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Η συμμετοχή της εκπομπής «60 Minutes»  
στην απαγωγή του Θεολόγου από την Κω
Τ ελικά, η εκποµπή «60 Minutes», µε τον ένα 

ή άλλο τρόπο, έχει συµµετάσχει τουλάχιστον 
σε τρεις απαγωγές παιδιών. Η τελευταία -και 
αποτυχηµένη- είναι αυτή που έγινε πρόσφατα 

στο Λίβανο. Μια άλλη έγινε το 2014 µέσω Τουρκί-
ας, από όπου ένα παιδί µεταφέρθηκε µε ταχύπλοο 
στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, στην Αυστραλία.  Ο 
Νικήτας Καβουκλής από την Κάλυµνο και η πρώην 
σύζυγός του Νταϊάνα Λίβινγκστον, παντρεύτηκαν 
στην Αυστραλία και εκεί γεννήθηκε ο γιος τους Θε-
ολόγος. Σήµερα ο Θεολόγος είναι 19 ετών, ζει στο 
Περθ και λέγεται Theo Johnstone. Πήρε το επώνυ-
µο του συζύγου της µητέρας του, Peter Johnstone 
και λέει ότι «αυτός είναι ο πραγµατικός του πατέ-
ρας, έστω και αν δεν έχει το αίµα του». Για την 
τραυµατική του εµπειρία µίλησε στο συγκρότηµα 
Fairfax. Η υπόθεση, µάλιστα, της απαγωγής του 
εξάχρονου Theo από την µητέρα του, που οργα-
νώθηκε και εκτελέστηκε µε τη συνδροµή κοµάντος 
εταιρείας security, είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις 
στο «Νέο Κόσµο» και τον αυστραλιανό Τύπο τότε, 
που έκανε λόγο για παρόµοιες υποθέσεις στα ελλη-
νικά δικαστήρια.  Η µάχη για τον Θεολόγο Καβου-
κλή ξεκίνησε το 2001. Τότε η µητέρα του Νταϊάνα 
Λίβινγκστον, είχε συµφωνήσει µε τον πρώην σύ-
ζυγό της Νικήτα, να περάσει ο µικρός έξι εβδοµά-
δες µαζί του, στην Κάλυµνο. Όµως, όπως είχε πει 
η κ. Λίβινγκστον, ο πατέρας του παιδιού της δεν 
τήρησε τη συµφωνία τους και, µάλιστα, της απέ-
κοψε κάθε δυνατότητα επικοινωνίας µε το παιδί. 
Εκείνη στράφηκε τότε εναντίον του δικαστικά και η 
∆ικαιοσύνη έδωσε εντολή να επιστρέψει το παιδί 
στο σπίτι της µητέρας, στην Αυστραλία. Η πρώτη 
δικαστική απόφαση εκδόθηκε τον ∆εκέµβριο, ενώ 

δύο µήνες αργότερα ακολούθησε νέα απόφαση. 
Σύµφωνα µε αυτή, ο πατέρας υποχρεώθηκε να 
παραδώσει το παιδί στην πρώην σύζυγό του, ενώ 
η Αστυνοµία κλήθηκε να εκτελέσει την απόφαση. 
Ωστόσο, δεν ήταν γνωστός ο τόπος διαµονής του 
Νικήτα Καβουκλή. Μπροστά στην αδυναµία που 
προέβαλε η Αστυνοµία να εκτελέσει τις δικαστι-
κές αποφάσεις, η Νταϊάνα Λίβινγκστον, οργάνωσε 
επιχείρηση µε τη συµµετοχή κοµάντος, οι οποίοι 
άρπαξαν το παιδί από το χωριό Άγιος Νικόλαος 
Καλύµνου. Εκείνη την ώρα, ο µικρός συνοδευόταν 
από τη γιαγιά του. Πριν προλάβει να αντιδράσει η 
οικογένεια Καβουκλή, οι κοµάντος µε τη µητέρα 
και το πεντάχρονο αγόρι είχαν µπει σε ταχύπλοο 
σκάφος και πήγαν από την Κάλυµνο στην Κω. Από 
εκεί ταξίδεψαν αεροπορικώς στην Αθήνα. Όπως 
ανέφεραν οι εφηµερίδες της Αυστραλίας, υπήρξαν 
προβλήµατα στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», αρχικά, αλλά, τελικά, ο µικρός ταξίδεψε µαζί 
µε τη µητέρα του, αφού η ίδια είχε µαζί της αντί-
γραφα των δικαστικών αποφάσεων που έδιναν 
σε εκείνη την επιµέλεια του παιδιού. Για τον ίδιο 
λόγο δεν επενέβη στην υπόθεση η Ελληνική Αστυ-
νοµία. Ο «Νέος Κόσµος» είχε αναφερθεί στην υπό-
θεση τότε, µε εκτενή ρεπορτάζ, ενώ έγινε γνωστό 
ότι µεγάλο µέρος των εξόδων για την αµοιβή της 
εταιρείας που οργάνωσε την επιχείρηση πλήρωσε 
το τηλεοπτικό κανάλι «9» και η εκποµπή του «60 
Minutes». Ο Νικήτας Καβουκλής, µε υποµνήµατα 
τόσο στις ελληνικές Αρχές όσο και στις αντίστοι-
χες της Αυστραλίας, υποστήριξε ότι η Σκωτσέζα 
πρώην σύζυγός του και ο νέος της σύζυγος, ένας 
Αυστραλός υδραυλικός, κακοµεταχειρίζονταν τον 
Θεολόγο, ενώ από τον ίδιο αποσπούσε εκβιαστικά 

