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Ριζικές αλλαγές στα αυστραλιανά MME

Το εκδοτικό συγκρότηµα της 
News Limited ανακοίνωσε 
προχθές την απόλυση 100 

υπαλλήλων της, στο πλαίσιο 
ριζικών µεταρρυθµίσεων που 
έχουν ανακοινωθεί στον όµιλο. 
Τριάντα συντάκτες του εκδοτικού 
συγκροτήµατος έχουν απολυ-
θεί από τις τοπικές εφηµερίδες 
του Κουίνσλαντ, «Townsville 
Bulletin», «Gold Coast Bulletin» 
και «Cairns Post». Όπως είναι 
γνωστό οι αλλαγές που συντε-
λούνται στα αυστραλιανά Μέσα 
Ενηµέρωσης τις τελευταίες µέρες 
είναι ριζικές, µε κυριότερα χαρα-
κτηριστικά τις µαζικές απολύσεις 
και τις παραιτήσεις διευθυντών. 
Μέσα σε ένα 24ωρο παραιτή-
θηκαν και αντικαταστάθηκαν οι 
διευθυντές των δύο κορυφαί-
ων εφηµερίδων της χώρας, της 
«Sydney Morning Herald» και 
της «The Age», καθώς και ο διευ-
θυντής του τηλεοπτικού δικτύου 
«7», Ντέϊβιντ Λέκι. 

Στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη 
κυκλοφορούν µόνο δύο ηµερή-
σιες εφηµερίδες και θεωρείται 
πιθανό σύντοµα να µείνει µόνο 
µία. Η συνολική ηµερήσια κυ-
κλοφορία και των δύο εφηµε-
ρίδων είναι γύρω στις 700.000 
φύλλα, αλλά η κάθε µια έχει 
πάνω από 1,5 εκατοµµύριο ανα-
γνώστες στο διαδίκτυο.  Την ίδια 
στιγµή η πλουσιότερη γυναίκα 
του κόσµου, η Τζίνα Ράϊνχαρτ, 
θέλει να θέσει υπό τον έλεγχό 
της, το εκδοτικό συγκρότηµα 
«Fairfax» (στο οποίο ανήκουν 
και οι εφηµερίδες «Sydney 
Morning Herald» και «The Age») 
και απειλεί πως αν δεν βάλει 
τρεις δικούς της ανθρώπους στο 
διοικητικό συµβούλιο της εται-
ρείας θα πουλήσει τις µετοχές 
της, θα πέσει η αξία των µετοχών 
του συγκροτήµατος και θα αγο-
ράσει ξανά «τσάµπα» την εται-
ρεία.  Η κυβέρνηση Γκίλαρντ, 
από την άλλη πλευρά, αντιτίθεται 

στον έλεγχο του συγκροτήµατος 
Fairfax από τη Ράϊνχαρτ γιατί 
πιστεύει ότι θα χρησιµοποιήσει 
τον όµιλο για την προώθηση των 
προσωπικών της συµφερόντων, 
ειδικά σε ότι αφορά την εξόρυξη 
του ορυκτού πλούτου. 

Στο µεταξύ, επιβεβαιώθηκε 
χθες η πληροφορία ότι τόσο η 
κα Ράϊνχαρντ όσο και οι Λάχλαν 
Μέρντοχ και Τζέϊµς Πάκερ έχουν 
αυξήσει τον τελευταίο καιρό το 
µερίδιο των µετοχών τους στο 
τηλεοπτικό δίκτυο «10».

Την περασµένη εβδοµάδα η 
συγκεκριµένη εκδοτική εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι µέσα στα επό-
µενα τρία χρόνια θα απολύσει 
1.900 εργαζοµένους και θα εστι-
άσει την εκδοτική της δράση στον 
διαδικτυακό χώρο. Στη συνέχεια 
και η News Ltd του Ρούπερτ Μέρ-
ντοχ ανακοίνωσε ότι θα προχω-
ρήσει σε περικοπές και απολύ-
σεις προκειµένου να εγγυηθεί το 
µέλλον των εφηµερίδων της.  Η 
News Ltd εκδίδει µεταξύ άλλων 
τις εφηµερίδες «Herald Sun», 
«Advertiser», «The Australian», 
«Daily Telegraph» και άλλες. Ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας 
Κιµ Γουίλιαµς ανακοίνωσε, ότι 
η News Ltd, προτίθεται να αγο-
ράσει και την εταιρία ConsMedia 
του Τζέϊµς Πάρκερ, αλλά και την 
Australian Independent Business 
Media που εκδίδει τις διαδικτυα-

κές εκδόσεις Business Spectator 
και Eureka Report. 

