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Είναι µία από αυτές τις στιγµές 
που όλοι οι πολιτικοί τρέµουν. 
Αυτή τη φορά ήταν η Αυστρα-

λή πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
που δεν στάθηκε στο… ύψος της και 
βρέθηκε στο έδαφος, την ώρα που 
αποµακρυνόταν από το µνηµείο του 
Μαχάτµα Γκάντι, κατά την επίσκεψή 
της στην Ινδία. Η Γκίλαρντ στραβο-
πάτησε έξω από το µονοπάτι πάνω 

στο υγρό γρασίδι, µε αποτέλεσµα το 
τακούνι της να κολλήσει κι εκείνη να 
χαρίσει ένα θεαµατικό πλάνο στην 
κάµερα. Οι συνεργάτες της έτρεξαν 
να τη βοηθήσουν να σηκωθεί ενώ 
το παπούτσι έµεινε πίσω, βυθισµένο 
στο γρασίδι. 

Χωρίς να χάσει το χιούµορ της η 
Γκίλαρντ αργότερα γέλασε µε το πε-
ριστατικό και έδωσε στους άνδρες 

παρευρισκόµενους ένα µάθηµα για 
την πολυπλοκότητα της γυναικείας 
υπόδησης.  «Το λέω για τους άνδρες 
που φορούν ίσια παπούτσια όλη 
µέρα κάθε µέρα, όταν φοράς τακούνι 
µπορεί να κολλήσει στο γρασίδι. Και 
µετά, όταν τραβήξεις το πόδι σου, το 
παπούτσι δεν έρχεται µαζί του και 
η συνέχεια είναι όπως την είδατε», 
είπε χαριτολογώντας.

Σε οµιλία της κατά τη διάρκεια της 
τριήµερης επίσηµης επίσκεψής 
της στην Ινδία, η πρωθυπουρ-

γός Τζούλια Γκίλαρντ υπογράµµισε 
ότι Καµπέρα και Νέο ∆ελχί πρέπει να 
επιδιώξουν να βελτιώσουν τις αµυ-
ντικές τους σχέσεις και πρότεινε την 
διενέργεια κοινής ναυτικής άσκησης 
στον Ινδικό Ωκεανό.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι τόσο η Αυ-
στραλία όσο και η Ινδία, θέλουν να 
διατηρηθεί η ασφάλεια των ναυτικών 
δροµολογίων στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Αυστραλή πρωθυπουργός συ-
ναντήθηκε προχθές µε τον Ινδό οµό-
λογό της, Μάνµοχαν Σινγχ και άλλα 
ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης. 

Στην Καµπέρα αναµενόταν να επι-
στρέψει χθες, Πέµπτη.

Στο παρά πέντε γλίτωσε την 
πτώχευση το τηλεοπτικό δί-
κτυο «9» εφόσον οι δανειο-

δότες κατέληξαν σε συµφωνία και 
ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της 
εταιρίας, «σβήνοντας» χρέη συνο-
λικού ύψους $3,3 δις. Την σχετι-
κή ανακοίνωση έκανε προχθές το 
απόγευµα ο Γενικός ∆ιευθυντής 

του Καναλιού 9, Ντέϊβιντ Τζίντζελ. 
Όπως είναι γνωστό, το ιδιωτικό 
τηλεοπτικό δίκτυο «9» που κάποτε 
ήταν η ναυαρχίδα του πλουσιότε-
ρου Αυστραλού, Κέρι Πάκερ, είχε 
απειληθεί µε πτώχευση, ένδειξη της 
κρίσης που πλήττει τα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης γενικότερα. Το εν 
λόγω κανάλι είχε χρέη ύψους $3,3 

δις και αν δεν έβρισκε σύντοµα 
κεφάλαια θα έβαζε λουκέτο. Οικο-
νοµικά προβλήµατα αντιµετωπίζει 
και το κανάλι 10, καθώς τα τελευ-
ταία χρόνια η αύξηση του αριθµού 
των καναλιών σε συνδροµητικές 
πλατφόρµες, (λόγω της ψηφιακής 
τεχνολογίας) µείωσε δραµατικά τα 
έσοδά τους από διαφηµίσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Κέβιν Ραντ, δή-
λωσε χθες ότι ο αυστραλιανός λαός στην πλειονό-
τητά του θα ήθελε οι πολιτικοί να επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στην οικονοµία, τα δηµόσια νοσοκοµεία, 
την εκπαίδευση και τον τοµέα υποδοµών, αντί να διασταυ-
ρώνουν τα ξίφη τους σε θέµατα χωρίς ουσία, που αφορούν 
στο ανδρικό ή στο γυναικείο φύλο.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραµµα «Lateline» του κρατι-
κού καναλιού ABC, ο κ. Ραντ τόνισε ότι οι Αυστραλοί ενδια-
φέρονται περισσότερο για την πορεία που θα ακολουθήσει 
η οικονοµία της χώρας µετά το µπουµ που γνωρίζει η εξο-
ρυκτική βιοµηχανία.

«Οι ψηφοφόροι θα ήθελαν τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα 
να αναλύσουν την οικονοµική πολιτική που θα ακολουθή-
σουν, όταν στενέψει ο κλοιός στην ανάπτυξη που γνωρίζει 
ο τοµέας εξόρυξης µεταλλευµάτων, παρά να βλέπουν τους 
πολιτικούς αρχηγούς να συγκρούονται µέσα στη Βουλή σε 
θέµατα που αφορούν στο ανδρικό ή στο γυναικείο φύλο», 
τόνισε ο κ. Ραντ, αναφερόµενος φυσικά στην µεγάλη κό-
ντρα ανάµεσα στην πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ και τον 
αρχηγό της αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, την προηγούµενη 
βδοµάδα.  Όπως είναι γνωστό, η κα Γκίλαρντ είχε αποκαλέ-
σει τον κ. Άµποτ µισογύνη.

ΗBHP Billiton προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στο κόστος 
λειτουργίας των εργοστασίων της και το ισχυρό δο-
λάριο Αυστραλίας, καθιστούν δύσκολη την επίτευξη 

του στόχου της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων άνθρα-
κα στην 5η ήπειρο, ενώ οι τιµές είναι απίθανο να επιστρέ-
ψουν ξανά σε επίπεδο-ρεκόρ.

«Ενώ η βάση των πόρων µας στο Κουίνσλαντ είναι πολύ 
υψηλής ποιότητας, το υψηλό κόστος των φόρων, των δικαι-
ωµάτων, της µείωσης της παραγωγικότητας και του πολύ 
ισχυρού δολαρίου Αυστραλίας, σηµαίνουν ότι περαιτέρω 
επενδύσεις για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, 
θα πρέπει να θεωρούνται πολύ απίθανες», δήλωσε ο διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας, Marius Kloppers.

Η BHP είναι η κορυφαία εξαγωγός παγκοσµίως σε µε-
ταλλουργικό άνθρακα, και υπέστη πτώση στην παραγωγή 
άνθρακα στη διάρκεια της χρήσης µέχρι τον περασµένο 
Ιούνιο, καθώς οι εργαζόµενοι στα ορυχεία στο Κουίνσλαντ 
προχωρούσαν σε σταδιακή διακοπή της εργασίας τους εξαι-
τίας µιας διαφωνίας που διαρκεί 18 µήνες, για τις αµοιβές 
τους και για τις συνθήκες εργασίας, η οποία διαφωνία µόλις 
πρόσφατα επιλύθηκε.
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