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Ο Tim Philips του Hem-
mesphere Cocktail Bar 
του Σίδνεϊ είναι το νέο τα-

λέντο της τέχνης του Mixology, 
o οποίος ξεχώρισε ανάµεσα σε 
50 υποψήφιους στον τελικό 
για την ανάδειξη του καλύτε-
ρου bartender στον κόσµο για 
το 2012, κερδίζοντας τη διά-
κριση Diageo Reserve World 
Class Bartender of the Year 
2012. Ο Tim Philips κέρδισε 
τις εντυπώσεις της κριτικής 
επιτροπής µε την συνταγή του 
«Hot Toddy Australia», που 
συνδύασε µε την εξαιρετική 
τεχνική του, το ουίσκι Johnnie 
Walker Gold Label Reserve 
µαζί µε κανέλα και ginger.  

Ο Philips επέδειξε εξαιρετι-
κό στιλ και µοναδική τεχνική 
αποδεικνύοντας το ταλέντο και 
τις σπάνιες δεξιότητές του. Το 
δηµιουργικό όραµα, το πάθος 
και η καταλυτική του παρουσία 
πίσω από το bar είναι ανάλο-
γα των υψηλών προδιαγρα-
φών, της δεξιοτεχνίας και του 
επαγγελµατισµού που απαιτεί 
η επιτυχία στον χώρο.  Κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς που 
µας πέρασε, bartenders από 
τα πιο αναγνωρισµένα µπαρ 
στον κόσµο διαγωνίστηκαν σε 
τοπικό επίπεδο φιλοδοξώντας 
να κερδίσουν µια θέση στον 

παγκόσµιο τελικό της Diageo 
στο Rio de Janeiro της Βραζιλί-
ας. Μόνο 50 από τους 15.000 
διαγωνιζόµενους κέρδισαν τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουν 
τις καινοτόµες δηµιουργίες 
τους µπροστά στα µεγαλύτερα 
ονόµατα του χώρου. Ο Tim 
Philips προβλέπεται να αναδει-
χτεί σε αναγνωρισµένο όνοµα 
του κλάδου και να ταξιδέψει 
στον κόσµο, εκπαιδεύοντας 
και εµπνέοντας νέα ταλέντα, 
ενώ παράλληλα θα διευρύνει 
τις δικές του γνώσεις του και 
θα εµπλουτίσει τις ικανότητες 
και τις τεχνικές του.  

Οι προκλήσεις που περι-

λάµβανε ο παγκόσµιος τελι-
κός οδήγησαν τους bartenders 
να διερευνήσουν τις ταχέως 
αναπτυσσόµενες τάσεις του 
κλάδου, εστιάζοντας κυρίως 
στην Retro Chic τάση, µια πα-
γκοσµία αναδυόµενη τάση που 
συνοψίζει όλη τη γοητεία και 
την απλότητα της χρυσής επο-
χής του ‘50 και του ‘60. Η τάση 
Retro Chic έχει εµπνεύσει στο 
παρελθόν τους µεγάλους οί-
κους της µόδας, του design, της 
τέχνης και ήταν βασικό θέµα 
σε όλα τα διαγωνιστικά µέρη 
του παγκόσµιου τελικού, όπου 
έδωσε το στίγµα για τη δηµι-
ουργία µοναδικών cocktail.

Την ανακοίνωση της ποι-
νής του αναµένει από το 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

ο 29 χρονος Bryce Kingsley 
Quilley από το Tailem Bend 
της Νότιας Αυστραλίας, ο οποί-
ος κατηγορείται για επίθεση-
παραβίαση ενός ISP server και 
απειλή του ιδιοκτήτη του µε… 
τσεκούρι!

Τα αδικήµατα έγιναν στις 14 
Ιουνίου του 2011 στο Tailem 
Bend. Ο ίδιος οµολόγησε την 
ενοχή του και στις τρεις κατη-
γορίες που του απαγγέλθηκαν, 
αυτή της παράνοµης τροποποί-
ησης των δεδοµένων του υπο-
λογιστή, της απειλής για την 
πρόκληση σωµατικής βλάβης 
και πρόκλησης υλικών ζηµιών.

