικές του νέου επενδυτικού και εμπορικού 
τοπίου, αλλά και να συνδράμουν με την τε-
χνογνωσία τους στους τομείς της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών, 
της εκμετάλλευσης των εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας και της περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης, στο πλαίσιο διμερών ανταλλαγών και 
συνεργασίας στον εκσυγχρονισμο των ελλη-
νικών δομών».

Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στο πε-
ριοδικό «The Deal» της εφημερίδας «The 
Australian» ο πρέσβης της Ελλάδος στην 
Αυστραλία, Χ. Δαφαράνος. Σημειώνει, με-
ταξύ άλλων, πως «ήταν δραστικές οι μεταρ-
ρυθμίσεις, οι οποίες χρειάστηκε να εφαρμο-
σθούν και μάλιστα με σημαντικό κοινωνικό 
κόστος», απαραίτητη προϋπόθεση για την 
έγκριση του πακέτου οικονομικής στήριξης, 
και υπογραμμίζει ότι «μέσα από την κρίση 
δημιουργούνται ευκαιρίες». Ενδεικτικά ανα-
φέρει τους τομείς της ελληνικής κτηματομεσι-
τικής αγοράς, της ενέργειας, των μεταφορών, 
των εμπορικών συναλλαγών και της γαστρο-
νομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν επενδυτικό 
ενδιαφέρον για τους Αυστραλούς, «ιδίως αν 
ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως το 
σχεδιαζόμενο εκτενές πρόγραμμα ιδιωτικο-
ποιήσεων, το χαμηλότερο, σε σχέση με το 
παρελθόν, εργατικό κόστος και το υψηλών 
προσόντων εργατικό δυναμικό».

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι καταβάλλεται 
«μεγάλη προσπάθεια μεταστροφής του αρνη-
τικού κλίματος σε διεθνές επίπεδο και, ταυτό-
χρονα, εφαρμογής δραστικών αλλαγών τόσο 
της νοοτροπίας όσο και της οικονομικής 
δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας».

«Πρόκειται για αλλαγές, οι οποίες συρρί-
κνωσαν δραματικά τα εισοδήματα του μέσου 
Έλληνα πολίτη, επιδεινώνοντας το βιοτικό 
του επίπεδο» λέει ο Έλληνας διπλωμάτης, 
ο οποίος ωστόσο συμπληρώνει πως «απο-
τέλεσε συνειδητή απόφαση των πολιτών να 
παραμείνουν στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, να 
εφαρμοστεί το πρόγραμμα λιτότητας».

Με τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στην Κα-

μπέρα, εξάλλου, συναντήθηκαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώ-
ριας και εξέτασαν θέματα που αφορούν την 
Κοινότητα και την ομογένεια γενικότερα.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι δραστηριό-
τητες της Κοινότητας και η δημιουργία του 
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στην επανεργοποίηση του 
προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών με 
την Ελλάδα με την ευκαιρία των εγκαινίων 
του Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα στε-
γασθεί στο νέο πολυώροφο κοινοτικό κτίριο, 
που αναμένεται να έτοιμο εντός του 2014.

Ο κ. Δαφαράνος έδειξε ενδιαφέρον για 
τις ανησυχίες της Κοινότητας σε ό,τι αφορά 
τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τους 
ομογενείς και συμφώνησε ότι απαιτείται ένα 
απλοποιημένο σύστημα για να αποφεύγεται 
η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τους (σσ. ση-
μειώνεται ότι στη συγκέντρωση για το φο-
ρολογικό, που προγραμματίζει την ερχόμενη 
εβδομάδα η Κοινότητα θα είναι παρούσα και 
η γενική πρόξενος της Ελλάδος στη Μελ-
βούρνη Ελ. Λιανίδου).

Συζητήθηκε ακόμη η επίσκεψη του Έλ-
ληνα υφυπουργού Εξωτερικών, Κωνστα-
ντίνου Τσιάρα, ο οποίος θα επισκεφθεί τη 
Μελβούρνη για να παρευρεθεί και στις εκ-
δηλώσεις του Φεστιβάλ «Αντίποδες», ενώ θα 
συναντηθεί και με μέλη της Κοινότητας για 

να συζητηθούν θέματα που αφορούν την 
ομογένεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο κ. Δαφα-
ράνος και για την επικείμενη υπογραφή της 
διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και 
Αυστραλίας που θα επιτρέπει σε επισκέπτες 
ως 30 ετών να εργάζονται κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους (work holiday visa). Ο 
Έλληνας πρέσβης ανέφερε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση έχει ζητήσει πρόσθετα στοιχεία 
και ότι ο ίδιος πρόκειται να έχει σύντομα συ-
νάντηση για το θέμα αυτό με τον Αυστραλό 
υπουργό Μετανάστευσης Κ. Μπόουεν.

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της ελληνι-
κής γλώσσας στα αυστραλιανά σχολεία, ο 
κ. Δαφαράνος τόνισε ότι έχει επαφές με τις 
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Δήλωσε εντυπωσιασμένος από την Κοι-
νότητα και τις δραστηριότητές της, λέγοντας 
ότι είναι ένας από τους πιο δυναμικούς 
ομογενειακούς οργανισμούς και συνεχάρη 
το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο και τα 
μελλοντικά του σχέδιά του, ιδιαίτερα δε για 
τη δημιουργία του Ελληνικού Πολιτιστικού 
Κέντρου, το οποίο όπως είπε «θα μας κάνει 
όλους υπερήφανους».

Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Β. Παπαστερ-
γιάδης, ανέφερε ότι επρόκειτο για ενδιαφέ-
ρουσα συνάντηση και σημαντική ευκαιρία 
ανταλλαγής απόψεων για θέματα που αφο-
ρούν την ομογένεια γενικότερα.

Πρόσκληση σε Αυστραλούς 
να επενδύσουν στην Ελλάδα 

Δε σας έχει τύχει να κάνετε βόλτα 
ανάμεσα στα έπιπλα του IKEA και να 
σκέφτεστε από μέσα σας ότι θα ήταν τέ-
λεια να μένατε σε δωμάτια και χώρους 
όπως εκεί;

Ένα τέτοιο όνειρο είχαν μάλλον και 
οι νιόπαντροι, Chad Martin και Lynne 
Klanbida από το Σίδνεϊ, καθώς πραγμα-
τοποίησαν το γάμο τους, την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου… στο IKEA.

Και οι δύο λατρεύουν το IKEA και 
αυτός ήταν ο λόγος που επιθυμούσαν ο 
γάμος τους να γίνει εκεί. Όλα όσα χρη-
σιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη 
ημέρα ήταν βέβαια από το IKEA ενώ 
όλο το concept ήταν τέτοιο, ακόμη και η 
τούρτα. Πρόκειται για τον πιο DIY γάμο 
που έχει γίνει ποτέ!

Στο μεταξύ, η γνωστή αλυσίδα επί-
πλωσης σπιτιού άρχισε ένα διαγωνισμό 
που σχετίζει τον  Άγιο Βαλεντίνο, ένα 
μαιευτήριο και τα ΙΚΕΑ: Σε περίπτω-
ση που ζεύγος φέρει στον κόσμο ένα 
παιδάκι ακριβώς εννέα μήνες μετά την 
γιορτή των ερωτευμένων, τότε η εταιρία 
θα προσφέρει εντελώς δωρεάν μία κού-
νια για το μωράκι σας!

Η προσφορά ισχύει σε όσα ζευγάρια 
γέννησαν ακριβώς, εννέα μήνες μετά 
την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Πώς θα εξακριβωθεί αυτό; Με τα πι-
στοποιητικά γέννησης φυσικά…
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