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Το δεύτερο µεγαλύτερο εκδοτικό συγκρότηµα της 
χώρας, Fairfax Media, απέρριψε προχθές το αίτη-
µα της πλουσιότερης γυναίκας στον κόσµο, Τζίνας 

Ράϊνχαρτ, για τρεις θέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του οµίλου. Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος 
του ∆.Σ., Ρότζερ Κόµπετ. «∆υστυχώς κατέστη αδύνατον 
να έρθουµε σε συµφωνία µε την κα Ράϊνχαρτ στο θέµα 
αυτό. Ελπίζουµε όµως ότι θα επιτευχθεί συµφωνία στο 
άµεσο µέλλον», τόνισε ο κ. Κόµπετ.

Ως γνωστόν, η µεγιστάνας των ορυχείων έχει αυξήσει 
το µερίδιο των µετοχών της στο εκδοτικό συγκρότηµα 
στο 18,7% και ζητά τρεις θέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο του Οµίλου. Αρνείται όµως επίµονα να υπογράψει 
τον κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας του Οµίλου, 
κίνηση που ανησυχεί τη ∆ιοίκηση ότι θα παρεµβαίνει 
στο έργο των συντακτών. Στο εκδοτικό συγκρότηµα 
Fairfax ανήκουν οι µεγάλης κυκλοφορίας εφηµερίδες 
Sydney Morning Herald και The Age.

Οι δάσκαλοι της Νέας Νότιας Ουαλίας αποφάσι-
σαν να συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητο-
ποιήσεις, ενάντια στην πολιτική που ακολουθεί η 

πολιτειακή κυβέρνηση στον τοµέα της εκπαίδευσης, η 
οποία - όπως υποστηρίζουν - θα οδηγήσει στη µείωση 
των επιχορηγήσεων προς τα σχολεία.

Χιλιάδες δάσκαλοι έδωσαν δυναµικό παρόν στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της ∆ηµαρχίας 
του Σίδνεϊ προχθές το πρωϊ,  στην ανοικτή συγκέντρω-
ση της Οµοσπονδίας ∆ασκάλων της Ν.Ν.Ο. Οι δάσκα-
λοι, που όπως είναι γνωστό είχαν κατέλθει σε 24ωρη 
απεργία την Τετάρτη, φορώντας κόκκινα φανελάκια του 
συνδικάτου τους, ψήφισαν υπέρ της σύστασης να συ-
νεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις ενάντια 
στην πολιτική της κυβέρνησης Ο’ Φάρελ, γνωστής µε 
την επωνυµία «Τοπικά Σχολεία, Τοπικές Αποφάσεις».

Κάτω από το πρόγραµµα αυτό, οι διευθυντές των σχο-
λείων θα έχουν υπό τον έλεγχό τους το 70% του προ-
ϋπολογισµού του σχολείου τους, κάτι που σύµφωνα µε 
την Οµοσπονδία ∆ασκάλων της Ν.Ν.Ο. θα οδηγήσει σε 
περικοπές και µαζικές απολύσεις.

Η Αυστραλή δικηγόρος που κρα-
τείται στη Λιβύη µε άλλους 
τρεις συναδέλφους της από 

το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο της 
Χάγης, επικοινώνησε προχθές τηλε-
φωνικώς µε τον σύζυγό και την δί-
χρονη κόρη τους. Η Μελίντα Τέϊλορ, 
βρίσκεται υπό κράτηση εδώ και τρεις 
βδοµάδες, µε την κατηγορία της κα-
τασκοπείας. Είχε συλληφθεί, µαζί µε 
τρεις συναδέλφους της, όταν πήγαν 
να συναντήσουν στις φυλακές τον 
γιο του πρώην δικτάτορα της χώρας, 

Μουαµάρ Καντάφι, Σάϊφ αλ Ισλάµ, 
στις φυλακές.

