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«Παρά τις σημερινές δυσκολίες της, η Ελλάδα είναι μία ανεπτυγμένη 
ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, με σημαντικά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα και με όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσει μακροχρό-
νια οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη για τους πολίτες 
της» τόνισε απόψε κατά την διάρκεια της ομιλίας της στο Επιμελητήριο 
Ηρακλείου η πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα, Τζένη Μπλούμ-
φιλντ. 

Η κ. Μπλούμφιλντ κατά την διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσαν 
το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθή-
να και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Αυστραλίας, με θέμα 
«Αυστραλία και Κρήτη: Επιχειρηματικότητα, Ανάπτυξη, Προοπτικές» 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Αυ-
στραλίας, που όπως είπε, είναι ο πρώτος φορέας που ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα, για να προσφέρει ένα θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των 
σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης των εμπορικών και επενδυτικών 
σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως τόνισε με τη στήριξη και τη συνδρομή φορέων όπως το Επι-
μελητήριο Ηρακλείου, το Συμβούλιο σχεδιάζει σειρά πρωτοβουλιών 
που θα ενισχύσουν τη δικτύωση, την ενημέρωση και την ανταλλαγή 
ιδεών και εμπειριών μεταξύ επιχειρηματιών των δύο χωρών προς 
κοινό όφελος. Αφού έκανε μια αναδρομή στην οικονομική πορεία 
της Αυστραλίας επεσήμανε ότι σε κάθε χώρα, ο επιχειρηματικός κό-
σμος πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για 
οικονομική ανάπτυξη τονίζοντας ότι «η στήριξη και η διευκόλυνση του 
«επιχειρείν» είναι σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης. Η επιτυχία 
όμως, έγκειται στο κατά πόσο η ίδια η επιχείρηση θα δράξει τις ευκαιρί-
ες που υπάρχουν» κάνοντας παράλληλα λόγο για ευκαιρίες εμπορικής 
και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που είναι πολ-
λές και σημαντικές.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Κρήτη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστι-
κό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια λέγοντας ότι τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του νησιού είναι πολλά και γιατί η Αυστραλία συνεχίζει να 
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις με εξωστρέφεια, με 

καινοτόμες ιδέες και με ποιοτικά προϊόντα. Όπως είπε ως κέντρο εμπο-
ρικό, τουριστικό, εκπαιδευτικό, αλλά και ιστορικό και πολιτιστικό, η 
Κρήτη είναι τόπος δημιουργίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Παράλληλα ανέφερε 
ότι η Κρήτη δέχεται το ένα τρίτο των τουριστών στην Ελλάδα - γεγονός 
σημαντικό δεδομένης της τεράστιας στρατηγικής σημασίας του κλάδου 
για την Ελληνική οικονομία - και μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον επενδυτών σε υποδομές και νέες υπηρεσίες.

Ακόμη εξέφρασε τη χαρά της που η συνεργασία αυστραλιανών και 
αραβικών αεροπορικών εταιρειών, θα διευκολύνει την πρόσβαση 
Αυστραλών τουριστών στην Ελλάδα, και στην Κρήτη. Επίσης έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στα Κρητικά προϊόντα «το λάδι, το μέλι, τα τυριά 
και τα αλλαντικά, αλλά και τα εντυπωσιακά κρητικά κρασιά, που έχουν 
αρχίσει να διεισδύουν στις διεθνείς αγορές αποκτώντας τη φήμη της 
«υψηλής ποιότητας». Έχουν κερδίσει σημαντικό χώρο στην ανταγωνι-
στική αγορά τροφίμων της Αυστραλίας», είπε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία ελληνο-αυστραλιανών επι-
χειρήσεων φέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα και προσθέτοντας 
ότι «οι ενδείξεις για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης που υπάρ-
χουν είναι πολύ ενθαρρυντικές. Όχι μόνο στον τομέα των τροφίμων, 
αλλά και σε άλλους τομείς» επισημαίνοντας πως επαφίεται στους Έλ-
ληνες και Αυστραλούς επιχειρηματίες να αδράξουν τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν.

