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«Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι 
η Αυστραλία πρέπει να επιλέξει 
µεταξύ Κίνας και Ηνωµένων 

Πολιτειών», τόνισε η Αµερικανίδα υπουρ-
γός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον κατά την 
επίσκεψή της στην Αδελαϊδα στα τέλη της 
προηγούµενης βδοµάδας. «Εµείς θέλουµε 
η Αυστραλία να έχει άριστες σχέσεις µε τις 
χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, ανάµε-
σα στις οποίες είναι και η Κίνα. Το ίδιο επι-
διώκει και η χώρα µας», είπε η κα Κλίντον.

Η Αµερικανίδα υπουργός Εξωτερικών, 
πριν αναχωρήσει από την Αυστραλία, επι-
σκέφθηκε τα ναυπηγεία Techport της Αδε-
λαϊδας, τα οποία φιλοδοξούν να πάρουν 
κάποια συµβόλαια από το αµερικανικό 
υπουργείο Αµύνης.

Η κα Κλίντον απέρριψε τους ισχυρισµούς 
του πρώην Αυστραλού πρωθυπουργού, 
Πολ Κίτιγκ, ότι η Αυστραλία είναι «δορυ-
φόρος των ΗΠΑ» και δεν δίνει τη σηµασία 
που πρέπει στην ανάπτυξη των σχέσεων 
της µε τις γειτονικές της χώρες (Ινδονησία, 
Κίνα, Ινδία κ.α.)

Στο µεταξύ ο αµερικανικός στρατός θα 
εγκαταστήσει στο αυστραλιανό έδαφος ένα 
ισχυρό ραντάρ και ένα διαστηµικό τηλε-
σκόπιο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης 
των αµερικανικών δυνάµεων στην περιο-
χή Ασίας-Ειρηνικού, ανακοίνωσαν οι δύο 
χώρες. «Η εγκατάσταση ενός ραντάρ ζώνης 
C (συχνότητες από 300 MHz ως 1GHz) θα 
συµβάλει σηµαντικά στην παρακολούθη-
ση και τον έλεγχο των διαστηµικών απο-

βλήτων στη δική µας περιοχή», δήλωσε ο 
υπουργός Άµυνας της Αυστραλίας Στίβεν 
Σµιθ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο 
Περθ. Ο Αµερικανός οµόλογός του, Λίον 
Πανέτα, τόνισε από την πλευρά του ότι αυτή 
η συµφωνία «είναι ένα µεγάλο βήµα στη δι-
µερή διαστηµική συνεργασία» και ανοίγει 
«νέα σηµαντικά σύνορα στην επανεξισορ-
ρόπηση των δυνάµεων των ΗΠΑ στην πε-
ριοχή Ασίας-Ειρηνικού».

Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση 
τέτοιου είδους ραντάρ των αµερικανικών 
ενόπλων δυνάµεων στο νότιο ηµισφαί-
ριο. Θα επιτρέψει στους Αµερικάνους να 
παρακολουθούν από κοντά τα διαστηµικά 
απόβλητα και τις εκτοξεύσεις κινεζικών 
πυραύλων, επισήµανε αµερικανός αξιωµα-
τούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανω-
νυµία του. «Θα µας επιτρέψει να βλέπουµε 
τα πράγµατα που εισέρχονται ή εγκαταλεί-
πουν την ατµόσφαιρα, διασχίζοντας όλη 
την Ασία». Επίσης στο έδαφος της Αυστρα-
λίας θα εγκατασταθεί ένα νέο τελευταίας 
τεχνολογίας τηλεσκόπιο που θα µπορεί να 
εντοπίζει µικρά αντικείµενα ακόµα και σε 
απόσταση 35.000 χιλιοµέτρων.

Αµερικανοί και Αυστραλοί αξιωµατού-
χοι ολοκλήρωσαν τις συνοµιλίες που θα 
δώσουν σάρκα και οστά στον επαναπροσα-
νατολισµό της αµερικανικής στρατηγικής 
προς την ζώνη Ασίας-Ειρηνικού που είχε 
προαναγγείλει ο πρόεδρος Μπαράκ Οµπά-
µα κατά την επίσκεψή του στην Αυστραλία 
πριν από έναν χρόνο.

