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Κάποιοι άνθρωποι ψα-
ρεύουν µια ζωή χωρίς 
ποτέ να βγάλουν κάποια 

εντυπωσιακή ψαριά. Ίσως 
έχετε ακουστά την ιστορία του 
βιβλίου «Ο Γέρος και η Θάλασ-
σα» που έγραψε ο Έρνεστ Χε-
µινγουέι το 1952:  Ένας γέρος 
ψαράς 85 ετών σε ένα από τα 
τελευταία του ταξίδια ψαρεύει 
ένα θηριώδη ξιφία που πασχί-
ζει να κρατήσει… 

Η ιστορία µιας 85χρονης για-
γιάς έχει πάρα πολλές οµοιότη-
τες. Η 85χρονη Connie Laurie 

είναι λάτρης του ψαρέµατος και 
συστηµατικά δοκιµάζει τις δυ-
νάµεις της. Αυτή τη φορά βρι-
σκόταν φιλοξενούµενη σε ένα 
σκάφος ανοιχτά των ακτών της 
βόρειας Αυστραλίας και συγκε-
κριµένα ανοικτά του Κούκτα-
ουν. Στην πετονιά της ένιωσε 
ένα δυνατό τσίµπηµα και άρχι-
σε σιγά-σιγά να ανεβάζει το θή-
ραµά της.  Όπως αποδείχθηκε, 
επρόκειτο για ένα είδος ξιφία 
που φηµίζεται για την ταχύτη-
τα και τη δύναµή του. Η γιαγιά 
Connie πάλεψε για λίγη ώρα µε 

το ψάρι των 386 κιλών και λίγο 
αργότερα µπόρεσε να το πιάσει 
και να το ανεβάσει στο πίσω µέ-
ρος του πλεούµενου. 

Το ψάρι αργότερα απελευθε-
ρώθηκε και επέστρεψε στο υδά-
τινο περιβάλλον του, ενώ αυτή 
η ψαριά θα µείνει αξέχαστη 
στην απίθανη γιαγιά, η οποία 
δήλωσε σε δηµοσιογράφους: 
«Σίγουρα δεν ένιωσα 85 χρό-
νων όταν το έφερα µέσα […] 
ήµουν απασχοληµένη να το 
κρατήσω και να το φέρω µέσα 
στο σκάφος».

Εξονυχιστικές έρευνες για 
την εντόπιση και σύλλη-
ψη ενός άντρα που βίασε 

προχθές µια 34χρονη γυναίκα 
στο Rutherford, βορειοδυτικά 
του Νιούκαστλ, διενεργεί η 
αστυνοµία της Ν.Ν.Ουαλίας.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας 
είπε ότι η άτυχη γυναίκα στα-
µάτησε το αυτοκίνητό της επί 

της Kyle Street, για να βοηθή-
σει έναν άντρα που προσποι-
ούταν ότι του είχε χαλάσει το 
αυτοκίνητο. Μόλις τον πλησία-
σε, αυτός της επιτέθηκε και την 
κτύπησε στο κεφάλι µε αποτέ-
λεσµα να χάσει τις αισθήσεις 
της. Όταν βρήκε ξανά τις αι-
σθήσεις της, κατάλαβε ότι είχε 
πέσει θύµα βιασµού και µετα-

φέρθηκε αµέσως στο νοσοκο-
µείο του Τζον Χάντερ όπου της 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες. Ο βιαστής είναι 30 έως 
40 χρόνων, µε κοντά καστανά 
µαλλιά. Φορούσε τζινς, µαύρα 
γυαλιά, µαύρο φανελάκι και 
µπλε παπούτσια και οδηγούσε 
ένα κόκκινο Χόλντεν Κόµο-
ντορ σεντάν.

Η αστυνοµία συνέλαβε προ-
χθές µια γυναίκα µε την 
κατηγορία ότι δάγκωσε και 

παρολίγο να κόψει τη γλώσσα 
του φίλου της. Να σηµειωθεί ότι 
ο 19χρονος πήγε σε αστυνοµι-
κό σταθµό του Σίδνεϊ µε σοβα-
ρό τραύµα στη γλώσσα και µε 

ακατάπαυστη αιµορραγία από το 
στόµα, γύρω στις 03:50 τα ξηµε-
ρώµατα της Τρίτης. Μεταφέρθη-
κε στο Νοσοκοµείο Σεντ Βίνσεντς 
όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση. 
Λίγο αργότερα η αστυνοµία συ-
νέλαβε µια 28χρονη γυναίκα σε 
ξενοδοχείο του Ντάρλιγκχερστ 

και άσκησε εναντίον της ποινική 
δίωξη για πρόκληση σοβαρών 
σωµατικών κακώσεων σε βάρος 
του 19χρονου. Η κατηγορούµε-
νη παρουσιάστηκε χθες στο ∆ι-
καστήριο του Downing Centre 
και αφέθηκε ελεύθερη µε εγγύη-
ση µέχρι να γίνει η δίκη της.

Μια γιαγιά 85 χρονών 
έπιασε ξιφία... 
386 κιλών!

Βίασε 34χρονη γυναίκα 
που σταμάτησε να τον βοηθήσει

Του δάγκωσε και παραλίγο 
να του κόψει τη... γλώσσα!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνει 

ετήσιο χορό το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 
στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY,  

με ζωντανή Μουσική. 
Στο μπουζούκι και τραγούδι ο καλλιτέχνης πατριώτης μας 

από Γαστούνη ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ.
Φαγητά της ώρας και θαλασσινά. 
Είσοδος φαγητό και ποτό $50.00

κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως λόγου περιορισμένο χώρο 
στα Τηλέφωνα στο Γραφείο 9567 6005 

στον Κ. Αδαμόπουλο 9599 4662, Κα. Μπαντούνα 9708 2450, 
Κα. Βασιλοπούλου 9597 5218, Κ. Λυμπέρη 9787 3162 

και  Κα. Ρένα 9558 5997.  
Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720 

 Ο πρόεδρος Δ. Βεκρής 
0401 400 535 14
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Κύριος ηλικίας 44 ετών, οικονομικά ανεξάρτητος,  
από τη Μελβούρνη με μικρό βαθμό αναπηρίας  

στο αριστερό του πόδι, ζητά γνωριμία με κοπέλα  
ηλικίας 38-40, χριστιανικών αρχών, ανύπαντρη  

που να μην καπνίζει, να μην πίνει και να είναι διαθέσιμη 
να μετοικίσει στη Μελβούρνη, με σκοπό το γάμο. 

(οικονομικό αδιάφορο)

Μόνο ειλικρινείς προτάσεις 
τηλ. 03 9471 8043
κιν. 0405 593 331 14
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για part time εργασία να βοηθά ηλικιωμένους 
στα σπίτια τους. Να ομιλεί Ελληνικά 

και να διαβάζει και να γράφει Αγγλικά. 

Τηλ στην Jackie 85669004 
ή email jackie@majestichealthcare.com.au14
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Ζητείταί 
Φροντίστρια/Φροντιστής 

(personal carer) 

sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquires
για να διαφηµιστείτε

Η 85χρονη Connie Laurie 
που έπιασε ξιφία… 386 κιλών!


