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Η προοπτική υλοποίησης σειράς δράσεων 
και πρωτοβουλιών µε επίκεντρο τη νεολαία 
της Θεσσαλονίκης που θα είναι η Ευρωπα-
ϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2014, αλλά 
και η ευρύτερη διµερής συνεργασία Ελλάδας 
και Αυστραλίας µε αφορµή την 30η επέτειο 
της αδελφοποίησης της Θεσσαλονίκης και 
της Μελβούρνης την ίδια χρονιά, ήταν το 
αντικείµενο της συζήτησης της πρέσβεως 
της Αυστραλίας Τζένης Πολυξένης Μπλούµ-
φιλντ µε το δήµαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη 
Μπουτάρη. Η κ. Μπλούµφιλντ µίλησε στη 
συνέχεια και στο δηµοτικό συµβούλιο του 
δήµου Θεσσαλονίκης, τονίζοντας µεταξύ άλ-
λων ότι «στόχος µας είναι να αξιοποιήσουµε 
τις υφιστάµενες δυνατότητες για να δώσουµε 
την ευκαιρία σε νέους δηµιουργούς, αλλά και 
νέους επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης, να 
εκφράσουν τη δηµιουργικότητα και την επι-
χειρηµατικότητά τους»

Αναλυτικά η οµιλία της πρέσβεως της Αυ-
στραλίας στο δηµοτικό συµβούλιο του δήµου 
Θεσσαλονίκης: «Μετά την πρώτη µας συνά-
ντηση το Νοέµβριο του 2011, είναι µεγάλη 
µου τιµή που έχω και πάλι την ευκαιρία να 
σας µιλήσω για τις διµερείς σχέσεις Αυστρα-
λίας-Ελλάδας, καθώς και για τις προοπτικές 
περαιτέρω συνεργασίας που αφορούν ειδικά 
στη Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζετε, η Αυ-
στραλία και η Ελλάδα έχουν µία ιδιαίτερη 
σχέση που βασίζεται στις κοινές αξίες, στην 
κοινή ιστορία και στους ισχυρούς δεσµούς 
ανάµεσα στους δύο λαούς µας. Η σηµαντική 
παρουσία της ∆ιασποράς τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Αυστραλία, εµπλουτίζει τις κοι-
νωνίες µας και µας φέρνει πιο κοντά, παρά 
την γεωγραφική απόσταση που µας χωρίζει. 
Οι στενοί µας δεσµοί στη ναυτιλία και σε άλ-
λους τοµείς, στηρίζουν τις οικονοµίες και των 
δύο χωρών µας. Οι δύο µας χώρες συνεργά-
ζονται στενά καθώς η Ελλάδα καταβάλλει µία 
δύσκολη αλλά σηµαντική µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια».

Ο ιδιαίτερος ρόλος της Θεσσαλονίκης
«Η Θεσσαλονίκη διαδραµατίζει έναν ιδιαί-

τερο ρόλο στις σχέσεις των δύο λαών µας. 
Το 2014 θα είναι µια σηµαντική χρονιά για 
τη Θεσσαλονίκη, που θα είναι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Νεολαίας. Αλλά θα αποτελέσει 
σηµαντικό έτος και για τις διµερείς µας σχέ-
σεις, καθώς εορτάζουµε τη 30η επέτειο της 
αδελφοποίησης της Θεσσαλονίκης και της 
Μελβούρνης, της τρίτης µεγαλύτερης Ελ-
ληνικής πόλης στον κόσµο. Η επέτειος της 
αδελφοποίησης αποτελεί σηµαντικό σταθµό 
στις σχέσεις των δύο πόλεων αλλά και των 
δύο λαών µας. Η Θεσσαλονίκη είναι µία από 
µόνο έξι πόλεις µε τις οποίες η Μελβούρνη 
έχει σχέση αδελφοποίησης, και η δεύτερη 
µετά την Οσάκα της Ιαπωνίας. Η αδελφο-
ποίηση των δύο πόλεων το 1984 αποτελεί 
κορυφαία αναγνώριση της σηµαντικής συ-
νεισφοράς του ελληνισµού της Μελβούρνης 
- µεταξύ αυτών και πολλών Θεσσαλονικέων 
- στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της πόλης, και γενικότερα της Αυστραλίας».

