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Συνεχή καθηµερινή ενηµέρωση και ψυχαγωγία
O Eλληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αυστραλίας 1683 ΑΜ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουγεί το Μάρτιο του 1983 και εκπέμπει τα καλύτερα προγράμματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενώ παράλληλα μεταδίδει τις ειδήσεις από το εξωτερικό κάθε ώρα.

Για τον καλύτερο Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, τα τελευταία νέα, ποιοτική μουσική
και τα καλύτερα ζωντανά προγράμματα συντονιστείτε στον Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αυστραλίας 1683 ΑΜ.
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Επίτιµος δηµότης
της Αρχαίας Ολυµπίας ο Ζακ Ρογκ

Πέθανε 
ο Βιντάλ Σασούν

Τιμή-ρεκόρ για 
το «Sleeping girl» 

Ανοιξε και πάλι τις πύ-
λες του το Μουσείο 
Ιστορίας των Ολυ-

µπιακών Αγώνων Αρχαι-
ότητας στην Αρχαία Ολυ-
µπία, 2,5 µήνες µετά την 
ένοπλη ληστεία που πραγ-
µατοποιήθηκε από άγνω-
στους µέχρι στιγµής δρά-
στες και οι οποίοι έκλεψαν 
77 πολύτιµα αντικείµενα 
µεγάλης αρχαιολογικής αξί-
ας. Σε εκδήλωση που έγινε 
στο αίθριο του Μουσείου, 
ο δήµος Αρχαίας Ολυµπίας 
ανακήρυξε επίτιµο δηµότη 
τον πρόεδρο της ∆ΟΕ, Ζακ 
Ρογκ. Στην εκδήλωση το 
παρών έδωσαν, µεταξύ άλ-

λων, ο δήµαρχος Αρχαίας 
Ολυµπίας, Ευθύµιος Κο-
τζάς, ο περιφερειάρχης ∆υ-
τικής Ελλάδας, Απόστολος 
Κατσιφάρας, ο επικεφαλής 
των Ολυµπιακών Αγώνων 
της Επιτροπής «Λονδίνο 
2012», Σεµπάστιαν Κόε, 
ο γενικός διευθυντής της 
∆ΟΕ, Ζιλµπέρτ Φελί, ο συ-
ντονιστής της ∆ΟΕ για τους 
Ολυµπιακούς του Λονδί-
νου, Ντένις Όσβαλντ και 
άλλοι. «Με έχουν τιµήσει 
πολλές φορές, αλλά η βρά-
βευση εδώ, στην Αρχαία 
Ολυµπία είναι κάτι ξεχω-
ριστό. Η καρδιά του Πιέρ 
ντε Κουµπερτέν βρίσκεται 

µέσα στην Ολυµπιακή Ακα-
δηµία. Η δική µου καρδιά 
δεν ξέρω που θα βρίσκεται, 
αλλά θα είναι πάντα µαζί 
σας. Είναι συγκινητικό να 
είµαι πολίτης µια µοναδικής 
πόλης», είπε ο κ. Ρογκ στην 
εκδήλωση. Στην Αρχαία 
Ολυµπία έγιναν και πλήθος 
άλλων εκδηλώσεων, µεταξύ 
των οποίων η αδελφοποίη-
σή της (η ένατη συνολικά) 
µε την πόλη Γιακούτσκ της 
∆ηµοκρατίας Σάχα της Ρω-
σικής Οµοσπονδίας, αλλά 
και η διοργάνωση εκθέσε-
ων (Ολυµπιακών ∆αδών, 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνο-
λογίας και τοπικών προϊό-

ντων του Νοµού Ηλείας). 
Το BBC µετά την εκδήλωση 
συνδέθηκε απευθείας έξω 
από το Μουσείο για να µε-
ταδώσει δηλώσεις του Σε-
µπάστιαν Κόε αλλά και του 
νεαρού Ελληνοβρετανού 
Αλέξανδρου Λούκος, που 
επιλέχθηκε ως δεύτερος 
λαµπαδηδρόµος στην τελε-
τή Αφής της Ολυµπιακής 
Φλόγας στο Αρχαίο Στάδιο. 
Η συζήτησε πέρασε και στο 
ζήτηµα του νόµου για τη 
µαντίλα µε τους δύο υποψή-
φιους να συµφωνούν, έστω 
και από κάπως διαφορετι-
κές θέσεις, ότι ο νόµος θα 
εφαρµοστεί αυστηρά.

