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Ο µεγιστάνας του Τύπου Ρούπερτ Μέρ-
ντοκ παραιτήθηκε από τη θέση του 
διευθυντή των θυγατρικών εταιριών 

της News Corp στην Βρετανία, τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ινδία.

Μέχρι στιγµής όµως δεν επιβεβαιώθη-
κε αν ο 81χρονος µεγαλοεπιχειρηµατίας 
είχε παραιτηθεί από την διεύθυνση των 
µεγάλων αυστραλιανών εφηµερίδων The 
Australian, The Herald Sun και The Daily 
Telegraph. Η κίνηση αυτή πάντως αφήνει 
υπόνοιες ότι ο κ. Μέρντοχ προετοιµάζεται 
να αποµακρυνθεί από τις εταιρίες του ή 
ακόµη και να τις πουλήσει.

Ο κ. Μέρντοκ παραιτήθηκε την περασµέ-
νη εβδοµάδα από τα διοικητικά συµβούλια 
της News International Group, της Times 
Newspaper Holdings και της News Corp. 
Investments, όπως ανέφερε στον ιστότοπό 
της η Telegraph, η οποία επικαλείται στοι-
χεία από το Companies House -τον φορέα 
ο οποίος έχει, µεταξύ άλλων, ρόλο µητρώ-
ου των επιχειρήσεων στη Βρετανία.

Σύµφωνα µε το µήνυµα εσωτερικής δια-
νοµής της News Corp., η εξέλιξη εντάσσε-
ται στο πλαίσιο αλλαγών που σχετίζονται 
µε την απόφαση η εταιρία να κατατµηθεί σε 
δύο χωριστές επιχειρήσεις: µια (µικρότε-

ρη) εταιρία εκδόσεων και µια (µεγαλύτερη) 
εταιρία ψυχαγωγίας και τηλεοπτικών πα-
ραγωγών. Η οικογένεια Μέρντοκ προβλέ-
πεται, βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης 
της επιχείρησης, να διατηρήσει τον έλεγχο 
και των δύο.

Η είδηση, ωστόσο, είναι πιθανό να ανα-
ζωπυρώσει τα σενάρια ότι η News Corp. 
ετοιµάζεται να πουλήσει τις εφηµερίδες 
της, µετά το σκάνδαλο των υποκλοπών 
στην εφηµερίδα News of the World, η 
έκδοση της οποίας ανεστάλη, που έπλη-
ξε τη φήµη του οµίλου του Μέρντοκ στη 
Βρετανία. Οι αποκαλύψεις για τη διαρκή 
παραβατικότητα στα µέσα ενηµέρωσης που 
ελέγχει ώθησε την ειδική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή να χαρακτηρίσει τον Μέρντοκ 
ακατάλληλο να διευθύνει οποιαδήποτε 
σηµαντική επιχείρηση. Ο Τζέιµς Μέρντοκ, 
ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της βρετανικής 
θυγατρικής της, της News International, 
όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ήδη έχει πα-
ραιτηθεί και διαµένει πλέον στις ΗΠΑ.

Σύµφωνα µε το εσωτερικό µήνυµα, το 
οποίο περιήλθε µεταξύ άλλων στην κατοχή 
του Reuters, ο Ρούπερτ Μέρντοκ παραµέ-
νει «πλήρως δεσµευµένος» στην επιχείρη-
ση και στις δραστηριότητές της.

Το ενδιαφέρον Αυστραλών επιχειρη-
µατιών για την υλοποίηση της επέν-
δυσης εξόρυξης χρυσού στη Θράκη, 

δήλωσε η πρέσβειρα της Αυστραλίας στην 
Ελλάδα Τζένη Μπλούµφιλντ  κατά τη συνά-
ντηση που είχε την περασµένη εβδοµάδα 
µε τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζη-
δάκη, ζητώντας του παράλληλα την ταχεία 
προώθηση των απαιτούµενων διαδικασι-
ών από τα συναρµόδια υπουργεία. 

Παράλληλα, η κα Μπλούµφιλντ ζήτησε 
την ενεργοποίηση του Ελληνο-Αυστρα-
λιανού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου, το 
οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα, µε στόχο τη 
διευκόλυνση των επιχειρηµατικών συναλ-
λαγών, την ενίσχυση των οικονοµικών 
σχέσεων των δύο χωρών και την υποστή-
ριξη της προσπάθειας της Ελλάδας για την 
αντιµετώπιση της κρίσης. Το Συµβούλιο 
θα έχει έδρα στην Αθήνα και παραρτήµατα 
στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο.

