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Σύµφωνα µε τους Τάϊµς της Κυριακής, η Βρετανί-
δα νοσοκόµα που αυτοκτόνησε πέρσι µετά από τη-
λεφωνική φάρσα στο βρετανικό νοσοκοµείο όπου 
νοσηλευόταν η σύζυγος του Πρίγκιπα Ουίλιαµ, άφη-
σε χειρόγραφο στο οποίο αποκαλύπτει ότι η φάρσα 
από δύο παρουσιαστές αυστραλιανού ραδιοφωνι-
κού σταθµού,  ήταν ο κύριος λόγος που την οδήγησε 
στην απόφαση να κόψει το νήµα της ζωής της.

Στο ίδιο χειρόγραφο, ζητά από τους δύο Αυστρα-
λούς παρουσιαστές να πληρώσουν το στεγαστικό 
της δάνειο. Η 46χρονη Τζακίνθα Σαλντάνα, που 
γεννήθηκε στη Σίρβα των Ινδιών και ζούσε τα τελευ-
ταία 12 χρόνια στη Βρετανία, βρέθηκε κρεµασµένη 
στις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού 
του νοσοκοµείου Βασιλιάς Εδουάρδος 7ος στις 7 
∆εκεµβρίου, τρεις ηµέρες µετά τη φάρσα των δύο 
Αυστραλών παρουσιαστών Μελ Γκρέϊγκ και Μάϊκλ 
Κρίστιαν, οι οποίοι προσποιήθηκαν τη βασίλισσα 
Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Κάρολο.

Η πρωθυπουργία 
στο στόχαστρο 
του Κλάϊβ Πάλμερ

Την πρωθυπουργία της χώρας 
έχει βάλει στόχο, µετά τη ναυπή-
γηση του «Τιτανικού ΙΙ», ο Αυ-
στραλός µεγιστάνας των ορυχεί-
ων, Κλάϊβ Πάλµερ. 

Ο Πάλµερ, που είναι ένας από 
τους πλουσιότερους Αυστραλούς, 
ανακοίνωσε τη δηµιουργία πολι-
τικού κόµµατος, το οποίο θα χρί-
σει υποψηφίους σε ολόκληρη την 
επικράτεια, στις εθνικές εκλογές 
της 14ης Σεπτεµβρίου.

Το κόµµα του, που ονοµάζε-
ται «Ενωµένη Αυστραλία», ορίζει 

ως αιχµές της πολιτικής του τον 
αποκλεισµό µελών που προω-
θούν συµφέροντα τρίτων, την 
αναδροµική ακύρωση του φόρου 
ρύπανσης της ατµόσφαιρας και 
την αεροπορική µεταφορά στην 
Αυστραλία αλλοδαπών που ζη-
τούν ασυλία.

Ο κ. Πάλµερ προχώρησε στη 
δηµιουργία του δικού του κόµµα-
τος, µετά την άρνηση του συντη-
ρητικού συνασπισµού του Κου-
ίνσλαντ να τον χρίσει υποψήφιό 
του σε έδρα της πολιτείας.

Η «βασιλική φάρσα» 
οδήγησε την βρετανίδα 
νοσοκόµα στην αυτοκτονία

Ο πεντάχρονος Νώντας Κατσαλίδης, 
µπορεί να µην ήταν σε θέση το 1957 να 
δώσει την απάντηση, που δεν περίµενε 
άλλωστε η µητέρα του, σίγουρα όµως θα 
πρέπει να έδωσε την υπόσχεση στον εαυ-
τό του, ότι ‘’µια µέρα θ’ αλλάξω αυτήν την 
εικόνα. Μια µέρα θα είσαι περήφανη γι’ 
αυτήν την πόλη και για µένα’’.

«Τα φτωχικά σπιτάκια µε τις σκουρια-
σµένες επίπεδες σκεπές της Μελβούρνης 
είχαν σοκάρει τη µητέρα µου. ∆εν υπήρχε 
τίποτε που να έµοιαζε µε πόλη», θα πει σή-
µερα ο βραβευµένος αρχιτέκτονας και δη-
µιουργός των πιο εντυπωσιακών κτιρίων 
της πόλης, Νώντας Κατσαλίδης, αναφερό-
µενος στις πρώτες εντυπώσεις της µητέρας 
του από τη Μελβούρνη. Χρόνια αργότερα 
το ίδιο τοπίο στο Port Melbourne θα έχει 
σίγουρα την όψη πόλης µε το δικό του δη-
µιούργηµα, το εντυπωσιακό συγκρότηµα 
HM@Lonsdale.

Φιλόδοξος, µε τα πόδια όµως στηριγµέ-
να στέρεα στη γη, ξεκίνησε µόλις τελείωσε 
τη σχολή αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστή-
µιο Μελβούρνης, να δουλεύει ως ξυλουρ-
γός.