Η Τέϊλορ συνελήφθη µε την κατη-
γορία ότι προσπάθησε να παραδώσει 
στον αλ Ισλάµ έγγραφα, «τα οποία 
παρουσιάζουν κάποιον κίνδυνο για 
την ασφάλεια της Λιβύης». Προχθές 
της επιτράπηκε να τηλεφωνήσει στον 
σύζυγό της Τζεφ και στην κόρη της 
Γιασµίνα, που βρίσκονται στη Χάγη. 
Ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ, δήλωσε ότι η Τέϊλορ εί-
ναι καλά στην υγεία της.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
του Κουίνσλαντ, Τζεφ Σίνεϊ, δή-
λωσε χθες ότι οι νόµοι που αφο-

ρούν στα αναπτυξιακά προγράµµατα 
της πολιτείας, θα επανεξεταστούν και 
θα τροποποιηθούν, ώστε να εξαλειφθεί 
το έλλειµµα του προϋπολογισµού. Ο κ. 

Σίνεϊ τόνισε ότι αναπτυξιακά προγράµ-
µατα θα τροποποιηθούν προς όφελος 
των τοµέων της µεταλλείας, της γεωρ-
γοκτηνοτροφίας, του τουρισµού και 
των οικοδοµών, για να εξαλείψουν το 
χρέος της πολιτείας. Ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υιοθετη-

θούν προσωρινές πολιτικές προγραµ-
µατισµού έως ότου η κυβέρνηση επα-
νεξετάσει την ισχύουσα νοµοθεσία. «Η 
πολιτειακή κυβέρνηση θα αλλάξει την 
νοοτροπία που διέπει τον αναπτυξιακό 
προγραµµατισµό στο Κουϊνσλαντ», τό-
νισε χαρακτηριστικά ο κ. Σίνεϊ.

«Η συνεχής ανάπτυξη που 
γνωρίζει ο κλάδος εξόρυ-
ξης φυσικών πηγών της 

χώρας, ίσως διπλασιάσει τη συνεισφο-
ρά του συνόλου των δραστηριοτήτων 
στο ΑΕΠ σε πέντε χρόνια», σύµφωνα 
µε το στέλεχος της Αποθεµατικής Τρά-
πεζας,  John Edwards. Ο κλάδος της 
εξόρυξης αναµένει να αντιστοιχεί στο 
12% του ΑΕΠ µέχρι το 2017, από 
το 7% που είναι σήµερα, ανέφερε ο 
Edwards στη διάρκεια οικονοµικού φό-
ρουµ. Μιλώντας στο περιθώριο του φό-
ρουµ, δήλωσε ότι αναµένει οι εξαγωγές 
των φυσικών πόρων να φθάσουν στο 
ανώτατο σηµείο το 2019 ή το 2020, 
καθώς οι επενδύσεις στον κλάδο εκτι-
µάται ότι θα φθάσουν στο ζενίθ σε περί-
που τρία χρόνια. Όταν οι εξαγωγές από 

τον κλάδο της εξόρυξης εκτιναχθούν, ο 
Edwards προβλέπει ότι η ανάπτυξη του 
κλάδου θα αποδυναµωθεί ελαφρώς και 
θα διαµορφωθεί χαµηλότερα από το 
ποσοστό της εθνικής οικονοµικής ανά-
πτυξης, αντίστοιχα µε την αναµενόµενη 

επιβράδυνση στην οικονοµία της Κίνας. 
«Θα φθάσουµε σε ένα σηµείο σε επτά-
οκτώ χρόνια, στο οποίο οι εξαγωγές 
µας θα ακολουθούν πορεία αντίστοιχη 
του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας 
µας», δήλωσε ο κ. Edwards.

«Όχι» στην Ράινχαρτ
από την Fairfax Media

ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆.Σ.

ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Επικοινώνησε τηλεφωνικώς 
µε την οικογένειά της η Μελίντα Τέϊλορ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Η κα Τζίνα Ράϊνχαρτ

Θα συνεχίσουν οι δάσκαλοι της ΝΝΟ
τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις 

Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ 
στρέφει την προσοχή της στην ανάπτυξη 

ΑΠΟ 7% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο κλάδος της εξόρυξης θα συνεισφέρει 
µέχρι και 12% του ΑΕΠ έως το 2017

Ο κ. John Edwards


