
O ΚόσμοςFRIDAY 13 JULY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ2

Κάποτε την ρώτησαν τι 
εστί οµορφιά. Κι εκεί-
νη αναφέρθηκε στην 

πηγή της περιουσίας της 
οικογένειάς της: «Οµορφιά 
είναι ένα ορυχείο σιδήρου». 
Ο λόγος για την πλουσιότε-
ρη γυναίκα στον κόσµο, την 
Αυστραλή µεγιστάνα των 
ορυχείων, η Τζίνα Ράϊνχαρτ.

Όταν ο πατέρας της, Λανγκ 
Χάνκοκ, ανακάλυψε ένα από 
τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα 
στη δεκαετία του ‘50, οι εξα-
γωγές σιδήρου απαγορεύο-
νταν στην Αυστραλία διότι 
το µέταλλο αυτό θεωρούνταν 
σπάνιο. Η δισεκατοµµυριού-
χος τονίζει ότι το ορυχείο στη 
δυτική Αυστραλία που έκανε 
την οικογένειά της πλούσια 
ευνόησε ολόκληρη τη χώρα 
και εκφράζει την πικρία ότι 
αυτό δεν της έχει αναγνω-
ριστεί επαρκώς. Η 58χρονη 
Ράϊνχαρτ έχει προσωπική 
περιουσία άνω των $30 δις. 
Τα τελευταία χρόνια ανέβηκε 
από πλουσιότερη γυναίκα 
της Αυστραλίας σε πλουσιό-
τερη της Ασίας και στη συνέ-
χεια του κόσµου - σύµφωνα 
µε το οικονοµικό περιοδικό 
«BRW» και το Citigroup που 
προέβλεψε ότι σύντοµα θα 
φιγουράρει στην κορυφή της 
λίστας, µε περιουσία άνω 
των $100 δις στο όνοµά της.

Η Ράϊνχαρτ κερδίζει σχε-
δόν $625 το δευτερόλεπτο. 

Απεχθάνεται να την αποκα-
λούν «κληρονόµο ορυχείων» 
διότι θεωρεί εαυτόν αυτοδη-
µιούργητη επιχειρηµατία 
επειδή άλλαξε εκ βάθρων 
την εταιρεία µετά τον θάνατο 
του πατέρα της το 1992. 

Η Hancock Prospecting εί-
ναι ουσιαστικά ολόκληρη η 
ζωή της. Έχει ελάχιστα ενδι-
αφέροντα πέραν αυτής. ∆εν 
την προσελκύει η τέχνη, τα 
άλογα κούρσας και τα ιδιωτι-
κά αεροπλάνα όπως άλλους 
πλούσιους. Είναι διαθέσιµη 
για την εταιρεία της 24 ώρες 
το 24ωρο, επτά ηµέρες την 
εβδοµάδα. Ερειστική, εµπλέ-
κεται σε καβγάδες που µέ-
νουν παροιµιώδεις  - όπως 
µε τον πατέρα της, τον συνέ-
ταιρό του, τον πρώτο της σύ-
ζυγο, την Φιλιππινέζα θετή 
µητέρα της και τρία από τα 
τέσσερα παιδιά της. ∆ικοµα-
νής, πολλοί από τους καβγά-
δες της καταλήγουν στο δικα-
στήριο. Όπως και ο πατέρας 
της, που καταφερόταν άσχη-
µα εναντίον των περιβαλλο-
ντιστών αποκαλώντας τους 
«οικο-τρελούς», η Ράϊνχαρτ 
κινείται µεταξύ συντηρητι-
σµού και φιλελευθερισµού 
ενώ αρνείται ότι υπάρχει 
κλιµατική αλλαγή. Ηρωίδα 
της είναι η Μάργκαρετ Θά-
τσερ µε την οποία συνέφαγε 
το 1977. Ύστερα από εκείνο 
το γεύµα, η νεαρή τότε Τζίνα 

άρχισε να ντύνεται περισ-
σότερο σαν επιχειρηµατίας 
και να βάφεται ενώ άλλαξε 
και χτένισµα. Άλλος ήρωάς 
της είναι ο οικονοµολόγος 
Μίλτον Φρίντµαν, υπέρµα-
χος της ελεύθερης αγοράς. 
Ένας από τους λόγους που 
την έκαναν να µεγαλώσει τα 
παιδιά της στις ΗΠΑ - εκτός 
από τον γάµο της µε τον από-
φοιτο του Χάρβαρντ Φρανκ 
Ράϊνχαρτ - ήταν, όπως έχει 
εκµυστηρευτεί η ίδια, η ελ-
πίδα µήπως κάποτε έχουν 
καθηγητή τον Φρίντµαν. 