Πάντως σε ότι αφορά την εξόρυξη χρυ-
σού στη Θράκη πρέπει να σηµειωθεί ότι 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας γνωµοδότησε υπέρ της «Μεταλλευτικής 
Θράκης» δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» 
για να ξεκινήσει η επένδυση στις Σάπες 
Ροδόπης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
η σχετική απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Περιβάλλοντος του υπουργείου: «Γνω-
µοδοτούµε θετικά, ύστερα από τη διαδικα-
σία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), για 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στην περιοχή 
των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης, στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, σύµφωνα µε την 

Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που συνοδεύουν τη γνωµοδότηση». Πρό-
κειται, πάντως, για την ίδια επένδυση που 
προωθεί η καναδική εταιρεία Eldorado 
Gold Group, που ήδη προωθεί αντίστοιχη 
επένδυση και στη Χαλκιδική και η οποία 
αντιµετωπίζει προβλήµατα, όπως ενηµέρω-
σε προ ηµερών τον κ. Χατζηδάκη ο Κανα-
δός πρέσβης Ρόµπερτ Πεκ. Στη συνάντηση 
εκείνη ο Καναδός πρέσβης είχε εµφανιστεί 
αρκετά προβληµατισµένος σχετικά µε την 
πορεία της επένδυσης, η οποία εµφανίζει 
καθυστερήσεις λόγω νοµικών κωλυµάτων 
στην περίπτωση της Χαλκιδικής και λόγω 
έντονων αντιδράσεων κατοίκων στην περί-
πτωση της Θράκης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Ο κ. Χατζηδάκης είχε αναφερθεί τότε 

στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης 
για την προώθηση επενδύσεων, ωστόσο 
είχε διευκρινίσει ότι οι καθυστερήσεις στο 
θέµα της επένδυσης χρυσού στη Χαλκιδική 
οφείλονται αποκλειστικά και µόνο σε προ-
σφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η 
καναδική Eldorado Gold κατέχει το 100% 
της εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης και το 
19,9% της Μεταλλευτικής Θράκης, η οποία 
έχει τα δικαιώµατα στην περιοχή Σάπες του 
Νοµού Ροδόπης. Επίσης, η Eldorado Gold 
έχει εξαγοράσει τη European Goldfields 
(µητρική της Ελληνικός Χρυσός που ελέγ-
χει τα Μεταλλεία Χαλκιδικής). Η επένδυση 
της Eldorado Gold στη Χαλκιδική για την 
εκµετάλλευση των µεταλλείων χρυσού θα 
ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ, ενώ σύµφωνα 
µε την εταιρεία θα δηµιουργηθούν 1.500 
άµεσες θέσεις εργασίας.

∆ηµόσια απολογία ζητά ελληνική 
οικογένεια της Μελβούρνης, µετά 
την αποκάλυψη ότι η µητέρα τους 

είχε ενταφιαστεί σε… λάθος τάφο! Η Κά-
θλιν Παπατριανταφύλλου κατά λάθος 
ενταφιάστηκε µαζί µε έναν άγνωστο, αντί 
στον οικογενειακό της τάφο µε τον σύζυ-
γό της Στιβ και τον γιό της Έρνεστ που 
είχε πεθάνει όταν ήταν 14 χρόνων. Ο 
γιος της, κ. Στιβ Πάπας, δήλωσε ότι αρ-
χικά οι διαχειριστές του Κοιµητηρίου του 
Πρέστον αρνήθηκαν ότι είχαν θάψει τη 
µητέρα του σε λάθος τάφο. 

Σύµφωνα µε τον κ. Πάπα, όταν η οι-
κογένειά του απέδειξε το τραγικό λάθος, 

η απάντησή των εκπροσώπων του κοι-
µητηρίου ήταν: «Χαρά στο πράγµα! Θα 
την µεταφέρουµε στον κανονικό τάφο». 
«Οι διαχειριστές του κοιµητηρίου ποτέ 
δεν παραδέχθηκαν το τραγικό λάθος 
που έκαναν και απέρριψαν το αίτηµα να 
καλύψουν το ιατρικό κόστος για τα ψυ-
χολογικά τραύµατα που προκάλεσαν σε 
µέλη της οικογένειάς µου. Αυτό όµως 
που πραγµατικά επιδιώκουµε είναι µια 
προσωπική συγνώµη, µια εξήγηση για 
το τι συνέβη και να µας δείξουν ότι έλα-
βαν κάποια µέτρα που εγγυούνται να µην 
ξανασυµβεί ένα τέτοιο τραγικό λάθος στο 
µέλλον», δήλωσε ο κ. Πάπας.

Παραιτήθηκε από τη διεύθυνση 
εταιρειών του ο Ρούπερτ Μέρντοκ

Αυστραλοί επιχειρηματίες ενδιαφέρονται 
για επενδύσεις εξόρυξης χρυσού στη Θράκη

ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΗΠΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΝ∆ΙΑ

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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Ο Ρούπερτ Μέρντοκ παραµένει πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της News Corp.   

Έθαψαν Ελληνίδα σε λάθος τάφο!