Θα µπορούσε κάλλιστα να χαρακτη-
ριστεί ως ο ιδανικός άνδρας για µια 
γυναίκα. Ο σύντροφος της πρωθυ-

πουργού Τζουλια Γκίλαρντ, αποκάλυψε 
µε λεπτοµέρειες πώς φροντίζει τη γυναίκα 
του όταν εκείνη γυρίζει σπίτι από µια εξο-
ντωτική ηµέρα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Τιµ Μάθεσον, 
µόλις ακούσει το κλειδί στην πόρτα, πε-
ρασµένα µεσάνυχτα, σηκώνεται από το 
κρεβάτι αθόρυβα και ετοιµάζει ένα χλιαρό 
αρωµατικό µπάνιο για την πρώτη κυρία 
της Αυστραλίας. Το πρωί της φέρνει τις 
εφηµερίδες κι αν έχουν θετικά σχόλια για 
την Γκίλαρντ, η χαρά του είναι έκδηλη.

Χαρά του είναι, επίσης, να της χτενίζει 
τα µαλλιά, καθώς υπήρξε κοµµωτής και 

να βεβαιώνεται ότι δεν πετά ούτε µία τρίχα 
και ότι η ρίζα είναι καλυµµένη µε το ίδιο 
κόκκινο της φωτιάς χρώµα.

Ιδιαίτερα πάντα αποκαλυπτικός εξοµο-
λογήθηκε ότι παρακολουθεί τα του Κοι-
νοβουλίου καθισµένος στον καναπέ, αλλά 
δεν του κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τον 
αποκοιµίζουν. 

Εξαίρεση, λέει, αποτελεί η µέρα που η 
πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον αρχηγό 
της αντιπολίτευσης Τόνι Άµποτ «µισογύ-
νη». Τότε, όχι µόνο δεν τον πήρε ο ύπνος, 
ως συνήθως, αλλά παρακολούθησε όλο 
τον «λιθοβολισµό» του Άµποτ, µη µπορώ-
ντας να πιστέψει σ’ αυτά που άκουγε, ιδι-
αίτερα περήφανος όµως για τη σύντροφο 
της ζωής του.

«Η Αυστραλία δεν πρέπει 
να επιλέξει µεταξύ Κίνας και ΗΠΑ»  

ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ:

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ν.Ν.Ο.
ΛΕΩΝΙΔΙΑ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1. Ομιλία από τον Δρ. Βασίλη Αδραχτά με θέμα: 

“Ο Ιησούς στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου”
την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

στο πολιτιστικό κέντρο των Ζαρακιτών “ΖΑΡΑΞ”,
196Α Liverpool Road, Enfield NSW.

θα ακολουθήσουν απαγγελίες και προβολή της ταινίας με τίτλο
“Περιουσιακά στοιχεία”

θα προσφερθούν καφέ και γλυκά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για πληροφορίες αποταθείτε στην συντονίστρια, 
κα Αναστασία Διασάκου-Αναστασιάδη, στα 9568 3078 και 0415 641 350

2. Επίσημη χοροεσπερίδα το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
στο VENUS RECEPTION CENTRE, 20 Belgrave Street, Kogarah και ώρα 7.30 μμ.

Τιμή εισιτηρίου $65 μετά φαγητού και ποτού, παιδιά $30
Τα κέρδη θα διατεθούν για την αγορά νοσοκομειακού υλικού  

για το νοσοκομείο Σπάρτης

Η προσφορά και η παρουσία σας, μας είναι πολύτιμη

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων αποταθείτε στους: 
P. GEORGOUDIS - 0417 655 961                                                                                    

CHRIS APOSTOLAKOS - 0416 106 840
ANGELO DOUKAS - 0401691 333
M. PETROLEKA - 0410 258 308
T. ZAFIRAKOS - 0421 468 836

M.GLEKA - 9790 2306
B. POULAKIS - 0413 036 047
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11
9

για αποθήκευση αρχείων γραφείου
4-5 τετραγωνικά μέτρα ή και μεγαλύτερο
κατά προτίμηση κοντά σε συγκοινωνία

σε οποιαδήποτε περιοχή του Σίδνεϊ 
και να έχει ηλεκτρικό.

Ενοίκιο μέχρι $50 την εβδομάδα
τηλ. 9958 2425

ZHTEITAI AΠΟΘΗΚΗ ή ΓΚΑΡΑΖ
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πεπειραμένη δεσποινίς ή κυρία
για να εργαστεί σε sandwich bar

Kαλός μισθός, full time ή part time
5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή

περιοχή Central Station
τηλ. 9399 9287 ή 0412 050 400

ZHTEITAI
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5

Πώς φροντίζει την πρωθυπουργό 
αποκάλυψε ο σύντροφός της

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΛΕΥΕ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ


