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Το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ παρουσιάζει  

Ο Υπαρχηγός των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Αντιναύαρχος 
κ. Αλέξανδρος Θεοδοσίου 
στην Αυστραλία για 
τους φετινούς εορτασμούς 
για την Μάχη της Κρήτης 

Η Ομοσπονδία μας με χαρά ανακοινώνει 
στους συμπαροίκους ότι το Ελληνικό Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, μας ενημέρωσε 
ότι η πρόσκλησή μας έγινε αποδεκτή και 
στους φετεινούς εορτασμούς τον Μάιο για 
την Μάχη της Κρήτης, θα επισκεφθεί την 
Αυστραλία και θα τιμήσει με την παρουσία 
του ο ίδιος ο Υπαρχηγός των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, Αντιναύαρχος κ. Αλέξανδρος Θε-
οδοσίου, συνοδευόμενος από την σύζυγό 
του και τον υπασπιστή του Αντιπλοίαρχο κ. 
Γεώργιο Πελεκάνο.
Όλοι μας στην Ομοσπονδία προσπαθού-
με να μείνει ζωντανή η μνήμη μιάς τόσο 
λαμπρής σελίδας ιστορίας, που, πέραν της 
συμβολής της στην εξέλιξη του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, μας έδεσε άρρηκτα με τους 
ανθρώπους της μακρινής ηπείρου που κα-
τοικούμε.
Προσβλέπουμε στην επιτυχία και των φετει-
νών εορτασμών, ώστε να μην λησμονηθεί 
η αξία της θυσίας των προγόνων μας για τα 
ευγενικά ιδεώδη και τα ύψιστα αγαθά.

Μια νέα εποχή 
στις σχέσεις 
Αυστραλίας - Κίνας
Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ διαβεβαίωσε την Κίνα ότι οι πόρ-
τες της Αυστραλίας είναι ανοικτές σε ξένες επενδύσεις, πριν την υπο-
γραφή της ιστορικής συμφωνίας με τον Πρωθυπουργό Li Keqiang, για 
την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας, που περιλαμβάνει την διεξα-
γωγή ετήσιας διάσκεψης σε επίπεδο ηγετών.
Η συμφωνία υπεγράφη χθες στη διάρκεια επίσημης τελετής στο Πεκί-
νο και σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, αποτελεί τη βάση για την 
βελτίωση των διμερών σχέσεων.
Την ίδια ώρα η κα Γκίλαρντ, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της χώρας, Σι 
Τζινπίνγκ, την διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «σε καμιά περίπτωση δεν 
επιθυμεί κάποια σύρραξη στη χερσόνησο της Κορέας».
Η κ. Γκίλαρντ μετά τη συνάντησή της με τον Κινέζο Πρόεδρο είπε ότι 
συμφώνησαν να δρομολογήσουν επισήμως τακτικές συνομιλίες σε 
επίπεδο ηγετών με στόχο την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονο-
μικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την ασφάλεια στην 
περιοχή.
«Η Αυστραλία και η Κίνα έχουν ταύτιση απόψεων στο θέμα της βό-
ρειας Κορέας και το Πεκίνο συνιστά ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση», 
είπε η κ. Γκίλαρντ.
Την ίδια στιγμή που η Αυστραλή Πρωθυπουργός συνομιλούσε με τον 
πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο σύντροφός της Τιμ Μάθισον συζητούσε με 
την πρώτη κυρία της Κίνας τα αντικαπνιστικά μέτρα της Αυστραλίας και 
πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά.
Η κ. Γκίλαρντ σε ομιλία της συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια στην πε-
ριοχή με την οικονομική ανάπτυξη και την αναβάθμιση του βιοτικού 
επιπέδου.
Αναφέρθηκε στο φλέγον θέμα της καθαρής ενέργειας, καθώς επίσης 
και τη σημασία ενός βελτιωμένου συστήματος παιδείας για την ανάπτυ-
ξη ανθρώπινου κεφαλαίου.
Προειδοποίηση απηύθυνε επίσης στις ασιατικές χώρες, οι οποίες, 

όπως και η Αυστραλία, διέφυγαν μεν τον κυκλώνα της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επα-
ναπαυθούν, δεδομένου ότι η σταθερότητα της οικονομικής ανάπτυξης 
προϋποθέτει κατάλληλα προσχεδιασμένες αγορές και προοδευτικού 
χαρακτήρα επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.
Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ασφάλεια στην περιοχή έδωσε η πρωθυ-
πουργός στο ρόλο της Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι, ναι, μπορεί να «τρί-
ζει τα δόντια» στη Βόρεια Κορέα, δεδομένου ότι η εξάρτησή της από το 
Πεκίνο είναι ζωτική.
Είναι γνωστό ότι το 80% των καυσίμων της Β. Κορέας προέρχεται από 
την Κίνα, καθώς επίσης τα περισσότερα από τα τρόφιμα και κατανα-
λωτικά της αγαθά.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ με τον Κινέζο ομόλογό της Li Keqiang


