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Θα γεμίσει Αυστραλούς τουρίστες φέτος η Ελλάδα 
Παρά το αρνητικό περιβάλλον που δη-
μιουργεί η οικονομική αστάθεια για τη 
χώρα, η δημοφιλία της Ελλάδας ως προ-
ορισμού για την πραγματοποίηση πολυ-
τελών ταξιδιών από ξένους ταξιδιώτες 
συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και τη φετι-
νή περίοδο. Ειδικότερα, το Virtuoso που 
αποτελεί το πλέον γνωστό δίκτυο για πο-
λυτελείς διακοπές στον κόσμο ανακοίνω-
σε, προχθές, από τη Νέα Υόρκη τους πιο 

δημοφιλείς προορισμούς για τις καλοκαι-
ρινές διακοπές του 2015. Το δίκτυο κα-
τέταξε την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με 
το υψηλότερο ποσοστό αύξησης για κρα-
τήσεις το φετινό καλοκαίρι. Η χώρα μας 
κατέλαβε την 5η θέση με ποσοστό αύξη-
σης 41%. Οπως αναφέρει στην ανάλυσή 
του το δίκτυο, το 58% των κρατήσεων για 
τη χώρα μας πραγματοποιείται από τον 
Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Ως αγα-

πημένα νησιά αναφέρει τη Σαντορίνη, τη 
Μύκονο, την Κρήτη και τη Ρόδο. Την 1η 
θέση στη λίστα κατέλαβε η Αυστραλία με 
αύξηση 137% και ακολούθησαν η Κίνα 
με αύξηση 101%, ο Ισημερινός με 84% 
και η Ισλανδία με 49%. Σε άλλη λίστα 
του δικτύου με τους πιο δημοφιλείς προ-
ορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές, οι 
οποίες βασίζονται στις μελλοντικές κρα-
τήσεις, η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση.

Χοροεσπερίδα Ποντιακών Σωματείων για τη συγκέντρωση 
χρημάτων για τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Γενοκτονίας

Εκκατομύρια 
βίζες σε νέους 
μετανάστες

Μ
ε σκοπό τη συγκέντρωση χρη-
μάτων για τη χρηματοδότηση 
των εκδηλώσεων που θα γί-
νουν τον Μάιο και με επίκε-

ντρο την 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας σε βάρος των Ποντί-
ων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 
Απριλίου η Χοροεσπερίδα της Αυστρα-
λιανής Ομοσπονδίας των Ποντιακών 
Σωματείων. Πάνω από 200 άτομα, με-
ταξύ των οποίων εκπρόσωποι παροικι-
ακών οργανώσεων και της Πολιτείας, 
παραβρέθηκαν στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Ποντιακής Κοινότητας Μελ-
βούρνης.  Στην εκδήλωση χόρεψαν τα 
χορευτικά σύνολα παιδικών και ενηλί-
κων της Ποντιακής Κοινότητας και των 
«Ακριτών του Πόντου». 
Μουσικά τους συνόδεψαν ο Γιάννης 

Κυριακής στη λύρα και ο Στέφανος 
Ελευθεριάδης στο νταούλι. Επίσης, χό-
ρεψε και το χορευτικό συγκρότημα της 
Κρητικής Αδελφότητας.
Η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη 
Μελβούρνη, κ. Χριστίνα Σημαντη-
ράκη, αναφέρθηκε σε ομιλία της στη 
Γενοκτονία και τις εκδηλώσεις μνή-
μης που θα γίνουν στη διάρκεια του 
Μαΐου. Ο πολιτειακός βουλευτής του 
Εργατικού Κόμματος, Στιβ Δημόπου-
λος, εκπροσώπησε την κυβέρνηση της 
Βικτώριας και την Ελληνίδα υπουργό 
Τζένη Μικάκου, διαβάζοντας μήνυμά 
της. Παρόντες ήταν, επίσης, η δημοτι-
κή σύμβουλος Whittlesea, Κρις Παυ-
λίδη, και ο πρόεδρος της Φροντίδας, 
Mάικ Ζαφειρόπουλος.  Οι εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιηθούν από τις 10 έως 

τις 31 Μαΐου.  Ομιλίες για τη γενοκτο-
νία και για την ποντιακή διάλεκτο θα 
κάνουν οι Κυριάκος Αμανατίδης και 
Νικόλαος Λυγερός, θα συμμετάσχουν 
η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, 
ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός 
Σύνδεσμος (Greek Australian Cultural 
League of Melbourne and Victoria) και 
το Κολλέγιο «Νέστορας».  Η δέηση για 
τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονί-
ας θα γίνει την Κυριακή, 17 Μαΐου, 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Ευσταθίου.
Στις εκδηλώσεις ξεχωρίζει και η βρά-
βευση των μαθητών που συμμετείχαν 
στον ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό των 
ελληνικών σχολείων της Μελβούρνης 
με θέμα τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου και της Μικράς Ασίας.

Πέντε εκατομμύρια βίζες αναμέ-
νεται να δώσει φέτος η Αυστρα-
λία σε άτομα που θα έλθουν για 
διάφορους λόγους στη χώρα, 
καταρρίπτοντας κάθε προηγού-
μενο ρεκόρ.
Οι περισσότερες από τις βίζες 
αυτές θα δοθούν σε τουρίστες, 
φοιτητές και άτομα που θα έλ-
θουν να εργαστούν για κάποιο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα. Σχεδόν δύο εκατομμύρια 
από αυτούς θα παραμείνουν 
στην Αυστραλία κάποιο χρονι-
κό διάστημα κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα 
με τα πρόσφατα στοιχεία, που 
έδωσε στη δημοσιότητα ο γραμ-
ματέας του υπουργείου Μετα-
νάστευσης, Michael Pezzullo, 
σε ανοδική πορεία βρίσκεται 
και ο αριθμός των ατόμων που 
θα έλθουν να εγκατασταθούν 
στην Αυστραλία ως μετανάστες. 
Συνολικά, η Αυστραλία θα δε-
χθεί φέτος πάνω από 185.000 
μετανάστες, που είναι ο μεγα-
λύτερος αριθμός μεταναστών 
που έχει δεχθεί η χώρα από 
το 1969. Αξίζει να σημειώσου-
με ότι η Αυστραλία πραγματο-
ποιεί, επίσης, εμφανή στροφή 
στον αριθμό των μεταναστών 
που δέχεται από την Ευρώπη 
σε σχέση με αυτούς που φτά-
νουν στη χώρα από τη νοτιοα-
νατολική Ασία.
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Αύξηση 137% στις κρατήσεις για Σαντορίνη, Μύκονο, Κρήτη και Ρόδο.


