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Να σεβαστεί η Τζίνα Ράϊνχαρντ
τον κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας 

Eκκληση στην µεγιστάνα των 
ορυχείων και κύρια µέτοχο 
του εκδοτικού τους οµίλου, 

Τζίνα Ράϊνχαρντ, να σεβαστεί 
την εκδοτική τους ανεξαρτησία, 
απηύθυναν οι δηµοσιογράφοι 
της Φαίρφαξ. Η έκκληση έγινε 
εφόσον η πλουσιότερη κάτοικος 
της Αυστραλίας ενδέχεται να εξα-
σφαλίσει µια θέση στο ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο του οµίλου.

Οι δηµοσιογράφοι των εφηµε-
ρίδων του εκδοτικού συγκροτή-
µατος, Sydney Morning Herald 
και The Age έδωσαν στη δηµοσι-
ότητα το περιεχόµενο επιστολής 

που απέστειλαν στην κα Ράϊν-
χαρντ στις 7 Ιουνίου. Η επιστο-
λή αναφέρεται σε δηµοσιεύµατα 
στον Τύπο που υποστήριζαν ότι η 
κα Ράϊνχαρντ, κάτοχος του 19% 
των µετοχών της Φαίρφαξ, δεν 
έχει εξασφαλίσει µια θέση στη 
∆ιοίκηση του οµίλου, επειδή αρ-
νείται να υπογράψει κώδικα δη-
µοσιογραφικής δεοντολογίας του 
οµίλου. Στην επιστολή οι δηµοσι-
ογράφοι ζητούν από την κα Ράϊν-
χαρντ εγγυήσεις ότι θα υποστηρί-
ξει και θα σεβαστεί τον Κώδικα, 
στην περίπτωση που εξασφαλί-
σει µια θέση στη ∆ιοίκηση του 

Οµίλου. Η σιωπή της Ράϊνχαρντ, 
όµως, υποχρέωσε τους δηµοσι-
ογράφους να δηµοσιοποιήσουν 
την επιστολή. Την ανησυχία του 
στο θέµα αυτό εξέφρασε και ο 
αναπληρωτής πρωθυπουργός 
της χώρας, Γουέϊν Σουάν, ενώ 
το κόµµα των Αυστραλών Οικο-
λόγων ζητά την καθιέρωση νέων 
νόµων που θα προστατεύουν την 
αµερόληπτη δηµοσιογραφία και 
τον κώδικα δηµοσιογραφικής δε-
οντολογίας. Πάντως, ο υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν Κόν-
ροϊ, απέρριψε την πρόταση των 
Πρασίνων.

Για τρίτη φορά στους τελευταί-
ους 4 µήνες σηµειώθηκε αύ-
ξηση στις λιανικές πωλήσεις, 

επιβεβαιώνοντας ότι η καταναλωτι-
κή πίστη συνεχίζει να παραµένει σε 
ικανοποιητικά επίπεδα.

Σύµφωνα µε τον δείκτη Λια-
νικών Πωλήσεων της Τράπεζας 
Commonwealth, τον Μάϊο οι λια-

νικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 
1,9% από τον προηγούµενο µήνα 
και κατά 5,9% από τον ίδιο µήνα 
του 2011.

Ο οικονοµολόγος της CommSec, 
Κρεγκ Τζέϊµς, σχολιάζοντας τα στοι-
χεία τόνισε ότι αποδεικνύουν πως 
η οικονοµία της χώρας βαδίζει στο 
δρόµο της ανάκαµψης.

Προσφορά σχεδόν $2 δις έκα-
νε το εκδοτικό συγκρότηµα 
της News Ltd για την αγορά 

της Consolidated Media Holdings 
που ανήκει στον µεγαλοεπιχειρη-
µατία, Τζέϊµς Πάκερ. Να σηµειωθεί 
ότι η Cons Media, κατέχει το 25% 

των µετοχών της Foxtel και το 50% 
της Fox Sports. Το εκδοτικό συ-
γκρότηµα της News Ltd κατέχει το 
25% των µετοχών της Foxtel και το 
50% της Fox Sports. Μέχρι στιγµής 
δεν έγινε γνωστό αν η Cons Media 
έχει δεχθεί την προσφορά.

Σεισµική δόνηση µεγέθους 
5,2 βαθµών της κλίµακας 
Ρίχτερ σηµειώθηκε λίγο 

πριν από τις 21:00 της Τρίτης 
ανοικτά της νοτιοανατολικής 
ακτής της Αυστραλίας. Το επί-
κεντρο του σεισµού εντοπίστη-
κε 121 χλµ. νοτιοανατολικά της 
Μελβούρνης και η δόνηση έγι-
νε αισθητή στη πρωτεύουσα της 
Βικτώριας, καθώς επίσης και 
στο βορειοανατολικό και νοτιο-
ανατολικό τµήµα της πολιτείας. 

Πιο συγκεκριµένα, επίκεντρο 
του σεισµού ήταν η περιοχή 
ανάµεσα στο Trafalgar και το 
Moe και σύµφωνα µε επίσηµα 
στοιχεία που ανακοινώθηκαν 
χθες, ήταν η πιο ισχυρή σει-
σµική δόνηση που σηµειώθηκε 
στη Βικτώρια στα τελευταία 109 
χρόνια. Υλικές ζηµιές δεν ανα-
φέρθηκαν. Χθες σηµειώθηκαν 
αρκετές µετασεισµικές δονήσεις 
µεγέθους 1 βαθµού της Κλίµα-
κας Ρίχτερ.

