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104 Kingsgrove Road, Belmore • Ph.: 9718 8555

family environment

cafe • bar

Giorgio’s is located in the heart of Belmore with plenty of parking, 
personal friendly service, relaxed and happy mood, 

and most importantly its delicious home-style recipes.

 will cater for birthdays, 

corporate functions, 

christenings 

and your next event. 

Μία αυστραλιανή μεταλλευ-
τική εταιρεία ανακοίνωσε 
ότι ανακάλυψε ένα ροζ 

διαμάντι 12,76 καρατίων, το με-
γαλύτερο ακατέργαστο ροζ διαμά-
ντι που έχει βρεθεί στη χώρα. Ο 
πολύτιμος αυτός λίθος εκτιμάται 
ότι κοστίζει εκατομμύρια δολά-
ρια. Το σπάνιο διαμάντι βρέθηκε 
στο αδαμαντωρυχείο Αρτζάϊλ της 
εταιρείας Ρίο Τίντο στην περιοχή 
Ιστ Κίμπερλι της Δυτικής Αυστρα-

λίας. Εκπρόσωπος της εταιρείας 
δήλωσε ότι η ανακάλυψη ενός 
τέτοιου διαμαντιού είναι «πρω-
τοφανής». Το διαμάντι, το οποίο 
ονομάστηκε Argyle Pink Jubilee 
κόβεται και γυαλίζεται στο Περθ. 
Η διαδικασία αυτή αναμένεται να 
διαρκέσει δέκα ημέρες και στη 
συνέχεια ομάδα ειδικών θα το 
εξετάσει. Μέσα στην χρονιά πρό-
κειται να πουληθεί, αφού πρώτα 
θα παρουσιαστεί σε ολόκληρο 

τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη 
έως το Χονγκ Κονγκ. Ποσοστό 
μεγαλύτερο του 90% των ροζ 
διαμαντιών προέρχεται από το 
ορυχείο αυτό της Αυστραλίας. Σε 
χρώμα μοιάζει στο Williamson 
Pink, το διαμάντι που βρέθηκε 
στην Τανζανία, το οποίο η βα-
σίλισσα Ελισάβετ Β’ έλαβε ως 
γαμήλιο δώρο και το οποίο στη 
συνέχεια «δέθηκε» σε καρφίτσα 
για την στέψη της.

Τον τρόμο σκόρπισε ένας ηλι-
κιωμένος άνδρας 80 ετών, σε 
αυτοκινητόδρομο της Μελβούρ-

νης, καθώς οδηγούσε για περίπου 10 
χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα.

Η διεύθυνση του CityLink, η οποία 
όταν διαπίστωσε (μέσω των καμε-
ρών) ότι ένα αυτοκίνητο, το οποίο μά-
λιστα ρυμουλκούσε και ένα τροχόσπι-
το, κινείτο αντίθετα στο ρεύμα, άλλαξε 
αμέσως τη σήμανση και έθεσε εκτός 
κυκλοφορίας τη λωρίδα που οδηγού-
σε ο παππούς, ενώ μείωσε και το όριο 
ταχύτητας στα διερχόμενα οχήματα 
στα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία 

η οποία και σταμάτησε τον 80χρονο. 
Ο παππούς είχε μπει στο αντίθετο 
ρεύμα και έκανε μια απόσταση πάνω 
από 10 χιλιόμετρα στο δρόμο με την 
πιο πυκνή κυκλοφοριακή ροή στη 
Μελβούρνη. Η αστυνομία εκτιμά ότι 
ο 80χρονος δεν κατάλαβε ότι βρίσκε-
ται στο αντίθετο ρεύμα και θεωρεί ότι 
πρόκειται για θαύμα που δεν υπήρξε 
ατύχημα. Εκτός από τις κατηγορίες 
που θα του χρεωθούν για διάφορες 
παραβάσεις του κώδικα οδικής κυ-
κλοφορίας, η αστυνομία θα ζητήσει 
από την αρμόδια υπηρεσία να εξετά-
σει αν ο 80χρονος είναι σε θέση να 
οδηγεί στο μέλλον. 

Από ψυχίατρους θα εξεταστεί 
ένα 16χρονο αγόρι, που 
προσήχθη προχθές στο δικα-

στήριο με την κατηγορία ότι βασά-
νισε και σκότωσε δύο σκυλιά. 

Ο 16χρονος από το προάστιο 
Northside της Καμπέρας, προσή-

χθη στο Δικαστήριο Ανηλίκων του 
ACT με την κατηγορία προκάλεσε 
με αιχμηρό αντικείμενο σοβαρές 
κακώσεις στα δύο σκυλιά, που 
οδήγησαν στον θάνατό τους. Ο 
δικαστής διέταξε να υποβληθεί ο 
16χρονος σε ψυχιατρική εξέταση.

Σπάνιο ροζ διαμάντι 
βρέθηκε στην Αυστραλία

80χρονος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο 
σε αυτοκινητόδρομο της Μελβούρνης

16χρονος στο εδώλιο 
για το θάνατο δύο σκυλιών
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