Η Ράϊνχαρτ ήρθε σε αντί-
θεση µε την Εργατική κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας 
πριν από δύο χρόνια, όταν 
σχεδιαζόταν η επιβολή υψη-
λού φόρου στα κέρδη από 
ορυχεία. Αυτό της έδωσε την 
αφορµή να βγει από το πα-
ρασκήνιο, όπου της αρέσει 
να κινείται, για να ηγηθεί 
διαµαρτυριών εναντίον του 
φόρου. Ο ακτιβισµός της 
υπέρ των δισεκατοµµυριού-
χων έδωσε τροφή σε γελοι-
ογραφίες και καρικατούρες. 
Εντός εβδοµάδων όµως, ο 
τότε πρωθυπουργός Κέβιν 
Ραντ αποµακρύνθηκε από 
τα καθήκοντά του και αντικα-
ταστάθηκε από την Τζούλια 
Γκίλαρντ που αµέσως ανα-
κοίνωσε ότι υπαναχωρεί στο 
θέµα της υψηλής φορολόγη-
σης των ορυχείων.

Τραγικό θάνατο βρήκε 
ο πιλότος µικρού αε-
ροσκάφους που κα-

τέπεσε και συνετρίβη στην 
παραλιακή περιοχή του 
Κίµπερλι, δύο χιλιόµετρα 
νότια του Κέϊµπολ Μπιτς 

στη ∆υτική Αυστραλία. Το 
δικινητήριο µεταφορικό 
αεροσκάφος συνετρίβη 
στις 20:00 προχθές, στην 
παραλία, ενώ η σορός του 
πιλότου εντοπίστηκε τρεις 
ώρες αργότερα στη θάλασ-

σα. Το όνοµα του άτυχου 
πιλότου δεν δόθηκε στη 
δηµοσιότητα, ενώ οι αρ-
µόδιες αρχές διενεργούν 
έρευνες για να εξακριβω-
θούν τα αίτια του δυστυχή-
µατος.

Ομορφιά είναι ένα ορυχείο σιδήρου
ΤΖΙΝΑ ΡΑΪΝΧΑΡΤ:

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 

Με τη θερµοκρασία να ανεβαίνει στις 
ήδη άνυδρες εκτάσεις της Αυστρα-
λίας, η δωδωναία - ένα φυτό που 

απαντάται πλέον ευρέως και στα ελληνικά 
µπαλκόνια - δέχεται εξελικτικές πιέσεις 
που οδηγούν στη σµίκρυνση των φύλλων 
της, διαπιστώνουν Αυστραλοί ερευνητές.

Η δωδωναία (Dodonaea viscosa) είναι 
ενδηµικός θάµνος της Ωκεανίας, του οποί-
ου οι εύκαµπτοι αλλά ανθεκτικοί βλαστοί 
λέγεται ότι χρησιµοποιούνταν από τους 
Μαορί για να φτιάξουν τόξα και βέλη. Σή-
µερα απαντάται ως καλλωπιστικό φυτό σε 
υποτροπικές και εύκρατες χώρες συµπερι-
λαµβανοµένης της Ελλάδας.

Τα κοµψά φύλλα της δωδωναίας είναι 
άριστα προσαρµοσµένα στη ζέστη και στην 
ξηρασία: έχουν µικρό πλάτος ώστε να πε-
ριορίζουν την απώλεια νερού και προστα-
τεύονται από τον υπερβολικό ήλιο παρά-
γοντας µια κοκκινωπή χρωστική ουσία.

ΛΕΠΤΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ 
ΕΛΕΩ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Όπως φαίνεται, τα λεπτά φύλλα της δω-

δωναίας γίνονται όλο και λεπτότερα κα-
θώς η θερµοκρασία ανεβαίνει λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής. Ερευνητές του Πανε-
πιστηµίου της Αδελαϊδας εξέτασαν παλιά 
και σύγχρονα δείγµατα και διαπίστωσαν 
ότι το πλάτος των φύλλων έχει µειωθεί 
κατά 2 χιλιοστά από το 1880 ως σήµερα.

Τα δείγµατα προέρχονταν από το Φλί-
ντερς Ρέιντζ της νότιας Αυστραλίας, µια 
περιοχή όπου οι µέγιστες θερµοκρασίες 
έχουν αυξηθεί κατά 1,2 βαθµούς Κελσίου 
τα τελευταία 60 χρόνια, ενώ το ύψος των 
βροχοπτώσεων έχει µείνει σταθερό.

«Οι συζητήσεις για την κλιµατική αλλα-
γή συνήθως εστιάζονται στις µελλοντικές 
επιπτώσεις. 

Όµως οι µεταβολές της θερµοκρασίας 
τις τελευταίες δεκαετίας είναι ήδη σηµαντι-
κές από οικολογική άποψη» επισηµαίνει ο 
επικεφαλής της µελέτης Γκρεγκ Γκέριν.«Τα 
αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι το πλάτος 
του φύλλου συνδέεται µε τις µέγιστες θερ-
µοκρασίες» αναφέρει.

Η µελέτη δηµοσιεύεται στην έγκριτη επι-
θεώρηση «Biology Letters».

Μικρή άνοδο παρουσίασε τον περα-
σµένο µήνα η ανεργία στην Αυ-
στραλία και από το 5,1% ανήλθε 

στο 5,2% του εργατικού δυναµικού, εφό-
σον τον Ιούνιο χάθηκαν συνολικά 27.000 
θέσεις εργασίας. Τα στοιχεία που έδωσε 
στη δηµοσιότητα το Αυστραλιανό Γραφείο 
Στατιστικών Ερευνών, δείχνουν ότι από 
τον Μάϊο µέχρι τον Ιούνιο χάθηκαν 33,500 
θέσεις εργασίας πλήρης απασχόλησης, ενώ 
δηµιουργήθηκαν 6.600 νέες θέσεις εργασί-
ας µερικής απασχόλησης. Σχολιάζοντας τα 
στοιχεία αυτά, η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ τόνισε ότι η ανεργία στην Αυστρα-
λία συνεχίζει να είναι χαµηλή, σε σύγκριση 
µε άλλα αναπτυγµένα κράτη του κόσµου.

Ανά πολιτεία, την µεγαλύτερη αύξηση 
γνώρισαν η Νότια Αυστραλία (6,4% από 
5,2%) και η Τασµανία (7,4% από 6,5%). 
Στη Ν.Ν.Ουαλία η ανεργία αυξήθηκε στο 

5,1% (από 5,0%), στη Βικτόρια στο 5,5% 
(από 5,4%), στη Βόρεια Επικράτεια στο 
4,2% (από 4,1%), ενώ στο ACT παρέµεινε 
αµετάβλητη στο 3,6%. Στη ∆υτική Αυστρα-
λία και στο Κουίνσλαντ η ανεργία µειώθη-
κε τον Ιούνιο από 3,8% σε 3,5% και από 
5,7% σε 5,3% αντίστοιχα.

Στο 5,2% η ανεργία

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη 
στη ∆υτική Αυστραλία

ΝΕΚΡΟΣ Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΟΥ

Φυτό... λεπταίνει εξαιτίας 
της κλιματικής αλλαγής

∆Ω∆ΩΝΑΙΑ

Το φυτό Dodonaea viscosa που ενδηµεί στην Ωκεανία αλλά απαντάται πλέον και σε πολλά 
ελληνικά µπαλκόνια δέχεται εξελικτικές πιέσεις λόγω της κλιµατικής αλλαγής.