Παρά το γεγονός ότι ο µεγάλος 
ανταγωνιστής της News Ltd, η 
Fairfax, ανακοίνωσε ότι το µέλ-
λον των εφηµερίδων της «The 
Age», «The Financial Review», 
«The Morning Herald» διαγρά-
φεται µελανό και ότι στρέφεται 
στο διαδίκτυο, ο Γουίλιαµς τό-
νισε κατά την ανακοίνωση του 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης 
της εταιρείας, ότι η Νews Ltd 
πιστεύει στο µέλλον της έντυπης 
δηµοσιογραφίας στην Αυστραλία 
και οι αλλαγές που ανακοίνωσε 
στην ουσία στοχεύουν στο να εγ-
γυηθούν το µέλλον των εφηµερί-
δων που εκδίδει η εταιρεία. 

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών 
της Αυστραλίας, Στέφεν Κόνροϊ, 
δήλωσε ότι οι διαρθρωτικές 
αλλαγές που ανακοίνωσαν η 
Fairfax και η News Ltd φανε-
ρώνουν ότι ζούµε την εποχή της 
«αρχής του τέλους» για τις εφη-
µερίδες, όπως τις ξέραµε µέχρι 
σήµερα, και εξέφρασε τη λύπη 
του για το γεγονός λέγοντας ότι 
οι εφηµερίδες προσέφεραν και 
προσφέρουν πολλά στην δηµο-
κρατία.  «Αν µου ζητούσαν να 
βάλω στοίχηµα ότι θα υπάρχουν 
καθηµερινές εφηµερίδες σε πέ-
ντε χρόνια, λυπάµαι που το λέω, 
αλλά δεν θα το έβαζα», είπε ο 
υπουργός.

Το εκδοτικό συγκρότηµα News 
Limited διέψευσε κατηγορη-
µατικά τους ισχυρισµούς ότι 

είχε παραλάβει αντίτυπα των εγ-
γράφων στην δικαστική υπόθεση 
του προέδρου της Βουλής, Πίτερ 
Σλίπερ, πριν παραδοθούν στον 
ίδιο. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Σλί-
περ επιβαρύνεται µε κατηγορίες 
για σεξουαλική παρενόχληση σε 
βάρος του πρώην υπαλλήλου του, 
Τζέϊµς Άσµπι. Οι συνήγοροι του κ. 
Σλίπερ υποστήριξαν προχθές στο 
δικαστήριο ότι ο Άσµπι διέρρευσε 
στον Τύπο τα δικαστικά έγγραφα 
της ασκηθείσας αγωγής σε βάρος 

του Προέδρου της Βουλής , πριν τα 
παραλάβει ο κατηγορούµενος που 
βρισκόταν στη Νέα Υόρκη.

Στο δικαστήριο οι συνήγοροι του 
κ. Σλίπερ υποστήριξαν ακόµη ότι 
το εκδοτικό συγκρότηµα της News 
Limited είχε πληρώσει τα έξοδα 
παραµονής του κ. Άσµπι σε ξενο-
δοχείο του Σίδνεϊ, όπου είχε συνα-
ντηθεί µε τον δηµοσιογράφο Στιβ 
Λιούϊς στις 10 Απριλίου.

Η News Limited διέψευσε όλους 
τους ανωτέρω ισχυρισµούς, τονίζο-
ντας ότι πήρε τα έγγραφα της αγω-
γής σε βάρος του κ. Σλίπερ από το 
δικαστήριο.

Κάτι η ροµαντική διάθεση, 
κάτι η δηµιουργικότητα 
του καλλιτέχνη, κάτι η 

ανυπέρβλητη γοητεία του τοπί-
ου και του χώρου, δεν ήθελε 
πολύ µια 61χρονη Αυστραλή 
τουρίστρια, να «παρασυρθεί». 
Έτσι, σύµφωνα µε δηµοσιογρα-
φικές πληροφορίες, τα ξηµε-
ρώµατα της Τρίτης αποφάσισε 
να πηδήξει την περίφραξη του 
αρχαιολογικού χώρου της Ολυ-
µπίας για να βγάλει φωτογραφί-
ες κατά την ανατολή του ήλιου, 
µια οµολογουµένως εξαιρετική 
εικόνα µέσα στον αρχαιολογικό 
χώρο. Το περιστατικό επιβεβαι-
ώθηκε τόσο από τη Ζ’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων, όσο και από την 

Αστυνοµία.
Πέρα από το «χαλαρό» της 

υπόθεσης που ευτυχώς δεν είχε 
τραγικές συνέπειες για την πε-
ριοχή, θα πρέπει να δούµε την 
ουσία του θέµατος. Το ότι δη-
λαδή ο αρχαιολογικός χώρος 
είναι αφύλακτος τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς δεν υπάρχουν 
κονδύλια για να προσληφθούν 
νυχτοφύλακες!