Η διάσηµη τραγουδίστρια 
Madonna δεν θα επισκε-
φθεί τελικά µε την περι-

οδεία της MDNA την Αυστρα-
λία όπως ανακοινώθηκε το 
Σαββατοκύριακο. Η βασίλισσα 
της ποπ ακύρωσε όλες τις προ-
γραµµατισµένες συναυλίες της 
στην 5η ήπειρο, οι οποίες θα 
ήταν οι πρώτες που πραγµατο-
ποιούσε στην χώρα έπειτα από 
20 χρόνια. Προς το παρόν δεν 
έχει ανακοινωθεί η αιτία για 
την ακύρωση των συναυλιών.

Η διάσηµη τραγουδίστρια 

αυτό το διάστηµα βρίσκεται 
στην Ευρώπη µε την περιο-
δεία της. Την Τρίτη, 17 Ιου-
λίου, η εντυπωσιακή σταρ 

έδωσε µία µοναδική συναυλία 
στο Hyde Park του Λονδίνου, 
την οποία παρακολούθησαν 
και αρκετοί επώνυµοι µεταξύ 
των οποίων ήταν και οι: Kylie 
Minogue, George Michael και 
Stella McCartney. Η βασίλισ-
σα της ποπ άνοιξε την συναυ-
λία της στο Hyde Park µε την 
νέα επιτυχία της «Girl Gone 
Wild». Μεταξύ των επιτυχιών 
που ερµήνευσε κατά τη διάρ-
κεια του show της ήταν και τα: 
«Papa Don’t Preach», «Express 
Yourself» και «Like a Prayer».

Σύµφωνα µε την τελευταία έκ-
θεση της  Ciatti, η ζήτηση για  
αυστραλιανό κρασί είναι πολύ 

ισχυρή και η τάση αυτή θα προωθή-
σει τη µακροπρόθεσµη αύξηση της 
τιµής του στη διεθνή αγορά.

Τα κόκκινα κρασιά από εµβλη-
µατικές περιοχές (Κοιλάδα Barossa, 
Coonawarra, McLaren Vale κ.ά.) 
είναι τα  πιο περιζήτητα,  ενώ τα  
αποθέµατα των λευκών κρασιών 
της χώρας παραµένουν µεγάλα στην 
αγορά. Οι Αυστραλιανοί παραγωγοί 
θα ευνοήσουν  την αύξηση των εξα-
γωγών σε χύµα κρασί. 

Για παράδειγµα, 74 εκατοµµύρια 
λίτρα αυστραλιανών οίνων χύµα 
απεστάλησαν στις Ηνωµένες Πολι-
τείες µεταξύ 31 Μαϊου 2011 και 1 
Ιουνίου 2012, ποσότητες που είναι 
κατά 52% µεγαλύτερες σύγκριση µε 
αυτές την προηγούµενη περίοδο.

Σύµφωνα µε  τα στοιχεία του 
WINE AUSTRALIA, η µέση τιµή 
ανά εκατόλιτρο οίνου ήταν µόλις 
πάνω από εκατό δολάρια Αυστραλί-
ας. Κατά την ίδια περίοδο, οι απο-
στολές των εµφιαλωµένων κρασιών 
της χώρας έχουν µειωθεί  κατά  11% 
σε 1,17 εκατοµµύρια εκατόλιτρα.

Σε µαραθώνιο σεξ επιδίδεται ένα 
καλαµάρι που ζει στις θάλασσες 
της Αυστραλίας, µε αποτέλεσµα 

µετά να µην µπορεί να πάρει τα... πλο-
κάµια του. Σύµφωνα µε ερευνητές, το 
κεφαλόποδο Euprymna tasmanica 
µετά από τις τρίωρες συνευρέσεις του, 
χρειάζεται ξεκούραση µισής ώρας για 
να κολυµπήσει πάλι κανονικά.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 
µελέτη τους προσέφερε νέα στοιχεία 
σχετικά µε τις επιπτώσεις της ενεργει-
ακές δαπάνες του ζευγαρώµατος στη 
ζωή και τη µακροβιότητα των ειδών.

