
Σε γερµανικά χέρια πέρασε η ιδι-
οκτησία του εκδοτικού συγκρο-
τήµατος Australian Consolidated 

Press (ACP), που περιλαµβάνει και το 
γνωστό περιοδικό Women’s Weekly. 
Η ιδιοκτήτρια εταιρία του εν λόγω 
εκδοτικού συγκροτήµατος, Nine 
Entertainment Company (NEC), επι-

βεβαίωσε την πληροφορία, την Τρίτη 
το βράδυ, ότι έχει έρθει σε τελική συµ-
φωνία µε την Γερµανική Bauer Media 
Group, που θα αγοράσει το 100% των 
µετοχών της εταιρίας. Η πώληση ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί µέσα στις επό-
µενες τέσσερις µε οκτώ εβδοµάδες. Αν 
και δεν έχει ανακοινωθεί το ύψος της 

αγοραπωλησίας, εν τούτοις δηµοσιο-
γραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο 
για $500 εκατοµµύρια . Άλλα γνωστά 
περιοδικά του ACP είναι το Dolly, το 
Cleo, το Zoo Weekly, το TV Week, 
το Madison, το People, το Picture, το 
Good Food, το Australian Geographic, 
το Rolling Stone, το Grazia και άλλα.
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Μητέρα 12 παιδιών από τη Βικτώρια, έφερε προ-
χθές στον κόσµο πεντάδυµα! Συγκεκριµένα, έφερε 
προχθές στον κόσµο δύο αγόρια και τρία κορίτσια, 

στο Ιατρικό Κέντρο του Μόνας, αλλά δυστυχώς ένα από τα 
κοριτσάκια πέθανε αµέσως µετά τον τοκετό. Εκπρόσωπος 
του Ιατρικού Κέντρου είπε ότι τα άλλα τέσσερα νεογέννητα 
και η µητέρα τους, «χαίρουν άκρας υγείας».

«Η 48χρονη µητέρα γέννησε µε καισαρική τοµή, µε τη βο-
ήθεια 30 γιατρών και νοσοκόµων», τόνισε ο ίδιος εκπρόσω-
πος, υπογραµµίζοντας ότι η οικογένεια ζήτησε την ανωνυµία 
της. Πάντως, επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για φυσική εγκυ-
µοσύνη και ότι η 48χρονη είναι ήδη µητέρα 12 παιδιών. Οι 
πιθανότητες να φέρει µια γυναίκα στον κόσµο πεντάδυµα, 
είναι µία στα 55 εκατοµµύρια. Τελευταία φορά που γεννήθη-
καν πεντάδυµα στη Βικτώρια ήταν πριν 30 χρόνια.

Το εκδοτικό συγκρότηµα της News Limited ανακοί-
νωσε χθες ότι θα απολυθούν άλλοι 65 εργαζόµενοί 
της στο Σίδνεϊ και στο Κουίνσλαντ, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος αλλαγών στις αίθουσες σύνταξης.
Οι αλλαγές στοχεύουν στην µείωση των λειτουργικών 

δαπανών του εκδοτικού συγκροτήµατος. Την πληροφο-
ρία επιβεβαίωσε χθες ο ∆ιευθυντής Σύνταξης της News 
Limited, Κάµπελ Ριντ.

Ηποικιλία αµπέλου «ασύρτι-
κο», προέλευσης Σαντορίνης, 
άρχισε να καλλιεργείται στην 

Αυστραλία και το 2015 αναµένεται 
να αρχίσει και η παραγωγή του κρα-
σιού. Ήδη, αφού έληξε η περίοδος 
καραντίνας για τα κλήµατα που είχαν 
αγοραστεί από την Ελλάδα, από οι-
νοποιείο στην περιοχή Κλερ Βάλεϊ, 
άρχισε το φύτεµα των αµπελιών. 

Ο πρώτος αµπελώνας µε ασύρ-
τικο είναι πλέον πραγµατικότητα 
στην Αυστραλία και αναµένεται ότι 
τα κλήµατα θα παράξουν κρασί για 
πρώτη φορά το 2014-15.

Λάτρης της σοκολάτας δηλώνει 
ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρίας 
ζαχαροπλαστικής, Darrell Lea, 

Τόνι Κουίν. Η εταιρία του κ. Κουίν, 
VIP Petfoods, ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα 
ότι έχει αγοράσει την Darrell Lea.

Ο ίδιος τόνισε ότι «είναι απόλυτα 
ικανοποιηµένος που µπόρεσε να σώ-
σει µια αυστραλιανή εταιρία», υπο-
γραµµίζοντας ότι την διεύθυνση της 
Darrell Lea θα αναλάβει ο γιός του, 
Κλαρκ. «Στόχος µας είναι µέσα στο 
επόµενο δεκαπενθήµερο να αρχίσει 
η παραγωγή όλων των προϊόντων της 
Darrell Lea. Επίσης, µέσα στους επό-
µενους 18 µήνες σκοπεύουµε να βρί-
σκεται σε πλήρη λειτουργία ένα νέο 
εργοστάσιο της εταιρίας στο Ingleburn, 
δυτικά του Σίδνεϊ», δήλωσε ο κ. Κουίν.
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