Νεκρός στο σπίτι του 
στο Λος Άντζελες 
βρέθηκε ο χαρισµα-

τικός κοµµωτής του Χόλυ-
γουντ Βιντάλ Σασούν. Πρό-
κειται για τον άνθρωπο που 
συνέδεσε το όνοµά του µε 
την κοµµωτική σε όλο τον 
κόσµο και είχε το µοναδικό 
χάρισµα να κάνει τις γυναί-
κες να αλλάζουν µορφή µε 
το ψαλίδι του.  Πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι  πέθανε 
από φυσικά αίτια σε ηλι-
κία 84ων ετών. Ωστόσο, 
συµφωνα µε άλλες πηγές, 
τα τελευταία χρόνια έπα-
σχε από σοβαρή ασθένεια. 
Τον Ιούνιο του 2011 πολ-
λά ρεπορτάζ έκαναν λόγο 
για διάγνωση λευχαιµίας 
την οποία προσπαθούσε να 
αντιµετωπίσει µε διάφορες 
θεραπείες στο Μπέβερλι 
Χιλς και το Λονδίνο.

Ο Βιντάλ Σασούν διαµόρ-
φωσε τη µόδα του 1960-
1970 απελευθερώνοντας 
τα χτενίσµατα από τα βα-
ριά, τυποποιηµένα και στι-
λιζαρισµένα µε λακ, λουκ. 
Τα ανάλαφρα και επιµελώς 
ατηµέλητα µαλλιά ήταν το 
χαρακτηριστικό σχεδόν σε 
όλα τα χτενίσµατά του. 

«Ήθελα να δώσω ωραίο 
σχήµα στα µαλλιά, να τα 
χρησιµοποιήσω σαν ύφα-
σµα και να αποµακρύνω 
ότι είναι υπερφίαλο. Οι γυ-
ναίκες είχαν µπει δυναµικά 

στον εργασιακό χώρο. Εί-
χαν αποκτήσει τη δική τους 
δύναµη. ∆εν είχαν χρόνο 
να στεγνώνουν τα µαλλιά 
τους µε τις ώρες πια», είχε 
δηλώσει το 1993 στους 
Los Angeles Times. Καθιε-
ρώθηκε µε το κούρεµα των 
πέντε σηµείων, το κούρεµα 
«Ελληνίδα Θεά» για τα κο-
ντά µαλλιά, την περµανάντ 
που εµπνεύστηκε από τα 
µαλλιά των γυναικών από 
την Αφρική αλλά και το 
περίφηµο «bob» το οποίο 
αγάπησαν µε πάθος και οι 
σηµερινές ντίβες.

∆ούλευε σκληρά στη ζωή 
του, άλλωστε αγαπηµένη 
του φράση ήταν το «το µόνο 
µέρος όπου η επιτυχία προ-
ηγείται της εργασίας είναι 
το λεξικό»! Το πρώτο του 
κοµµωτήριο το άνοιξε το 
1954 στο Λονδίνο, αλλά 
η αναγνωρισιµότητα ήρθε 
όταν ταξίδεψε στο Χόλυ-
γουντ µε σκοπό να χτενίσει 
τη Μία Φάροου, για την ται-
νία «Το µωρό της Ρόζµαρι», 
για να πληρωθεί το 1968, 
µε το αστρονοµικό ποσό 
των 5.000 δολαρίων. 

∆ύο χρόνια πριν προ-
βλήθηκε ταινία για τη ζωή 
του στο φεστιβάλ της Νέας 
Υόρκης. Η πλοκή της ται-
νίας ξεκινούσε από τα παι-
δικά χρόνια σε ορφανοτρο-
φείο του Λονδίνου ως τη 
δόξα και την καταξίωση.

Τ ο έργο ενός εκ των διασηµότερων ποπ ζωγράφων, 
του Ρόϊ Λιχνεστάϊν, το «Sleeping Girl», σηµείωσε 
ρεκόρ στη δηµοπρασία του οίκου Σοθµπις, καθώς 

έφτασε τα 267 εκατοµµύρια δολάρια. Η συγκεκριµένη δη-
µοπρασία, που ήταν για το έργο που ο Λιχνεστάϊν δηµι-
ούργησε το 1964, έγινε αποκλεισιτκά µε έργα της ποπ και 
της σύγχρονης τέχνης. 
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