Τέλος τόνισε ότι «μέσα από την κοινή ιστορία μας, Αυστραλοί και 
Έλληνες, Αυστραλοί και Κρήτες, έχουμε αποδείξει ότι «τα δύσκολα δεν 
μας σκιάζουν». Όπως στη Μάχη της Κρήτης πριν από 72 χρόνια έτσι 
και σήμερα, με σθένος, επιμονή και συνεκτικότητα αντιμετωπίζουμε τις 
προκλήσεις των καιρών». Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυ-
ναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώ-
λης Αλιφιεράκης και ο αντιπρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
Ελλάδας - Αυστραλίας Χρήστος Φώλιας ενώ ακολούθησαν παρουσιά-
σεις από επιχειρήσεις για τις δραστηριότητές τους και τις επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες στην Αυστραλία.
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ΑΥΣΤΡΑΛΗ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ:

Aντικρουόμενες είναι οι απόψεις στον 
κόσμο των μέσων ενημέρωσης σχετικά 
με την πρόταση, την οποία κατέθεσε το 
πολιτειακό κόμμα των Φιλελευθέρων, 
για ιδιωτικοποίηση των κρατικών ραδιο-
τηλεοπτικών δικτύων ABC και SBS.
Οι υποστηρικτές της πρότασης θεωρούν 
ότι ειδικά σε ό,τι αφορά το ABC, ενδε-
χόμενη ιδιωτικοποίηση θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη αφενός για το κράτος, 
προσφέροντας ανάσα στα δημόσια οικο-
νομικά, όπου εντοπίζεται έλλειμμα δισε-
κατομμυρίων δολαρίων, και αφετέρου 
στο φορολογούμενο πολίτη.
Yποστηρίζεται ότι, λόγω της σύγκλισης 
των μέσων ενημέρωσης στο σύγχρονο 
επικοινωνιακό περιβάλλον, το ABC έχει 
απολέσει την πρωταρχική του λειτουργία 

ως πεδίο ελευθεροστομίας, απελευθε-
ρωμένο από τις πιέσεις της αγοράς για 
εξεύρεση χρηματοδότησης και έχει μετα-
τραπεί σε μία οιονεί online εφημερίδα.
Ως εκ τούτου, η μοναδική διαφορά με τα 
ιδιωτικά δίκτυα είναι ότι δε δέχεται πι-
έσεις για την εξεύρεση χορηγιών μέσω 
διαφημιστικών σποτ, σε αντίθεση με το 
άλλο κρατικό SBS, το οποίο, αν και κρα-
τικά χρηματοδοτούμενο, προβάλει δια-
φημιστικά μηνύματα.
Οι πολέμιοι της πρότασης υποστηρίζουν 
ότι μόνο ένα κρατικό δίκτυο μπορεί να 
αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής ενότη-
τας, πραγματικό δίαυλο αντικειμενικής 
ενημέρωσης και προαγωγής των δημο-
κρατικών αξιών. Εντούτοις, αναγνω-
ρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια ειδικά 

για το ABC να γίνει πιο πλουραλιστικό, 
ώστε μέσω της συνεργασίας ατόμων με 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και κα-
τευθύνσεις να ενημερώνεται πολύπλευρα 
το κοινό.
Πάντως, υποστηρίζεται ότι η υψηλή ποι-
ότητα των προγραμμάτων τόσο του ABC 
όσο και του SBS σίγουρα θα προσελκύ-
σουν το ενδιαφέρον κορυφαίων παραγό-
ντων του επικοινωνιακού πεδίου, στην 
περίπτωση που ληφθεί η απόφαση ιδιω-
τικοποίησής τους.
Η Εργατική κυβέρνηση της Τζούλια Γκί-
λαρντ είναι κατηγορηματική ότι τα δυο 
κρατικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, δεν πρό-
κειται να ιδιωτικοποιηθούν, ενώ ανάλογη 
δέσμευση ανέλαβε και ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Τόνι ‘Αμποτ.

