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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Την οργή των ιδιοκτητών 
των µέσων ενηµέρωσης της 
Αυστραλίας έχει προκαλέσει 
το νέο σχέδιο νόµου που κα-
τέθεσε η κυβέρνηση Γκίλαρντ, 
το οποίο προβλέπει τη δηµι-
ουργία ενός νέου φορέα που 
θα επιβλέπει το «επίπεδο» των 
µέσων ενηµέρωσης, αλλά και 
θα ελέγχει τυχόν συγχωνεύ-
σεις και εξαγορές µέσων ενη-
µέρωσης. 

Η Πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, έσπευσε χθες να κα-
θησυχάσει τα πνεύµατα, υπο-
στηρίζοντας ότι οι αλλαγές δεν 
δίνουν στην Οµοσπονδιακή 

Κυβέρνηση τον πλήρη έλεγχο, 
όπως υποστηρίζει µερίδα του 
Τύπου, αλλά ούτε και τη δύνα-
µη να υποχρεώνει µέσα ενη-
µέρωσης να βάζουν λουκέτο.

∆ηµοσιογραφικές πληρο-
φορίες, όµως, ανάφεραν χθες 
ότι αν ψηφιστεί από τη Βουλή 
το νοµοσχέδιο είναι πιθανόν 
να σηµατοδοτήσει σηµαντικές 
αλλαγές στην ιδιοκτησία κα-
ναλιών της χώρας, συνολικής 
αξίας 14 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων. 

Από τις αλλαγές φαίνεται να 
θίγεται ιδιαίτερα το εκδοτικό 
συγκρότηµα News του Ρού-

περτ Μέρντοκ που αντιδρά και 
πιο έντονα.  Σύµφωνα µε την 
ηγεσία του συγκροτήµατος, «η 
κυβέρνηση επιδιώκει τον πλή-
ρη έλεγχο, την φίµωση και τον 
στραγγαλισµό των µέσων ενη-
µέρωσης».  

Ορισµένοι αναλυτές υπο-
στηρίζουν µάλιστα ότι «σκο-
πίµως το νοµοσχέδιο είναι 
τόσο εξωφρενικό, ώστε κατα-
ψηφιστεί» και η κυβέρνηση να 
ισχυρισθεί ότι προσπάθησε 
να κάνει µεταρρυθµίσεις, αλλά 
δεν εξασφάλισετην πλειοψη-
φία στη βουλή.

Η Μιράντα Κερ, κυκλοφορεί µε 
κολάρο ύστερα από τον τραυµατισµό 
της σε τροχαίο στο Λος Άντζελες.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 
Αυστραλή καλλονή συγκρούστηκε 
προ ηµερών µε άλλο αυτοκίνητο και 
το µοντέλο µεταφέρθηκε στο νοσο-
κοµείο όπου υποβλήθηκε σε αξονι-
κή τοµογραφία.  Ο οδηγός του άλλου 
αυτοκινήτου, που ευθύνεται για το 
τροχαίο, συνελήφθη και εις βάρος 
του θα ασκηθεί ποινική δίωξη για 
επικίνδυνη οδήγηση. Η Άννυ Κέλι, 
εκπρόσωπος του µοντέλου στο Σίδ-
νεϊ, είπε στην εφηµερίδα ότι η Κερ 
είναι «ευγνώµων που δεν βρισκόταν 

µαζί της στο αυτοκίνητο ο γιός της, 
Φλιν». «Πονάει πολύ, αλλά, στ’ αλή-
θεια, χαιρόµαστε που δεν ήταν πιο 
σοβαρό», είπε η Κέλι.

Ο νέος Πρωθυπουργός της Βικτό-
ριας, Ντένις Νάφθαϊν, εξέπληξε τους 
πάντες την Τετάρτη, όταν  ανακοινώ-
νοντας τη σύνθεση του νέου υπουργι-
κού του Συµβουλίου, παραµέρισε τον 
υπουργό Αστυνοµίας Πίτερ Ράϊαν και 
τον Θησαυροφύλακα Κιµ Γουέλς.

Στον κ. Ράϊαν, που διατηρεί την θέση 
του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, 
ανατέθηκε το υπουργείο Πολιτειακής 
Ανάπτυξης. Ο ίδιος πάντως, δήλωσε 
ευχαριστηµένος για το νέο πόστο που 
αναλαµβάνει.

«Αρχίζει µια καινούργια µέρα. Εί-
µαι κατενθουσιασµένος», δήλωσε στα 
µέσα ενηµέρωσης.

Ο Κιµ Γουέλς είναι ο νέος υπουρ-
γός Αστυνοµίας, ενώ νέος Θησαυρο-
φύλακας της Βικτόριας είναι ο Μάϊκλ 
Οµπράϊεν, πρώην σύµβουλος του 
τέως Οµοσπονδιακού υπουργού Θη-
σαυροφυλακίου – επί κυβέρνησης Χά-
ουαρντ – Πίτερ Κοστέλο. Εκτός υπουρ-
γικού Συµβουλίου τέθηκε ο Ρίτσαρντ 
Ντάλα-Ρίβα, που βρισκόταν στην Ινδία 
σε εµπορική αποστολή. Οργισµένες αντιδράσεις για 

το νέο νοµοσχέδιο για τα ΜΜΕΤραυματίστηκε σε τροχαίο η Μιράντα Κερ
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Παραμερίστηκε από το υπουργείο 
Αστυνομίας ο Πίτερ Ράϊαν