Σοβαρά εγκαύµατα στα πόδια 
υπέστη µια γυναίκα, από 
βλαβερές χηµικές ουσίες 

που περιείχαν τα εισαγόµενα πα-
πούτσια της. Αυτό αναφέρεται σε 
έκθεση που έδωσε χθες στη δη-
µοσιότητα η υπηρεσία  CHOICE, 
υπογραµµίζοντας ότι στην Αυ-
στραλία δεν λαµβάνονται τα απα-
ραίτητα µέτρα για την προστασία 
του καταναλωτή, από βλαβερές 
χηµικές ουσίες τις οποίες περιέ-
χουν εισαγόµενα υφάσµατα, είδη 
ρουχισµού και υποδήµατα.

«Στην Αυστραλία αν και απα-
γορεύεται η εισαγωγή αυτών 
των βλαβερών χηµικών ουσιών, 
εν τούτοις δεν γίνεται ο απαραί-
τητος έλεγχος στα εισαγόµενα 
υποδήµατα και είδη ρουχισµού 
που περιέχουν αυτές τις ουσίες», 
δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρό-
σωπος της εν λόγω υπηρεσίας, 
Ίνγκριντ Τζαστ. Σε άλλη περίπτω-
ση, ένα 10χρονο αγόρι παρουσί-
ασε εξανθήµατα στο σώµα όταν 
φόρεσε ένα εισαγόµενο σχολικό 
πουκάµισο πριν το πλύνει η µη-

τέρα του. Η υπηρεσία CHOICE 
υποστηρίζει ότι η Αυστραλία 
βρίσκεται πολύ πίσω από άλλες 
χώρες σε ότι αφορά στον έλεγχο 
των χηµικών ουσιών που χρη-
σιµοποιούνται στην κατασκευή 
εισαγόµενων προϊόντων όπως 
παπούτσια, είδη ρουχισµού, 
υφάσµατα και έπιπλα.

Η κα Τζαστ ανάφερε ότι στην 
Ευρώπη χρησιµοποιούνται πε-
ρισσότερες από 300.000 βλαβε-
ρές ουσίες που ελέγχονται όµως 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε µαζικές απολύσεις θα προ-
βεί και το εκδοτικό συγκρό-
τηµα της News Ltd, καθώς ο 

όµιλος στρέφει την προσοχή του 
στις διαδικτυακές εκδόσεις. Ο Γενι-
κός ∆ιευθυντής της News Ltd, Κιµ 
Ουίλιαµς, αναµένεται να προβεί 
σε σχετική ανακοίνωση εντός των 
ηµερών. Στα σχέδια για την αλλαγή 
της δοµής του οµίλου, που τυπώνει 
τις εφηµερίδες The Australian, The 
Daily Τelegraph και Herald Sun, 
αναµένεται να περιλαµβάνονται και 
µαζικές απολύσεις στα ίδια επίπεδα 
µε αυτά που ανακοίνωσε την ∆ευ-
τέρα ο δεύτερος µεγαλύτερος εκδο-
τικός όµιλος της χώρας, Φαίρφαξ.

Όπως είναι γνωστό, ο όµιλος 
Φαίρφαξ ανακοίνωσε ότι θα απο-
λύσει τουλάχιστον 1.900 εργαζό-
µενους, ανάµεσα στους οποίους και 
150 δηµοσιογράφους. Επίσης, ανα-

κοίνωσε ότι θα µικρύνει το σχήµα 
των µεγαλύτερων εφηµερίδων του 
και θα κλείσει κάποια τυπογραφεία 
για να περιορίσει τις δαπάνες. Συ-
γκεκριµένα, οι εφηµερίδες του εκ-
δοτικού συγκροτήµατος, «The Age» 
στη Μελβούρνη και «The Sydney 
Morning Herald» στο Σίδνεϊ, θα µε-
τατραπούν σε ταµπλόϊντ από µεγά-
λου σχήµατος που είναι σήµερα. Οι 
απολύσεις θα γίνουν µέσα στα επό-
µενα τρία χρόνια, ενώ ο όµιλος θα 
κλείσει τα µεγαλύτερα τυπογραφεία 
της στο Σίδνεϊ και την Μελβούρνη 
καθώς θα επικεντρωθεί στις διαδι-
κτυακές εκδόσεις.

Η News Ltd αναµένεται από την 
πλευρά της να ανακοινώσει σηµα-
ντικές αλλαγές στην λειτουργία των 
διαδικτυακών της εκδόσεων, για να 
διατηρήσει την πρώτη θέση στην 
ψηφιακή ενηµέρωση της χώρας.

«Τσεκούρι» σε θέσεις εργασίας
ρίχνει και ο όμιλος της News Ltd

ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΑΙΡΦΑΞ ΖΗΤΟΥΝ…

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΑΙΡΦΑΞ…

Βλαβερές χημικές ουσίες σε εισαγόμενα προϊόντα

Σεισµός 5,2 Ρίχτερ στη Μελβούρνη

Η µεγιστάνας 
των ορυχείων, 

Τζίνα Ράϊνχαρντ.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της News Ltd, Κιµ Ουίλιαµς.

Αύξηση 1,9% το Μάιο
στις λιανικές πωλήσεις

Προσφορά $1,97 δις της News Ltd 
για την αγορά της Cons Media


