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22 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης συμπλήρωσε η Αυστραλία

Μια πολύ µεγάλη συµφωνία εξαγοράς βρίσκεται στα 
σκαριά και αφορά έναν από τους πιο γνωστούς οµίλους 
ενηµέρωσης παγκοσµίως, µε εξειδίκευση στα οικονοµι-
κά, τους Financial Times.

Η τιµή της εξαγοράς θα κυµανθεί περί τα 1,2 δισεκα-
τοµµύρια δολάρια και οι δυο πλευρές που θα «κοντα-
ροχτυπηθούν» είναι ο µεγιστάνας των ΜΜΕ από την 
Αυστραλία, Ρούπερτ Μέρντοχ και ο κρατικός όµιλος στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης του Άµπου Ντάµπι.

Όποιος εξασφαλίσει τους Financial Times θα πάρει 
και το 50% του γνωστού παγκοσµίως περιοδικού «The 
Economist». Στον Μέρντοχ ανήκουν µεταξύ άλλων πιο 
«λαϊκών» βρετανικών ΜΜΕ και τα διεθνούς φήµης 
µέσα, η εφηµερίδα Wall Street Journal και το πρακτο-
ρείο οικονοµικών ειδήσεων Dow Jones.

Η απόφαση αναµένεται στις αρχές της επόµενης 
εβδοµάδας. Ο Μέρντοχ ίσως επιθυµεί την ενίσχυση του 
«χαρτοφυλακίου του», καθώς η αυτοκρατορία τους διαι-
ρείται στα δύο (ενηµέρωση και ψυχαγωγία σε διαφορε-

τικές εταιρίες) για να «βολευτούν» τα παιδιά από τους 
δυο γάµους του, ενώ το κίνητρο για τους Άραβες είναι 
ίσως η επιτυχία του Κατάρ µε την επεκτατική στρατηγική 
του δορυφορικού τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ολοήμερή εκδρομή προσκύνήμα 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
Η γυναικεία επιτροπή σε συνεργασία με το Δ. Συμβούλιο οργανώνει ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 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. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση. Τηλέφωνα  στο γραφείο του Συλλόγου στο 9567 6005 την Κ. 
Κική Μπαστούνα  9708 2450 και στην Κ. Λίτσα Βασιλοπούλου 95975218 . Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6,30 το πρωί από το EARLWOOD έξω από 

τα COLES IN CLARK ST και από το παλιό κτήριο του Συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL.
Τιμή Λεωφορείου $30. Τηλέφωνο Γραφείου από Δευτέρα έως Σάββατο 9567 6005 και ζητήστε τον Μιχάλη.

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Χάνονται όσο περνούν οι µέρες οι ελπίδες για τους επτά 
ανθρώπους που ταξίδευαν µε γιοτ στον Ειρηνικό, από τη Νέα 
Ζηλανδία προς την Αυστραλία, καθώς οι µέχρι στιγµής έρευ-
νες για τον εντοπισµό τους παραµένουν άκαρπες. 

Η τελευταία επαφή που είχε το σκάφος «Nina» µε τη λιµε-
νική αρχή ήταν πριν από τρεις εβδοµάδες και από τότε τα 
ίχνη του σκάφους χάθηκαν.  Η επιχείρηση διάσωσης άρχισε 
από την ανοιχτή θάλασσα κοντά στην Τασµανία και πλέον 
επικεντρώνεται στην ακτογραµµή του Βόρειου Νησιού της 
Νέας Ζηλανδίας. Αλλά δεν έχει βρεθεί ούτε το σκάφος, ούτε 
οι επιβαίνοντες ούτε κάποια ένδειξη ναυαγίου, σύµφωνα µε 
το Συντονιστικό Κέντρο της χώρας. 

«Ψάχνουµε και για σωστικές λέµβους, µήπως έχουν εγκα-
ταλείψει το σκάφος µε αυτές», δήλωσε εκπρόσωπος του κέ-
ντρου. Το σκάφος απέπλευσε το Μάϊο αλλά από τις 4 Ιουνίου 
τα ίχνη του χάθηκαν εν µέσω κακών καιρικών συνθηκών.  

Στο «Νίνα» επέβαιναν 6 Αµερικανοί κι ένας Βρετανός.  

Μέρντοχ Vs Άµπου Ντάµπι 
για αγορά των Financial Times!

Σβήνουν οι ελπίδες για τους 
αγνοούµενους στον Ειρηνικό

Εικοσιδύο χρόνια συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης, συ-
µπλήρωσε χθες η Αυστραλία, σύµφωνα µε τον πρώην Οµο-
σπονδιακό υπουργό Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν.

Ο κ. Σουάν, που είχε κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου 
υπουργού Οικονοµικών στον κόσµο, το 2011, στην τελευταία 
οικονοµική του αναφορά, αναφέρεται εκτενώς στις επιτυχίες 
του Εργατικού Κόµµατος - στον οικονοµικό τοµέα - κατά τα τε-
λευταία έξι χρόνια.

«Παρά το αβέβαιο κλίµα που επικρατεί εδώ και αρκετό και-
ρό παγκοσµίως, καταφέραµε να διατηρήσουµε την οικονοµία 
µας ισχυρή», δήλωσε ο κ. Σουάν, ο οποίος παραιτήθηκε από 
υπουργός Θησαυροφυλακίου – και υπαρχηγός του Εργατικού 

Κόµµατος – την περασµένη Τετάρτη, µετά την αντικατάσταση 
της Τζούλια Γκίλαρντ από τον Κέβιν Ραντ στην πρωθυπουργία.

«Το Εργατικό Κόµµα εξασφάλισε ένα πιο δίκαιο φορολογικό 
σύστηµα, έβαλε τα θεµέλια για το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο 
και το εθνικό πρόγραµµα ασφάλισης ατόµων µε αναπηρίες, 
προβαίνει σε ριζικές µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστη-
µα και έλαβε µέτρα κατά των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλα-
γής µε τον φόρο στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Όλα αυτά θα απειληθούν αν το Εργατικό Κόµµα δεν κερ-
δίσει τις επόµενες εκλογές», τόνισε ο κ. Σουάν, ο οποίος να 
σηµειωθεί, την Κυριακή γιόρτασε την 59η επέτειο των γενε-
θλίων του.

Έμπειρος Μάγειρας 
που να γνωρίζει την Ελληνική Κουζίνα, 

π.μ. σεφταλιές, σουβλάκια κλπ.
Περιοχή Concord, τηλεφωνείστε 
στον Andrew στο 0403 212  120

ZHTEITAI

Η αστυνοµία της ∆υτικής Αυστραλίας συνέλαβε µια γυναί-
κα µε την κατηγορία ότι έκανε δεκάδες τηλεφωνήµατα στην 
υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης, 000, χωρίς λόγο και αιτία.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι η 62χρονη κατηγο-
ρούµενη κάλεσε την υπηρεσία 000 συνολικά 69 φορές από 
τις 12.40 τα ξηµερώµατα του Σαββάτου µέχρι τις 5 το από-
γευµα της ίδιας µέρας. Όλες τις φορές, ζήτησε να µιλήσει µε 
οπερατέρ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε τίποτα να αναφέρει.

Η κατηγορούµενη θα παρουσιαστεί σε δικαστήριο του 
Περθ σε ηµεροµηνία που δεν έχει ακόµη καθοριστεί.

Τηλεφώνησε χωρίς λόγο 
69 φορές στην υπηρεσία 
εκτάκτου ανάγκης 000 