Το συγκεκριµένο καλαµάρι ζει 
λιγότερο από ένα χρόνο, κάτι που 
ενδέχεται να συµβαίνει λόγω των... 
ελαφρών του ηθών και της κούρασης 
που αποκτά λόγω των πολλών συνευ-
ρέσεών του µε πολλούς συντρόφους. 
Μάλιστα, ο ανταγωνισµός στους επί-
δοξους εραστές κάθε θηλυκού, έχει 
οδηγήσει το Euprymna tasmanica 

σε ακρότητες. Κατά τη διάρκεια του 
ζευγαρώµατος, το αρσενικό τυλίγει 
το θηλυκό µε τα πλοκάµια του και το 
θωπεύει φυσώντας νερό κάτω από το 
µανδύα της, το φουσκωτό κάλυµµα 
που βρίσκεται πίσω από το κεφάλι. 

Η κορύφωση της πράξης έρχεται 
όταν το αρσενικό καλαµάρι µεταφέ-
ρει στο θηλυκό τον σάκο σπέρµατος, 
που έχει στην άκρη ενός από τα πλο-
κάµια του. Οι ερευνητές έκαναν τεστ 
κόπωσης στα καλαµάρια για να δουν 
πόσο αντέχουν στην άσκηση χωρίς 
σεξ. Αφού αιχµαλώτισαν µερικά, τα 
έβαλαν σε δεξαµενή µε νερό που πή-
γαινε µόνο προς τη µία κατεύθυνση, 
για να κολυµπά κόντρα στο ρεύµα. 
Την επόµενη µέρα, 30 καλαµάρια 
ανά ζεύγη µπήκαν σε χωριστές δε-
ξαµενές για να συνευρεθούν. Το τεστ 
κόπωσης έδειξε ότι µετά τη συνεύρε-
ση, είχαν δυνατότητα κολύµβησης 
για το µισό χρόνο.

Ο πρώην εκατοµµυριούχος επι-
χειρηµατίας, Άντριου Καλάϊ-
ζιτς, που αποφυλακίστηκε τον 

περασµένο Φεβρουάριο µετά από κά-
θειρξη 25 χρόνων για τον φόνο της 
συζύγου του, δηλώνει αποφασισµέ-
νος να χρησιµοποιήσει κάθε νοµικό 
µέσο για να αποδείξει την αθωότητά 
του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο τηλεοπτικό κανάλι 7, ο 71χρονος 
Καλάϊζιτς δήλωσε: «Θα παλέψω µε 
όλες τις δυνάµεις µου µέχρι το τέλος, 
γιατί δεν διέπραξα αυτό το έγκληµα 
για το οποίο καταδικάστηκα».

Ο Καλάϊζιτς είχε καταδικαστεί σε 

ισόβια κάθειρξη τον Μάϊο του 1988, 
όταν το δικαστήριο τον βρήκε ένοχο 
στην κατηγορία ότι πλήρωσε επαγ-
γελµατία δολοφόνο για να σκοτώσει 
τη γυναίκα του στις 27 Ιανουαρίου 
του 1986. Ο ίδιος όµως υποστηρί-
ζει ότι η υπόθεση ήταν στηµένη από 
άνδρες της αστυνοµίας. Ο Φρανσί-
σκους Μπιλ Βάντενµπεργκ, που είχε 
καταδικαστεί για τον φόνο της Μέ-
γκαν Καλάϊζιτς, τελικά βρέθηκε κρε-
µασµένος στο κελί του στις φυλακές 
του Λογκ Μπέϊ το 1988. Ο Άντριου 
Καλάϊζιτς υποστηρίζει ότι ποτέ δεν 
συναντήθηκε µε τον δολοφόνο.

Μεγάλη η ζήτηση
για  τα αυστραλιανά κρασιά

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΧΥΜΑ ΚΡΑΣΙ

Αυστραλός για το 2012 
ο καλύτερος µπάρµαν

Ένοχος δήλωσε ο «χάκερ» που παραβίασε server
κι απείλησε τον ιδιοκτήτη με τσεκούρι 

Καλαμάρι της Αυστραλίας 
κάνει τρίωρο σεξ 
και ξεκουράζεται μισή ώρα

Η Madonna δεν έρχεται στην Αυστραλία!

Επιμένει ότι είναι αθώος
ο  Άντριου Καλάϊζιτς
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