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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τής Μήτέρας 

το Σάββατο 11 Μάιου 2013
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν το Σάββατο 11 Μάιου 2013 την γιορτή της Μητέρας στο κτήριο του Συλλόγου 279 
Forest RD corner Princes set. BEXLEY. Τιμή μετά φαγητού και ποτού $50 δολάρια παιδιά κάτω των 12 ετών και Μητέρες (Λάιφ Μεμπες) δωρεάν. 

Λόγω περιορισμένου χώρου τηλεφωνήστε εγκαίρως στα γραφείο 9567 6005 και ζητήστε τον Δ. Μπεκρή στο Θ. Αδαμόπουλο στο 9599 4662 
στην Κα Μπαντούνα στο 9705 2450 στην Κα Βασιλοπούλου στο 9597 5218 στην Κα Στασινόπουλου στο 9787 2279 και στην Κα Ρένα στο 9558 5997. 

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Οµογενής σκότωσε 
72χρονο για πέντε 
... ντοµατιές

Ένας 67χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρ-
ξη 11,5 ετών γιατί σκότωσε έναν 72χρονο 
οµογενή µετά από καυγά για πέντε ντοµα-
τιές. Είχε σκοτώσει επίσης την ξαδέρφη του 
στην Ελλάδα για ασήµαντη αφορµή.

Για πέντε ντοµατιές σκότωσε έναν άν-
θρωπο. Αυτό ήταν το δεύτερο φονικό του. 
Επίσης για ασήµαντη αφορµή είχε σκοτώσει 
την ξαδέλφη του στην Ελλάδα.

∆ράστης ο 67χρονος Περικλής Παπαδό-
πουλος ο οποίος καταδικάστηκε την Τρίτη 
σε κάθειρξη 11,5 χρόνων, αλλά θα πρέπει 
να περάσει εννέα χρόνια στη φυλακή για να 
έχει δικαίωµα να υποβάλει έφεση για πρόω-
ρη αποφυλάκιση.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο Π. Πα-
παδόπουλος, το 2011, σκότωσε τον 72χρο-
νο οµογενή Αντώνιο Μιρτσόπουλο µετά 
από καυγά τους για πέντε ντοµατιές!

Ο δράστης φύτεψε πέντε ντοµατιές στον 
κήπο του Μιρτσόπουλου, στο Κλάιτον της 
Μελβούρνης και όταν το θύµα του ζήτησε 
τον λόγο τσακώθηκαν και πάνω στη φιλο-
νικία τους τον σκότωσε, όπως ο ίδιος παρα-
δέχθηκε.

Η δικαστής Μπέτι Κινγκ είπε ότι η απόφα-
ση του Παπαδόπουλου να φυτέψει ντοµατιές 
στον κήπο που είχε ετοιµάσει ο Μιρτσόπου-
λος ήταν προκλητική. «Και οι δυο φαίνεται 
πως ήσασταν δυο στριφνά γεροντάκια, µε 
διάθεση ο ένας να κάνει την ζωή του άλλου 
δύσκολη. Αλλά να επιτρέψετε αυτή η εχθρό-
τητα να φτάσει στο σηµείο του θανάτου του 
Μιρτσόπουλου είναι απαράδεκτο» είπε η 
δικαστής.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε πως ο Πα-
παδόπουλος είχε σκοτώσει την ξαδέλφη του 
στην Ελλάδα «για ασήµαντη αφορµή» και 
είχε καταδικαστεί. Είχε µείνει στη φυλακή 
από το 1992 έως το 2008. Η δικαστής Κινγκ 
τον χαρακτήρισε επικίνδυνο για την κοινω-
νία. «Είσαι 67 χρονών και έχεις σκοτώσει 
δυο ανθρώπους, σε ξεχωριστά επεισόδια 
για ασήµαντο λόγο» ανάφερε στον Π. Παπα-
δόπουλο, η δικαστής.

