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ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ:  
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

Έκθεση 

Τα ελληνικά καφέ της Αυστραλίας παρουσιάζονται ως ένα 
παγκόσμιο φαινόμενο, προκαλώντας άνευ προηγουμένου 
αλλαγές στη λαϊκή κουλτούρα της Αυστραλίας. 

Τετάρτη 20 Μαρτίου - Τετάρτη 1η Μαΐου  

Macquarie University Art Gallery, Building E11A, North Ryde, NSW 2109 

Είσοδος ελεύθερη.  
Ανοιχτή 10 π.μ.– 5 μ.μ. καθημερινές και ορισμένα Σάββατα.  

Για πληροφορίες πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.artgallery.mq.edu.au 

 Επίσημο άνοιγμα: Τετάρτη 27 Μαρτίου, 6 μ.μ. για έναρξη στις 6.30.  
Την έκθεση θα παρουσιάσει ο ηθοποιός,  

σκηνοθέτης και συγγραφέας, Lex Marinos OAM. 

Επικοινωνία:   
Leonard Janiszewski, Modern History/Art Gallery, Macquarie University  

τηλ.: 9850 6886/7437, κινητό: 0448 876 626 

Γλώσσα : αγγλικά 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
σε συνεργασία με το Macquarie University 

Παρουσιάζουν       

Download our App 

Είκοσι ένα άτοµα συνελήφθησαν για συµµετοχή σε δίκτυο 
παραγωγής και διανοµής υλικού παιδικής πορνογραφίας στην 
Αυστραλία.  Ανάµεσα στα θύµατα των 21 παιδόφιλων ανα-
γνωρίστηκε ένα παιδί µικρότερο των δέκα ετών, σε φωτογρα-
φίες και βίντεο που διακινούσε το δίκτυο.

Οι συλληφθέντες προέρχονται από διαφορετικές περιοχές 
της Αυστραλίας και είναι ηλικίας από 22 ως 76 ετών. Θεωρού-
νται ύποπτοι για κατοχή, χρήση και διανοµή παιδικού πορνο-
γραφικού υλικού, το οποίο διένειµαν µέσω δικτύου.

Η επιχείρηση της αστυνοµίας Conqueror (Κατακτητής) άρ-
χισε τον Ιανουάριο και µέχρι τώρα οι αστυνοµικοί έχουν κα-
τασχέσει σκληρούς δίσκους υπολογιστών, 26 µόνο από την 
κατοικία ενός από τους υπόπτους.

Την τελευταία εβδοµάδα έχουν γίνει αστυνοµικές επιδροµές 
σε 40 σπίτια. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, τις επόµενες εβδο-
µάδες θα πραγµατοποιηθούν και άλλες συλλήψεις.

Την γνωστή κινηµατογραφική 
ταινία «Συµµορία των 11» θυµίζει ο 
τρόπος µε τον οποίο έγινε κλοπή 32 
εκατοµµυρίων δολαρίων από το µε-
γαλύτερο καζίνο της Αυστραλίας, το 
Crown της Μελβούρνης.

Ένας παίκτης σε συνεργασία µε 
υπάλληλο του καζίνο κατάφεραν να 
σπάσουν τον κώδικα ασφαλείας του 
εσωτερικού συστήµατος παρακο-
λούθησης του εν λόγω καζίνο και να 
βάλουν στην τσέπη τους τα 32 εκα-
τοµµύρια δολάρια!

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 
εφηµερίδας «Ηerald Sun», ως εγκέ-
φαλος της κλοπής φέρεται να είναι 
ένας από τους πλέον πολυέξοδους 
παίκτες του Crown από το εξωτερι-
κό. Στην κλοπή εµπλέκεται και ένας 

υπάλληλος του καζίνου.
Ο κ. «Whale» («φάλαινα»), όπως 

αποκαλούνται οι µεγάλοι τζογαδό-
ροι, µε τη βοήθεια ενός συνεργάτη 
του, µπήκε στο σύστηµα παρακο-
λούθησης του Crown και έβλεπε 
από τις κάµερες τα χαρτιά των άλ-
λων παικτών. Έτσι «καθοδηγούσε» 
τον «φάλαινα» που κατάφερε µέσα 
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
να τσεπώσει $32 εκατ.  ποντάρο-
ντας «σωστά».

Το καζίνο κάλεσε την αστυνοµία 
να ερευνήσει την απάτη, που πιστεύ-
εται ότι είναι η µεγαλύτερη που έχει 
γνωρίσει το Crown στα 19 χρόνια 
λειτουργίας του στη Μελβούρνη.

Ο κ. «φάλαινα» ήταν ιδιαίτερα 
γνωστός στη διεύθυνση του καζίνο, 

η οποία και του είχε παραχωρήσει 
πολυτελέστατο διαµέρισµα γι’ αυτόν 
και την οικογένειά του.

Όταν η ασφάλεια του Crown κα-
τάλαβε τι γινόταν, πέταξαν τον κ. 
«φάλαινα» εκτός Crown, βάζοντάς 
τον, παράλληλα, στη λίστα µε τους 
ανεπιθύµητους και απέλυσαν άµεσα 
τον υπάλληλο του καζίνου που εργα-
ζόταν στο τµήµα εξυπηρέτησης των 
VIP παικτών.

Το καζίνο µετά τη δηµοσιοποίηση 
της κλοπής αρνήθηκε να σχολιάσει 
την υπόθεση, αλλά και να επιβεβαι-
ώσει το ποσόν της κλοπής. Το µόνο 
που ανέφερε, σε ανακοίνωσή του, 
ήταν ότι έχουν βάσιµες ελπίδες ότι 
µπορούν να πάρουν πίσω µεγάλο 
µέρος του κλαπέντος ποσού.

Απίστευτη κλοπή $32 εκατ. από 
το καζίνο Crown της Μελβούρνης 

Στα χέρια της αστυνοµίας 
21 παιδόφιλοι


