
Στον κωµικό Χέϊµις Μπλέ-
ϊκ απονεµήθηκε το φετινό 
Χρυσό Λόγκι, στην ετήσια 

τελετή απονοµής των βραβεί-
ων αυτών που έλαβε χώρα την 
Κυριακή το βράδυ στο καζίνο 
Κράουν της Μελβούρνης. Το 
βραβείο του πιο δηµοφιλούς 

τηλεπαρουσιαστή απονεµήθηκε 
στον Άνταµ Χιλς, ενώ το Αργυ-
ρό Λόγκι για την πλέον δηµοφι-
λή ηθοποιό απονεµήθηκε στην 
Asher Keddie.

O Hugh Sheridan τιµήθη-
κε µε το Αργυρό Λόγκι του πιο 
δηµοφιλούς ηθοποιού, ενώ στη 

διάρκεια της όµορφης αυτής εκ-
δήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφο-
ρά στον Ίαν «Μόλι» Μέλντρουµ, 
ο οποίος όπως είναι γνωστό, 
τραυµατίστηκε σοβαρά όταν έπε-
σε από την οροφή του σπιτιού 
του στα µέσα του περασµένου 
∆εκέµβρη.

∆ικαιωµένη από την κατα-
δικαστική απόφαση είναι 
η οικογένεια ενός Έλληνα 

νεαρού, ο οποίος δολοφονήθηκε 
άγρια στην πίστα κέντρου διασκέ-
δασης. Το δικαστήριο καταδίκα-
σε για φόνο τον Κάλουµ Τζόζεφ 

Κις, 21 ετών. Πριν από 3 χρόνια 
σκότωσε τον 20χρονο οµογενή 
Φίλιππα Χαλιπίλια, µαχαιρώνο-
ντάς τον στην πίστα του κλαµπ 
Alexandra Hills του Μπρίσµπαν.

Ο δράστης κατέθεσε στο δικα-
στήριο, ότι σε διαπληκτισµό που 

είχε πάνω στην πίστα µε το θύµα, 
πρόθεσή του ήταν να τραυµατίσει 
τον 20χρονο και όχι να τον σκο-
τώσει. Είπε ακόµη ότι το θύµα 
έκανε µια απότοµη κίνηση και 
στην ουσία καρφώθηκε µόνο του 
στο µαχαίρι που κρατούσε.

Άντρας νεκρός 
από σφαίρες αστυνοµικών
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Ανδρες της αστυνοµί-
ας πυροβόλησαν και 
σκότωσαν την Κυριακή 

έναν άντρα σε φάρµα βόρεια 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, που 
προηγουµένως τους είχε επι-
τεθεί µε µαχαίρι. Η αστυνο-
µία είχε κληθεί την Κυριακή 

στις 20:10 σε φάρµα επί της 
Billarimba Road στο Rocky 
River, που βρίσκεται περίπου 
30 χλµ από το Tenterfield. Εκεί 
οι αστυνοµικοί βρέθηκαν αντι-
µέτωποι µε έναν άντρα που 
ήταν οπλισµένος µε µαχαίρι. 
Οι αστυνοµικοί ζήτησαν από 

τον οπλισµένο άντρα να παρα-
δοθεί, αλλά αυτός τους επιτέ-
θηκε µε αποτέλεσµα να ανοί-
ξουν πυρ εναντίον του και να 
τον σκοτώσουν. Έρευνες για το 
περιστατικό διενεργεί η ειδική 
µονάδα της υπηρεσίας κατά 
του εγκλήµατος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2011
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση 

του Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου 
για το 2011 θα λάβει χώρα

την Κυριακή 22 Απριλίου 2012
στο Alexander’s Café, Montgomery Street, Kogarah.

από τις 3:30μμ.
ΘΕΜΑΤΑ

1. Επίσημη Έναρξη
2. Αναφορά Συντονιστή – Κoς Γιώργος Βελλής
3. Αναφορά Γραμματέα – Κα Μαίρη Γιαννήση
4. Αναφορά Ταμία – Κoς Γιάννης Καλλιμάνης

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012
6. Ανοιχτή Συζήτηση (Γενική Συζήτηση)

7. Τέλος 14
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Την τελευταία του πνοή άφη-
σε σε ηλικία 73 ετών, χτυ-
πηµένος από την επάρατο 

νόσο, ο θρύλος της κολύµβη-
σης στην δεκαετία του `50, Ίαν 
Μάρεϊ Ρόουζ. Ο Αυστραλός - µε 
βρετανικές ρίζες - κολυµβητής, 
σε ηλικία 17 ετών κατάφερε να 

κατακτήσει τρία χρυσά µετάλλια 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες της 
Μελβούρνης το 1956 και συγκε-
κριµένα στα 400µ. ελεύθερο, στα 
1.500µ. αλλά και στη σκυταλο-
δροµία 4χ200µ. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα, στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Ρώµης, ήταν πρώτος 

στα 400µ. ελεύθερο, δεύτερος στα 
1.500µ. ενώ στη σκυταλοδροµία 
4Χ200µ. ήταν τρίτος µε την οµάδα 
της Αυστραλίας. Υπήρξε ο ιδρυτής 
του φιλανθρωπικού οργανισµού 
της Αυστραλίας «The Rainbow 
Club» όπου δίδασκε κολύµβηση 
σε παιδιά µε κινητικές δυσκολίες.

“Έφυγε” ο Αυστραλός 
ολυµπιονίκης Μάρεϊ Ρόουζ

Στον κωµικό Χέϊµις Μπλέϊκ 
το Χρυσό Λόγκι

Καταδικάσθηκε ο δολοφόνος
νεαρού οµογενή 

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 73 ΕΤΩΝ

Ο Μάρεϊ Ρόουζ σε ηλικία 71 χρόνων.

ZΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος, Έλληνας, (carer)  

να βοηθήσει ασθενή που πάσχει  
από Parkinson στο Earlwood. 

Τηλεφωνείστε στην Ελένη 
0419 613 068 
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