«Και είµαι ιδιαίτερα υπερήφανη γιατί οι 
δύο αυτές πόλεις είναι και οι ιδιαίτερες πα-
τρίδες µου, αφού γεννήθηκα στη Θεσσαλο-
νίκη και µεγάλωσα στη Μελβούρνη. Η επέ-
τειος µας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουµε 
και να αναδείξουµε την κοινή µας ιστορία 
και τους ισχυρούς δεσµούς που συνδέουν 
τις δύο πόλεις αλλά και τους δύο λαούς µας, 
αλλά και να αξιοποιήσουµε τις προοπτικές 
για περαιτέρω συνεργασία στο µέλλον».

«Στη σηµερινή µου συνάντηση µε τον ∆ή-
µαρχο Θεσσαλονίκης, κύριο Μπουτάρη, συ-
ζητήσαµε την προοπτική υλοποίησης σειράς 
δράσεων και πρωτοβουλιών µε επίκεντρο 

τη νεολαία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 
της επετείου, αλλά και της ευρύτερης διµε-
ρούς συνεργασίας µας. Στόχος µας είναι να 
αξιοποιήσουµε τις υφιστάµενες δυνατότητες 
για να δώσουµε την ευκαιρία σε νέους δηµι-
ουργούς, αλλά και νέους επιχειρηµατίες της 
Θεσσαλονίκης, να εκφράσουν τη δηµιουργι-
κότητα και την επιχειρηµατικότητά τους. Πιο 
συγκεκριµένα, ανέφερα στον κύριο ∆ήµαρχο 
ότι στο πλαίσιο της ενηµερωτικής εκστρατεί-
ας για θέµατα πυροπροστασίας και προστα-
σίας του περιβάλλοντος που χρηµατοδοτείται 
µε δωρεά της Κυβέρνησης της Αυστραλίας, 
και σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυ-
θρό Σταυρό, προτιθέµεθα να ανακηρύξου-
µε ανοιχτό διαγωνισµό για τη δηµιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών προ-
γραµµάτων για παιδιά της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δίνοντας την 
ευκαιρία σε νέους και νέες να προτείνουν τις 
ιδέες τους. Όσον αφορά την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας, πιστεύω ακράδαντα 
ότι οι σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης των 
εµπορικών και επενδυτικών σχέσεων των 
δύο χωρών µας, συνιστούν εύφορο έδαφος 
για νέους και νέες επιχειρηµατίες µε καινοτό-
µες ιδέες και προϊόντα. Εµείς οφείλουµε να 
δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο διασύνδεσης 
των επιχειρηµατιών των δύο χωρών µας. 
Και η Θεσσαλονίκη ως κέντρο εµπορικό, εκ-
παιδευτικό, τουριστικό και πολιτισµικό, µπο-
ρεί να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την 
προσπάθεια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 
θεωρώ ότι η πρόσφατη ίδρυση του Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας - Αυστρα-
λίας, µε παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη, θα 
συµβάλλει καθοριστικά. Το Συµβούλιο έχει 
ήδη στηρίξει δύο επιχειρηµατικές αποστολές 
στην Αυστραλία, µε µεγάλη επιτυχία, η µία 
από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε µε πρωτο-
βουλία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
και του Ελληνο-Αυστραλιανού Επιµελητηρί-
ου Μελβούρνης.. Όπως και η πρόσφατη επί-
σκεψη του Υπουργού Μακεδονίας- Θράκης, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Μελβούρ-
νης για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, 
συνέδραµε στην περαιτέρω σύσφιξη των δι-
µερών µας σχέσεων».