Και αυτό ενώ έχουν περάσει 
πέντε µήνες µετά τη ληστεία στο 
παλαιό µουσείο και επίσης ενώ 
έχει υπάρξει ένα σοβαρό περι-
στατικό µε το χαµένο κιονόκρα-
νο από τον αρχαιολογικό χώρο.

Τελικά αποδεικνύεται πως 
στο υπουργείο Πολιτισµού δεν 
έχουν αποφασίσει να λάβουν 

σοβαρά υπόψη έναν από τους 
κορυφαίους πόλους πολιτισµού 
στην Ελλάδα που αποδίδει στα 
ταµεία του υπουργείου πολύ µε-
γάλα έσοδα.

Στη συνέχεια της ιστορίας η 
61χρονη έγινε αντιληπτή από 
τον πρωϊνό φύλακα που έκανε 
την καθηµερινή του εξερεύνη-
ση στο χώρο και πήγε να σβή-
σει και το φωτισµό. Ξαφνικά 
είδε µπροστά του την γυναίκα, 
τη σταµάτησε και κάλεσε την 
Αστυνοµία, όπου σύµφωνα µε 
πληροφορίες συνελήφθη για 
παράβαση του νόµου περί αρ-
χαιοτήτων. Οι Εισαγγελικές 
Αρχές µέσα στη µέρα θα απο-
φανθούν για τις προθέσεις της 
Αυστραλής τουρίστριας.

Θερµά συγχαρητήρια προς τον 
πρωθυπουργό, Αντώνη Σα-
µαρά, µαζί µε ολόψυχες ευχές 

η θητεία του να στεφθεί µε σηµα-
ντικές επιτυχίες για την Ελλάδα και 
τον απανταχού Ελληνισµό, απηύ-
θυνε ο πρόεδρος του Συµβουλίου 
Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ), 
Στέφανος Ταµβάκης, εκ µέρους του 
προεδρείου της οργάνωσης. «Το 
ΣΑΕ, ως ενεργός υποστηρικτής της 
Ελληνικής Πολιτείας, θα βρίσκεται 
στην διάθεσή σας για κάθε υπο-
στήριξη των εθνικών δικαίων και 
για την επίτευξη των κοινών µας 
οραµάτων και στόχων», τονίζει ο 
κ. Ταµβάκης, µε την επισήµανση 
ότι «ο απανταχού της οικουµένης 
Ελληνισµός αποτελεί, ανά τους 
αιώνες, τον πυλώνα στήριξης του 
έθνους και της πατρίδας, ιδιαίτερα 

σε δύσκολες και κρίσιµες στιγµές».
«Σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι 

επίκαιρη η στελέχωση του Υφυ-
πουργείου για τον απανταχού Ελ-
ληνισµό, η αναβάθµιση των αρχών 
και θεσµικών οργάνων που ασχο-
λούνται µε αυτόν, καθώς και η ψή-
φιση του νόµου για την άσκηση του 
δικαιώµατος ψήφου στις εθνικές 
εκλογές στον τόπο διαµονής των 
µονίµων κατοίκων εξωτερικού µε 
επιστολική ψήφο και κάλπη και την 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 
αυτών» τονίζει ο κ. Ταµβάκης στη 
συγχαρητήρια επιστολή του.

Ο κ. Ταµβάκης απέστειλε συγ-
χαρητήριες επιστολές και στον 
υπουργό Εξωτερικών, ∆ηµήτρη 
Αβραµόπουλο και τον υπουργό 
Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρο 
Καράογλου.

Συγχαρητήρια επιστολή
στον Έλληνα πρωθυπουργό
από τον πρόεδρο του ΣΑΕ
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«Ξέφραγο αµπέλι» η Ολυµπία

Νέες αποκαλύψεις 
στην δικαστική υπόθεση 
του προέδρου της Βουλής

Ο κ. Πίτερ Σλίπερ
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