«Όχι» στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών ΜΜΕ

Αυτή η συγκέντρωση στο Σύδνεϋ 
της Αυστραλίας, στις 26 του Μάη 
2013 είναι ένας φόρος τιμής προς 
τον αγωνιστή της Ειρήνης Δρ Γρηγό-
ρη Λαμπράκη στην 50ή επέτειο της 
δολοφονίας του από νέο-φασιστικά 
κακοποιά στοιχεία στην Θεσσαλονί-
κη το 1963.

Ο τύπος των κακοποιών στοιχείων 
που είναι υπεύθυνα για την δολο-
φονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, έχει 
επανεμφανιστεί στην Ελλάδα με το 
όνομα της ‘Χρυσής Αυγής’.

Καλούμε όλες τις Ελληνικές ορ-
γανώσεις στην Αυστραλία, τα Συν-
δικάτα, τις οργανώσεις Ειρήνης, τις 
Κοινότητες και αδελφότητες να ενερ-
γήσουν ενάντια στο σχηματισμό πα-
ραρτημάτων της ‘Χρυσής Αυγής’ στην 
Αυστραλία.

Η ‘Χρυσή Αυγή’ έχει εμφανιστεί σε 
περίοδο σοβαρής οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα. Η ‘Χρυσή Αυγή’ 
στοχεύει να πάρει πλατύτητα, μέσω 
του ακραίου εθνικισμού, και της 
αντικομουνιστικής υστερίας, με επι-
θέσεις σε συνδικαλιστές και δολο-
φονικές εκστρατείες ενάντια στους 
μετανάστες.

Η πρόοδος και η λύση των προ-
βλημάτων, μόνον μπορεί να επέλθει 
με την ενότητα της εργατικής τάξης 
με τους μετανάστες και όλα τα λαϊκά 
φτωχά στρώματα, ενάντια στα Ελλη-
νικά και Ευρωπαϊκά κεφαλαιοκρατι-
κά συμφέροντα, που είναι υπεύθυνα 
για την λαϊκή δυστυχία.

Παγκοσμίως είμαστε μάρτυρες μιας 
κίνησης και κυκλοφορίας ατόμων 
από χώρα σε χώρα, που είναι απο-
τέλεσμα των στρατιωτικών εισβολών, 
της οικονομικής αναταραχής που 
υπάρχει και του επαν-εντοπισμού, 
της μεταφοράς βιομηχανιών, σε κρά-
τη με αγορές φτηνής εργασίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μετα-
νάστες δεν πρέπει να κατηγορούνται 
για τα προβλήματα μιας δεδομένης 
χώρας, ή ότι αυτοί παίρνουν τις 
δουλειές απ τους εργάτες αυτής της 
χώρας. Σημειώνουμε ότι ένα αντί-με-
ταναστευτικό συναίσθημα, υπάρχει 
επίσης και στην Αυστραλία.

Σαν παλαιοί μετανάστες από την 
Ελλάδα που ζούμε τώρα στην Αυ-
στραλία, γνωρίζουμε καλά και από 
πρώτο χέρι, την σκληρότητα και τις 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις 
που παράγονται από το αντί-μετανα-
στευτικό συναίσθημα.

Η ‘Χρυσή Αυγή’ στην Αυστραλία 
θα παρουσιάσει και υποθάλπει έναν 
πολύ σοβαρό κίνδυνο, με τον υπέρ-
εθνικισμό και το νεοφασισμό που 
θέλει να διαδώσει μεταξύ ατόμων 
Ελληνικής καταγωγής. Αυτό θα εν-
θάρρυνε περαιτέρω τον νεοφασισμό 
στην Ελλάδα και θα χρησίμευε να 
υπονομευτούν οι υπάρχουσες αξίες 
της δικαιοσύνης και των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων μέσα στην Αυ-
στραλιανή κοινωνία.

Σημαντικές 
οι ευκαιρίες 
επενδυτικής 
συνεργασίας 
μεταξύ των 
δύο χωρών