‘’Έτσι ξεκίνησα’’, θα πει σήµερα, εκφρά-
ζοντας την άποψη ότι ‘’οι αρχιτέκτονες 
που έχουν άµεση επαφή µε τα υλικά και 
πώς αυτά χρησιµοποιούνται, δηµιουρ-

γούν µια σχέση µαζί τους, ενώ εκείνοι που 
προσηλώνονται µόνο στο σχέδιο και στις 
µεγάλες ιδέες, φιλτράροντας µέσα από την 
κοµπιούτερ την πραγµατικότητα, λειτουρ-
γούν κάπως αποκοµµένοι από τον περί-
γυρο’’.

Ο δηµιουργός του πιο ψηλού κτιρί-
ου της Μελβούρνης ‘’Εύρηκα’’ (Eureka 
Τower) και τόσων άλλων εντυπωσιακών 
κτιρίων της πόλης, έχει προκαλέσει µεγά-
λο θόρυβο γύρω από το όνοµά του τον τε-
λευταίο καιρό µε την έγκριση που πήρε να 
κατασκευάσει τον ουρανοξύστη Australia 
108, ο οποίος όταν θα έχει ολοκληρωθεί 
σε τρία χρόνια, θα έχει 108 ορόφους και 
ύψος 388 µέτρα.

Θα είναι ο υψηλότερος ουρανοξύστης 
της Αυστραλίας και του νοτίου ηµισφαι-
ρίου. Ακόµη πιο εντυπωσιακός από το 
ύψος, ο καινοτόµος τρόπος που θα κατα-
σκευαστεί και ο οποίος ανοίγει καινούρ-
γιους δρόµους στην κατασκευή πολυώρο-
φων κτιρίων, όχι µόνο στην Αυστραλία, 
αλλά σε παγκόσµια κλίµακα. Ήδη οι Ασι-
άτες και οι Ευρωπαίοι, ζητούν τη συνερ-
γασία του.

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ
«Πρόκειται για το χτίσιµο των χώρων, 

είτε αυτά είναι διαµερίσµατα, είτε δωµά-

τια ξενοδοχείου, σε εργοστάσια, όπου θα 
προκατασκευάζονται και θα µεταφέρονται 
µε πελώρια νταλίκα στο χώρο που θα ανυ-
ψωθεί ο ουρανοξύστης.

Η µέθοδος αυτή, θα πει ο Κατσαλίδης, 
εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα. Με φανε-
ρή διάθεση να γίνει απόλυτα πειστικός, 
θα πει ότι ‘’µε το να ανεβοκατεβαίνουν οι 
εργάτες στις σκαλωσιές, χάνουν δύο από 
τις οχτώ εργάσιµες ώρες. Επιπλέον δεν 
έχουν να φοβούνται τον καιρό, αφού οι 
κατασκευές θα γίνονται σε κλειστό χώρο. 
Θα είναι πιο ασφαλείς επιπλέον, αφού τον 
περισσότερο χρόνο τους θα τον ξοδεύουν 
στη γη και όχι στον αέρα’’.

Τέτοιου είδους κατασκευές έχουν γίνει 
και στο παρελθόν, µε τη µόνη - βασική 
- διαφορά ότι επρόκειτο για στερεότυπα 
κουτιά, ενώ στην περίπτωση του Κατσα-
λίδη, δεν θα υπάρχει περιορισµός στο 
σχέδιο.

Ένας από τους καθηγητές του, ο Leon 
van Schalk, χαρακτηρίζει µοναδική την 
ικανότητα του Κατσαλίδη να συνδυάζει 
την αγάπη του για τα υλικά µε την έµπνευ-
ση για µεγάλες ιδέες, καινοτόµες και τολ-
µηρές που περικλείουν µέσα τους και τον 
οικονοµικό παράγοντα, δεδοµένου ότι εί-
ναι και ο ίδιος επενδυτής και µάλιστα από 
κείνους που ποντάρουν επικίνδυνα.

∆ηµοψήφισµα για 
τους «γκέϊ» γάµους 
ζητά ο Τόνι Γουίντσορ

Την διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, παράλληλα µε 
τις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου, για να αποφασί-
σει ο αυστραλιανός λαός αν πρέπει ή όχι να νοµι-
µοποιηθούν οι γάµοι ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους, 
προτείνει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, Τόνι Γουίντσορ.

Ο κ. Γουίντσορ τόνισε ότι το πολύκροτο αυτό θέµα 
πρέπει να φύγει από τα χέρια των πολιτικών και να 
περάσει στο λαό για να αποφασίσει.

Η κυβέρνηση Γκίλαρντ, διά στόµατος του βου-
λευτή Κρεγκ Έµερσον, τόνισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο 
ενδεχόµενο. «Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση υποστη-
ρίζει την πρόταση να ψηφίσουν οι Βουλευτές κατά 
συνείδηση στο θέµα αυτό», τόνισε ο κ. Έµερσον.

Ποιος είναι ο Έλληνας που κάνει ‘’λυόµενους’’ 
ουρανοξύστες”, µια παγκόσµια πρωτοτυπία


