
Mε τις καλύτερες εντυπώ-
σεις αναχώρησε χθες το 
απόγευµα από το Ντάρ-

γουϊν για το Μπαλί της Ινδονη-
σίας, ο πρόεδρος των Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής, Μπαράκ 
Οµπάµα, ο οποίος ολοκλήρωσε 
την διήµερη επίσηµη επίσκεψή 
του στην Αυστραλία.

Χθες ο κ. Οµπάµα κατέθεσε 
στεφάνι στο Πολεµικό Μνηµείο, 
µετά είχε σύντοµη συνάντηση µε 
τον αρχηγό της οµοσπονδιακής 
αντιπολίτευσης κ. Τόνι Άµποτ 
και στη συνέχεια απηύθυνε οµι-
λία σε κοινή συνεδρίαση Βουλής 
και Γερουσίας. Επίσης, χθες το 
πρωϊ ο κ. Οµπάµα συνοδευόµε-
νος από την κα Γκίλαρντ επισκέ-
φθηκε ένα δηµοτικό σχολείο και 
αµέσως µετά συναντήθηκε µε το 
προσωπικό της αµερικανικής 
πρεσβείας στην Καµπέρα.

Λίγο µετά το µεσηµέρι ανα-
χώρησε για το Ντάργουϊν, όπου 
επισκέφθηκε το Μνηµείο USS 
Peary, προς τιµή των 80 Αµερι-
κανών πεζοναυτών που σκοτώ-
θηκαν από τους βοµβαρδισµούς 
ιαπωνέζικων πολεµικών αερο-
σκαφών το 1942.

Τέλος, ο Αµερικανός πρόεδρος 
επισκέφθηκε την Αεροπορική 
Βάση του Ντάργουϊν, όπου ανα-
κοίνωσε την ενίσχυση της στρα-
τιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ 
στην Αυστραλία, ένδειξη της 
ολοένα και µεγαλύτερης ανησυ-

χίας απέναντι στην αύξηση της 
στρατιωτικής ισχύος της Κίνας 
στην περιοχή.

Συγκεκριµένα, από τα µέσα του 
επόµενου χρόνου θα εκπαιδεύο-
νται στην αεροπορική αυτή βάση 
250 Αµερικανοί πεζοναύτες, 
αριθµός που θα αυξηθεί µέχρι 
το 2016 στους 2.500. Σύµφωνα 
µε τον Μπαράκ Οµπάµα, αυτό 
θα βοηθήσει στη διατήρηση του 
«οικοδοµήµατος της ασφάλειας 
στην Ασία» και θα διευκολύνει 
την γρήγορη απάντηση σε αν-

θρωπιστικά ζητήµατα και ζητή-
µατα ασφάλειας στην περιοχή.

Ο Οµπάµα ήρθε στην Αυστρα-
λία από τη Χονολουλού, όπου 
προήδρευσε της ετήσιας συνό-
δου των 21 κρατών µελών του 
Φόρουµ Οικονοµικής Συνερ-
γασίας Ασίας-Ειρηνικού APEC. 
Από χθες βρίσκεται στην Ινδο-
νησία, όπου θα συµµετάσχει στη 
σύνοδο των χωρών της Aνατολι-
κής Ασίας (EAS) στο Μπαλί.

Να σηµειωθεί ότι λίγο πριν 
αναχωρήσει για το Μπαλί, ο κ. 

Οµπάµα ενέτεινε τις πιέσεις προς 
τους Ευρωπαίους ηγέτες να επι-
λύσουν την κρίση χρέους, µε µία 
νέα φραστική παρέµβαση στο 
θέµα. 

Ο Αµερικανός πρόεδρος εξέ-
φρασε τη «βαθιά ανησυχία» του 
για την αναταραχή στην Ευρώ-
πη, ενώ προειδοποίησε ότι αυτή 
θα συνεχιστεί έως ότου η Ευρώ-
πη έχει ένα συγκεκριµένο σχέδιο 
για να αντιµετωπίσει την κρίση. 
«Έως να παρουσιάσουµε ένα συ-
γκεκριµένο σχέδιο και µια δοµή 

που να στέλνει ένα ξεκάθαρο µή-
νυµα στις αγορές ότι η Ευρώπη 
στηρίζει το ευρώ και ότι θα κάνει 
ό,τι χρειαστεί, θα συνεχίσουµε 
να βλέπουµε την αναταραχή που 
είδαµε στις αγορές», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Οµπάµα.

