
O Κόσμος FRIDAY 27 APRIL 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Συνάντηση με τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίο θα έχει η Αυστραλή 

πρωθυπουργός, Τζούλια Γκί-
λαρντ, κατά την παραμονή της 
στην Τουρκία. Τα αυστραλιανά 
Μέσα Ενημέρωσης χαρακτηρί-
ζουν μάλιστα τον Προκαθήμενο 

της Ορθοδοξίας «πράσινο πατρι-
άρχη» για το ενδιαφέρον του στα 
οικολογικά θέματα. Η Γκίλαρντ 
επισκέφθηκε την Τετάρτη την 
Καλλίπολη με την ευκαιρία της 
97ης επετείου της της πολύνε-
κρης απόβασης των Αυστραλών 
το 1915 (Anzac Day).  Μετά την 

Καλλίπολη ήταν προγρμματισμέ-
νο να επισκεφθεί την Κωνσταντι-
νούπολη για να συναντήσει τον 
Oικουμενικό Πατριάρχη και αμέ-
σως μετά την Άγκυρα για συνομι-
λίες με τον πρωθυπουργό Ταγίπ 
Ερντογάν, με τον οποίο θα συζη-
τήσει διεθνή και διμερή θέματα. 
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Η οικονομία της Αυστραλίας 
απειλείται από την έλλειψη 
στοιχειώδους στρατηγικής, 

εκτιμά ο κορυφαίος Ελληνοαυστρα-
λός διευθυντής της πολυεθνικής 
εταιρείας Dow Chemical και σύμ-
βουλος του Αμερικανού προέδρου 
Μπάρακ Ομπάμα, για τη μεταποιη-
τική βιομηχανία, Ανδρέας Λιβέρης.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«The Australian», ο κ. Λιβέρης 
σημειώνει, ότι η έλλειψη στρα-
τηγικής για την ανάπτυξη της με-
ταποιητικής βιομηχανίας της Αυ-
στραλίας, ελαχιστοποιεί τα οφέλη 
της χώρας από την οικονομική 
ανάπτυξη της Ασίας.

Αποτιμώντας τα αποτελέσματα 
της πρόσφατης επίσκεψής του στην 
Αυστραλία και των συνομιλιών 
του τόσο με τον Θησαυροφύλακα 

Γουέϊν Σουάν, όσο και με στελέχη 
αυστραλιανών επιχειρήσεων, ο κ. 
Λιβέρης δηλώνει «σοκαρισμένος» 
από την έλλειψη στρατηγικής, σε 
αντίθεση με την Ασία, «κάθε χώρα 
της οποίας έχει ολοκληρωμένη 
αναπτυξιακή στρατηγική».

Η αυστραλιανή οικονομία 
απειλείται από 
την έλλειψη στρατηγικής

Ο κ. Ανδρέας Λιβέρης

Οι Ταλιμπάν συνεχίζουν να 
ελέγχουν τη μισή επαρχία 
Oruzgan στην οποία δρα-

στηριοποιούνται οι αυστραλιανές 
δυνάμεις που βρίσκονται στο Αφ-
γανιστάν, αναφέρεται σε πρόσφατη 
έκθεση ειδικευμένων αξιωματού-
χων της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της έκθεσης, από τη στιγμή που θα 
αποχωρήσουν τον ερχόμενο χρό-
νο οι Αυστραλοί στρατιώτες από 

την επαρχία Oruzgan, η τελευταία 
θα περάσει, κατά πάσα πιθανότη-
τα, στον έλεγχο των Ταλιμπάν, οι 
οποίοι και περιμένουν την αποχώ-
ρηση των ξένων δυνάμεων για να 
πάρουν και πάλι την εξουσία.

Η έκθεση των 170 σελίδων, είχε 
συνταχθεί πριν η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ, ανακοινώσει ότι 
οι αυστραλιανές δυνάμεις θα επα-
ναπατριστούν του χρόνου, αφήνο-
ντας πίσω τους μια ασφαλή 

Έκθεση αξιωματούχων διαψεύδει 
τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης Γκίλαρντ

Στον Oικουμενικό 
Πατριάρχη 

η Αυστραλή 
πρωθυπουργός


