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                                         Αρχή μας στο «Εμείς» και στόχος 
στο «Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Ομοσπονδίας έχουν 
την τιμή να σας προσκαλέσουν   

στην Παρουσίαση – Διάλεξη της Πολιτιστικού Συμβούλου 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΣΑΚΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

Η οποία διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του Συλλόγου Ζαρακιτών «Ο ΖΑΡΑΞ» ο οποίος έχει 
αναλάβει την προεδρία της Λακωνικής Ομοσπονδίας για το έτος 2013. 

Θέμα Ομιλίας: 

  
«Η Δράση των Επιτυχημένων Ζαρακιτών στην Επιστήμη, στην 

Πολιτική, στο Εμπόριο και τον Εκκλησιαστικό Τομέα τον 19ο και 20ο 
Αιώνα» 

 

Κυριακή,  7 Απριλίου 2013,  2μμ 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Ζαρακιτών ΝΝΟ 

196Α  Liverpool  Road, Enfield 
 
Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν  καφές, τσάι, και γλυκά.  Είσοδος ελεύθερη.  Η 

Παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
΄Αγγελος Δούκας, Πρόεδρος 

 
Πληροφορίες: 

 
‘Αγγελος Δούκας             Τηλ. 94205555 Mob: 0401691333 
Αναστασία Αναστασιάδη Τηλ. 95232154/95683078 Mob: 0415641350 
Χρήστος Αποστολάκος  Mob: 0416106840 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τής Μήτέρας 

το Σάββατο 11 Μάιου 2013
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν το Σάββατο 11 Μάιου 2013 την γιορτή της Μητέρας στο κτήριο του Συλλόγου 279 
Forest RD corner Princes set. BEXLEY. Τιμή μετά φαγητού και ποτού $50 δολάρια παιδιά κάτω των 12 ετών και Μητέρες (Λάιφ Μεμπες) δωρεάν. 

Λόγω περιορισμένου χώρου τηλεφωνήστε εγκαίρως στα γραφείο 9567 6005 και ζητήστε τον Δ. Μπεκρή στο Θ. Αδαμόπουλο στο 9599 4662 
στην Κα Μπαντούνα στο 9705 2450 στην Κα Βασιλοπούλου στο 9597 5218 στην Κα Στασινόπουλου στο 9787 2279 και στην Κα Ρένα στο 9558 5997. 

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Αυστραλία και Ινδονησία συµφωνούν στην 
προώθηση της συνεργασίας τους για την αντι-
µετώπιση της τροµοκρατίας και στην λήψη 
πιο αποτελεσµατικών µέτρων για την πάταξη 
της λαθροµετανάστευσης.
Στις συνοµιλίες που είχαν κεκλεισµένων των 
θυρών στην Τζακάρτα, οι δύο πλευρές συµ-
φώνησαν στην στενότερη στρατιωτική συνερ-
γασία των δύο χωρών, αλλά και στην ανταλ-
λαγή πληροφοριών σε θέµατα που αφορούν 
στην επιβολή της δικαιοσύνης.
Στις συνοµιλίες συµµετείχαν από πλευράς 

Αυστραλίας, ο υπουργός Εξωτερικών Μποµπ 
Καρ και ο υπουργός Άµυνας Στίβεν Σµιθ.
Στο θέµα της λαθροµετανάστευσης, οι δύο 
χώρες έδωσαν µεγάλη έµφαση στο πρόβληµα 
της διακίνησης προσφύγων και συµφώνησαν 
στην αύξηση του αριθµού περιπολιών στα 
χωρικά τους ύδατα για την καλύτερη προστα-
σία των συνόρων τους. Την ίδια ώρα, όµως, 
στην Αυστραλία το υπουργείο Εσωτερικών 
ανακοίνωνε ότι άλλα δύο σκάφη στα οποία 
επέβαιναν 117 αιτούντες άσυλο, αναχαιτίστη-
καν ανοικτά των Νήσων Άσµορ.

Συνεργασία Αυστραλίας – Ινδονησίας
για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 
και της λαθρομετανάστευσης

Τη δεύτερη επίσκεψή της στην Κίνα πραγµα-
τοποιεί σήµερα Παρασκευή η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ, συνοδευόµενη από τρεις 
πρωτοκλασάτους υπουργούς της, υψηλόβαθ-
µους τεχνοκράτες, διπλωµάτες και γνωστούς 
επιχειρηµατίες.
Πρωταρχικός στόχος της αυστραλιανής αντι-
προσωπείας είναι η επίτευξη αµοιβαίας συµ-
φωνίας ώστε οι εµπορικές ανταλλαγές µεταξύ 
των δύο χωρών να γίνονται απευθείας µε τα 
δικά τους νοµίσµατα και όχι µέσω του αµερι-
κανικού δολαρίου.
Αν τελικά επιτευχθεί η νοµισµατική συµφω-
νία αναµένεται ότι θα βοηθήσει τις µεγάλες 
εταιρίες της Αυστραλίας -που εξάγουν πρώτες 
ύλες και άλλα προϊόντα στη δεύτερη µεγαλύτε-
ρη οικονοµία του πλανήτη- από τη µια να αυ-
ξήσουν τις εξαγωγές τους, επεκτείνοντας τον 
κύκλο των συναλλαγών τους µε νέους πελάτες 
και από την άλλη να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Η Κίνα έχει υπογράψει άλλες δύο τέτοιες νο-

µισµατικές συµφωνίες µε τις Ηνωµένες πολι-
τείες και την Ιαπωνία.
Κατά τη διάρκεια της πενθήµερης επίσκεψής 
της στο Πεκίνο και τη Σαγκάη, η αυστραλή 
Πρωθυπουργός θα συναντηθεί τόσο µε το νέο 
Πρόεδρο της χώρας, Xi Jimping, όσο και µε 
τον επίσης νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό, Li 
Keqiang. Σηµειώνεται ότι ο Xi που εκλέχθη-
κε στην Προεδρία της Κίνας στο τελευταίο 
Συνέδριο του κοµµουνιστικού κόµµατος τον 
περασµένο µήνα, έχει επισκεφτεί τρεις φορές 
στο παρελθόν την Αυστραλία. Σε µια µάλιστα 
από τις επισκέψεις αυτές είχε φωτογραφηθεί 
και µε έναν τεράστιο κροκόδειλο στο εθνικό 
πάρκο Kakadu.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι δύο πλευ-
ρές θα συζητήσουν και άλλα θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος που άπτονται της ειρηνικής 
συνύπαρξης και ασφάλειας στην περιοχή του 
Ειρηνικού καθώς και την πρόσφατη κρίση 
στην κορεάτικη χερσόνησο. 

Συνάντηση µε τη νέα ηγεσία της Κίνας
θα έχει η Τζούλια Γκίλαρντ