ΑΝΤΙ∆ΤΡΑΣΕΙΣ
Το σχέδιο των ΗΠΑ για ενί-

σχυση της στρατιωτικής συνερ-
γασίας τους µε την Αυστραλία αµ-
φισβήτησε η Κίνα. Όπως δήλωσε 
ο Λιου Γουεϊµίν εκπρόσωπος του 
κινέζικου υπουργείου Εξωτερι-
κών, είναι σε συζήτηση το εάν 
οι στρατιωτικές συµµαχίες είναι 
προς όφελος της διεθνούς κοι-
νότητας. Η ενίσχυση της στρατι-
ωτικής συµµαχίας ανάµεσα στην 
Αυστραλία και τις ΗΠΑ είναι 
µάλλον αρκετά άκαιρη, δήλωσε. 

Όπως δήλωσε ο κ. Οµπάµα, η 
ανάπτυξη αµερικανικών στρα-
τευµάτων στην Αυστραλία θα 
βοηθήσει στην αντιµετώπιση 
ανθρωπιστικών προβληµάτων 
και θεµάτων ασφαλείας στην πε-
ριοχή. Σύµφωνα µε το Πεκίνο η 
κίνηση αυτή των ΗΠΑ είναι ακό-
µα µια απόδειξη ότι επιδιώκει να 
περικυκλώσει την Κίνα µε αµε-
ρικανικές βάσεις στην Ιαπωνία 
και την Κορέα και τώρα µε στρα-
τεύµατα στην Αυστραλία. Η Κίνα 
είναι υπέρ της ειρηνικής ανάπτυ-
ξης και της συνεργασίας τόνισε ο 
Κινέζος εκπρόσωπος. 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
St John’s Community Care Ltd

Chief Executive Officer
Location: Cairns, North Qld

The St John’s Community Care Ltd, an activity of the 
Greek Orthodox Archdiocese of Australia, is inviting ap-
plications for the role of CEO.  This is an exciting oppor-
tunity for a knowledgeable, qualified executive to join 
an expanding not-for-profit organisation.  The position 
requires proficient strategic planning and leadership 
skills.  An attractive salary package in excess of $120K+ 
will be offered in addition to a fully maintained com-
pany car.

The Organisation:
St John’s Community Care Ltd is a highly regarded 
community-based organisation supporting frail aged, 
people with disabilities and people from diverse eth-
nic backgrounds from Cardwell to Thursday Island.  St 
John’s Daycare Centre is based in Redlynch and pro-
vides high quality child care services from infants to 
pre-school aged children.

The successful applicant will be responsible for:  
Performing as the primary advisor to the Board of Direc-
tors, act as the Chief Executive Officer of St John’s Com-
munity Care Limited and provide overall management of:
1. St John’s Community Care Limited;
2. St John’s Day Care Centre; and
3. Associated Assets and Facilities.

Specialised job knowledge/demonstrated ability:
• Relevant tertiary qualifications are desirable.
• Energy, vision and passion for providing high quality 
community care.
• Sound financial knowledge or experience at an Execu-
tive Management level.
• Demonstrated visionary leadership skills.
• Knowledge of or experience in the aged care / disabil-
ity sectors and/or Day Care industry would be highly 
regarded but not essential.

An information kit may be obtained by phoning Tricia 
Williams on 4039 9700, by email: sjccl.tricia@bigpond.
com or from the office, corner of Kamerunga and Fair-
weather Roads, Redlynch. 

Expressions of interest should be addressed to:

Private & Confidential
Chairperson 
St John’s Community Care Ltd
PO Box 44 R
Redlynch 4870

St John’s Community Care Ltd is 
an Equal Employment Agency

An Activity of the Greek Orthodox Archdiocese 
of Australia
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Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη
Μπαράκ Οµπάµα στην Αυστραλία

Οµπάµα και Γκίλαρντ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης στην Καµπέρα.
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