∆ΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ

«Η διοργάνωση αυστραλιανής επιχειρη-

µατικής αποστολής στη Θεσσαλονίκη, θα 
είναι το επόµενο βήµα στην προσπάθεια πε-
ραιτέρω αξιοποίησης των σηµαντικών προο-
πτικών που υπάρχουν. Και ευελπιστώ και σε 
άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες στο µέλλον. Και 
ενηµέρωσα τον κύριο ∆ήµαρχο ότι, επί τη 
ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναί-
κας, το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-
Αυστραλίας παραθέτει αύριο δείπνο, εδώ 
στη συµπρωτεύουσα, προς τιµήν γυναικών 
που επιχειρούν στην Θεσσαλονίκη, στην Ελ-
λάδα, και στην Αυστραλία».

«Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που στην αυριανή 
εκδήλωση, στο πλαίσιο της επετείου, θα ανα-
κοινώσω, σε συνεργασία µε το Επιχειρηµατι-
κό Συµβούλιο, σειρά πρωτοβουλιών για την 
στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 
και τη σύσφιξη των διµερών µας σχέσεων. 
Στηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο έµπρακτα 
τους νέους και νέες σε µία δύσκολη συγκυρία 
για τη χώρα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
καινοτοµήσουν, να δηµιουργήσουν και να 
αποδείξουν τη δυναµικότητά τους».

«Θέλουµε επίσης να διευρύνουµε τις 
ανταλλαγές σε µορφωτικό επίπεδο. Υπάρ-
χουν ήδη ιδιαίτερα ενθαρρυντικές συνεργα-
σίες, που αναδεικνύουν το ευρύ πεδίο που 
µπορεί να αναπτυχθεί. Ενδεικτικά, θα ήθελα 
να αναφέρω την επίσκεψη στη Θεσσαλονί-
κη τον Ιανουάριο 2012, 13 Αυστραλών κα-
θηγητών της Ελληνικής Γλώσσας µέσω του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος υποτροφιών 
«Endeavour Language Teacher Fellowship 
Awards» της Κυβέρνησης της Αυστραλίας. 
Το πρόγραµµα υποτροφιών υλοποιείται 
στο πλαίσιο της καθιέρωσης της Ελληνικής 
γλώσσας ως ξένη γλώσσα που θα διδάσκε-
ται σε κρατικά σχολεία της Αυστραλίας. Οι 
Αυστραλοί εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν 
εντατικά µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισµού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλονίκης και ξεναγήθηκαν σε ση-
µαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πε-
ριοχής. Το πρόγραµµα αυτό θα συνεχιστεί 
και για το 2013-14. Χαίροµαι ιδιαίτερα που 
σε αυτή µου την επίσκεψη στη Θεσσαλονί-
κη, θα έχω την ευκαιρία να συνοµιλήσω µε 
φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
και να ακούσω τις απόψεις και τις ιδέες τους 
για περαιτέρω πρωτοβουλίες συνεργασίας. 
Η Πρεσβεία µας επίσης, προωθεί µε κάθε 
ευκαιρία τις πολιτιστικές σχέσεις των δύο 

χωρών µας.Πρόσφατα τίµησε τη συνει-
σφορά του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου στην Αθήνα στην ανάδειξη της 
πολιτισµικής κληρονοµιάς της Ελλάδας, ει-
δικά µέσω των σηµαντικών αρχαιολογικών 
ευρηµάτων από τις ανασκαφές στην Τορώ-
νη Χαλκιδικής. Και ευελπιστώ ότι θα υπάρ-
ξουν και άλλες πρωτοβουλίες και ευκαιρί-
ες συνεργασίας µας τόσο στις τέχνες, στον 
πολιτισµό, στην εκπαίδευση όσο και στον 
τουρισµό».

«Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙ»
«Η Αυστραλία κατανοεί τις δύσκολες συν-

θήκες που βιώνουν πολλοί Έλληνες πολίτες, 
ως αποτέλεσµα της ραγδαίας προσαρµογής 
σε µία νέα δηµοσιονοµική πραγµατικότητα. 
Η Αυστραλία γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκο-
λίες αυτές. Έχω αναφερθεί επανειληµµένα 
στην παρόµοια εµπειρία της Αυστραλίας 
εφαρµογής ενός επίπονου µεταρρυθµιστικού 
προγράµµατος. Ενός προγράµµατος όµως, 
που οδήγησε σε 21 χρόνια συνεχούς ανά-
πτυξης της χώρας µας. Παρά τις όποιες ανο-
µοιότητες των οικονοµιών µας, πιστεύω ότι 
όλοι µπορούµε να διδαχθούµε από τα κοινά 
σηµεία των εµπειριών µας. Και υπάρχουν 
κάποια κοινά δοµικά στοιχεία που αξίζει να 
εξετάσει κανείς.Για παράδειγµα, η Αυστραλία 
έχει χτίσει µία δηµόσια διοίκηση αξιοκρατι-
κή, λειτουργική και ευέλικτη, και έχει δηµι-
ουργήσει θεσµούς διαφάνειας, λογοδοσίας, 
αυστηρού ελέγχου και αποδοτικότητας που 
συγκαταλέγονται στις βέλτιστες πρακτικές 
διεθνώς, και που έχουν συµβάλει στο να 
ανακτήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών. 
Συνεπώς, η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει 
η Αυστραλία µέσα από τη δική της µεταρρυθ-
µιστική πορεία, µπορεί να φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιµη στην Ελλάδα. Η Αυστραλία είναι 
υπερήφανη που έχει σήµερα µία από τις πιο 
ανοιχτές και ανθεκτικές οικονοµίες, τη 12η 
µεγαλύτερη στον κόσµο, και µία από τις πιο 
ανοιχτές και δίκαιες κοινωνίες. Μία χώρα 
ίσων ευκαιριών, προοπτικής και ευηµερίας 
για ανθρώπους από όλο τον κόσµο, ανάµεσά 
τους και πολλοί Έλληνες. Η επιτυχία της χώ-
ρας µας κερδήθηκε µε κόπο. Χτίστηκε από 
ανθρώπους µε το όραµα, µε τη θέληση, µε 
την επιµονή, τη σκληρή δουλειά, την απο-
φασιστικότητα και προσήλωση στον στόχο, 
έτσι ώστε να µπορέσουν να εξασφαλίσουν 
ένα καλύτερο µέλλον για τους ιδίους και τα 
παιδιά τους.Για µένα, το σηµαντικότερο δί-
δαγµα από τη δική µας εµπειρία είναι ότι το 
µέλλον µιας χώρας είναι στα χέρια των πο-
λιτών της».

«Ότι το κράτος είναι ο καθένας από εµάς, 
και είµαστε όλοι συλλογικά, αλλά και ατο-
µικά, υπεύθυνοι για αυτό. Και έχουµε τη 
δύναµη και τη δυνατότητα να το διαµορφώ-
σουµε για το όφελος όλων. Η εµπειρία της 
Αυστραλίας δείχνει ότι καµία αλλαγή δεν 
είναι δυνατή, εάν δεν την αποφασίσει η ίδια 
η κοινωνία.Αν δεν υποστηρίζεται από µια 
πειστική αφήγηση, ένα όραµα για το µέλλον 
του έθνους µας που εξηγεί µε πειστικό τρόπο 
ποιοι είµαστε, σε τι πιστεύουµε, τι φιλοδο-
ξούµε για εµάς, για την κοινωνία µας, και για 
τις µελλοντικές γενιές».

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
«Μέσα από την συνεργασία, ο καθένας 

από εµάς δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, 
επιστρατεύοντας το ταλέντο και δυναµισµό 
των νέων µας και όχι µόνο, µπορούµε να χτί-
σουµε την εµπιστοσύνη, και να συµβάλλουµε 
θετικά στην αντιµετώπιση των προκλήσεων 
των καιρών µας. Είµαι απόλυτα πεπεισµένη 
ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε».

Στο δηµοτικό συµβούλιο Θεσσαλονίκης η πρέσβης της Αυστραλίας


