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Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων 
Μνήµης στην Καµπέρα για τη 72η 
Επέτειο της Μάχης της Κρήτης στις 

23 Μάιου 2013, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Αντιναύαρχος κος Αλέξανδρος Θεοδοσί-
ου, συνοδευόµενος από τον Πρέσβη της 
Ελλάδος και τον υπασπιστή του, πραγµα-
τοποίησε σειρά συναντήσεων στο αυστρα-
λιανό Υπουργείο Άµυνας.

Ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε µε 
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα κύριο 
Brendan Sargeant, οµόλογό του Vice Chief of 
the Defence Force Αντιπτέραρχο κύριο Mark 

Binskin, τον αρχηγό Πολεµικού Ναυτικού 
Αυστραλίας Υποναύαρχο κύριο Ray Griggs 
και αρµόδιο First Assistant Secretary για διε-
θνή πολιτική κύριο Chris Birrer.

Ο Αντιναύαρχος, κος Θεοδοσίου ολοκλή-
ρωσε κύκλο συναντήσεών του µε την επί-
σκεψη του στην Australian Defence Force 
Academy και την συνάντηση µε τον ∆/ντη 
Αρχιπλοίαρχο κ. B. Kafer. Στις συναντήσεις 
µε τα στελέχη του αυστραλιανού Υπουργείου 
Άµυνας, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαι-
ρία να επανεπιβεβαιώσει την εγκαρδιότητα 
που διέπει τις σχέσεις Ελλάδος – Αυστραλίας 

σε όλα τα επίπεδα και να συζητήσει δυνατότη-
τες περαιτέρω επαφών και συνεργασίας.

Ειδικότερα, µε τον Αρχηγό Πολεµικού 
Ναυτικού Αυστραλίας, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
είχε την ευκαιρία να συνεχίσει την επαφή 
που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα πρόσφατα 
µε τον Υποναύαρχο Griggs µε την ευκαιρία 
της πρόσφατης επίσκεψης του τελευταίου 
στη Λήµνο για τους εορτασµούς του ANZAC 
DAY. Αυστραλιανή πλευρά διάκειται θετι-
κά στην προοπτική αποστολής σκάφους του 
Πολεµικού Ναυτικού της σε Λήµνο και Καλ-
λίπολη µε την ευκαιρία των εορτασµών του 

2015 και πιθανή συνεργασία µε ελληνικό 
Πολεµικό Ναυτικό σε µικρής κλίµακας τε-
χνικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Ο Υπαρχηγός 
ΓΕΕΘΑ συµµετείχε σε καθιερωµένη τελετή 
για επέτειο Μάχης της Κρήτης στο Hellenic 
Monument, τίµησε µε την παρουσία του δι-
άλεξη της στρατιωτικής ιστορικού ∆ρ. Maria 
Hill στο Hellenic Club, κατέθεσε στεφάνι στο 
Μνηµείο Αγνώστου Στρατιώτου και περιηγή-
θηκε στο Μουσείο του War Memorial.
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της Μάχης της Κρήτης στην Καμπέρα