Εκδικάζεται η υπόθεση ομογενή 
που διεκδικεί από καζίνο $20 εκατ. 

Ως «ο µεγαλύτερος τζογαδόρος όλων των εποχών» χαρακτη-
ρίστηκε σε αυστραλιανό δικαστήριο ο Έλληνας οµογενής Χά-
ρης Κακαβάς που έφτασε στο σηµείο να παίξει 164 εκατοµ-
µύρια δολάρια στο καζίνο µέσα σε 5,5 ώρες. Ο ίδιος έχασε 
ενάµιση δις µέσα σε ένα χρόνο.

Αυτές τις ηµέρες διεξάγεται στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Αυ-
στραλίας µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δίκη, καθώς ο εθισµένος 
στον τζόγο Χάρης Κακαβάς διεκδικεί αποζηµίωση ύψους 20,5 
εκατοµµυρίων δολαρίων από το καζίνο Crown της Μελβούρ-
νης, ισχυριζόµενος ότι το καζίνο εκµεταλλεύτηκε το παθολογι-
κό πάθος για τον τζόγο.

Σε προηγούµενη δίκη, η αυστραλιανή δικαιοσύνη έκρινε ότι 
για τη “χασούρα” του δεν ευθύνεται το καζίνο, αλλά το πάθος 
του ίδιου για τον τζόγο. Ο Κακαβάς έκανε έφεση και η υπόθεσή 
του άρχισε να εκδικάζεται στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, από την 
περασµένη εβδοµάδα. Ο οµογενής αρνήθηκε να κάνει σχόλιο 
λέγοντας ότι θα περιµένει την απόφαση. Αν δικαιωθεί, τότε 
είναι βέβαιο ότι θα ανοίξουν οι «ασκοί του Αιόλου» για την 
«βιοµηχανία του τζόγου».

O κ. Κακαβάς, ο οποίος δήλωσε ότι έκρυβε το πάθος του για 
τον τζόγο από τη γυναίκα του, έχασε έως 30 εκατοµµύρια δολά-
ρια το 2005 και το 2006. Ο καθηγητής Ψυχολογίας, Αλεξάντερ 

Μπλαζούνσκι, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο Κακαβάς στοιχη-
µάτιζε έως και 300.000 δολάρια κάθε φορά στο µπακαρά «για 
να ικανοποιήσει το πάθος της εξάρτησής του. Είναι παθολογι-
κά εξαρτηµένος τζογαδόρος», είπε.

Το βασικό επιχείρηµα του Κακαβά είναι ότι το καζίνο -παρά 
το γεγονός ότι γνώριζε πως ήταν ένας παθιασµένος τζογαδό-
ρος, που του είχε απαγορευτεί η είσοδος εφ’ όρου ζωής από 
άλλα καζίνο της Αυστραλίας- χρησιµοποίησε αθέµιτες µεθό-
δους, προκειµένου να τον δελεάσει να αρχίζει να παίζει στο 
Crown της Μελβούρνης.

Ο Κακαβάς κατέθεσε στο δικαστήριο πως όταν έχασε όλα του 
τα χρήµατα, οι υπεύθυνοι του καζίνου τον οδήγησαν σε τράπε-
ζα για να πάρει και τα …ρέστα του.

«Μου είχαν αποµείνει µόνο 345 χιλιάδες δολάρια στο λο-
γαριασµό. Το καζίνο µου διέθεσε αυτοκίνητο να πάω να 
κάνω ανάληψη. Τα πήρα, επέστρεψα στο καζίνο και τα 
έπαιξα. Τα έχασα όλα» κατέθεσε στο δικαστήριο ο 
οµογενής.

Ο δικαστής Ντέιβιντ Χάρπερ, που εκδίκασε την 
πρώτη δίκη, στην απόφασή του, που απαρτίζεται 
από 240 σελίδες, επικρίνει και το καζίνο για τον 
χειρισµό του όλου θέµατος.