χρηµατικά ποσά προκειµένου να του επιτρέπει να 
βλέπει το παιδί του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι το 
ίδιο το παιδί αντιδρούσε µε κλάµατα στην προοπτι-
κή να επιστρέψει στη µητέρα του, στην Αυστραλία. 
Σήµερα ο Theo Johnstone (όπως λέγεται, πλέον, ο 
Θεολόγος) υπερασπίζεται την ενέργεια της µητέρας 
του «να τον απαγάγει» και υποστηρίζει ότι οι γονείς 
του ξόδεψαν 200.000 «για την απαγωγή του».
Η µητέρα του, που σήµερα λέγεται Dianne Johnston, 
λέει ότι το κανάλι «9» της έδωσε ελάχιστα χρήµα-
τα και η ίδια πήρε δάνειο. Ο Theo Johnstone είδε 
µόνο µια φορά τον πατέρα του από το 2002. Ο Νι-
κήτας Καβουκλής έχει επιστρέψει στο Ντάργουιν, 
κάνει αναρτήσεις στο Facebook ότι θέλει να ξα-
ναζήσει ωραίες στιγµές µε το γιό του, τον έχει και 
τατουάζ στο χέρι του, αλλά ο γιος µένει αδιάφορος 
και λέει ότι είναι ικανοποιηµένος µε τη ζωή του.

 
(Πηγή: neoskosmos.com)

Μετά από απαίτηση του κοινού, ο Γιώργος Καπινιάρης 
επιστρέφει στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ

Μετά από τρεις επιτυχηµένες εµφανίσεις της κω-
µωδίας ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΜΟ (FINDING 
MEMO) στο φετινό Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδ-
νεϋ, ο Γιώργος Καπινιάρης επιστρέφει για µια 
ακόµα αποκλειστική εµφάνιση.

Τα εισιτήρια για την παράσταση, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 
7:30µµ στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη (206-
210 Lakemba Street, Lakemba), είναι διαθέσιµα 
προς πώληση. Η τιµή των εισιτηρίων είναι $35 
και για κρατήσεις τηλεφωνείστε στο 9750 0440.
Ο Καπινιάρης διασκέδασε τους εκατοντάδες θε-
ατές στην σκηνική κωµωδία ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΜΕΜΟ (FINDING MEMO),  σε τρεις εµφανίσεις 
του, στο Canterbury Leagues, στο The Juniors και 
στο St George Sailing Club. Μετά την αποχώρη-
ση του από την σκηνή, το κοινό δεν ήθελε να φύ-
γει ζητώντας περισσότερο,  γι’ αυτό είµαστε στην 
ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουµε ξανά για µια 
και µόνο αποκλειστική φορά αυτή την επιτυχηµέ-
νη παράσταση! Τα εισιτήρια είναι περιορισµένα 
και θα πουληθούν γρήγορα.

Ο Γιώργος Καπινιάρης είναι ένας από τους πιο 
αγαπηµένους κωµικούς, µουσικούς και αστέρας 

της τηλεόρασης στην Αυστραλία.  Μετά από τις 
εµφανίσεις του σε επιτυχηµένες παραστάσεις σε 
ολόκληρη την Αυστραλία όπως το Il Dago και στο 
Zorba The Freak, ο Γιώργος επιστρέφει στο Ελ-
ληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ µε την κωµωδία του 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΜΟ (FINDING MEMO). 
Το ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΜΟ (FINDING 
MEMO) πρόκειται για µια κωµική ιστορία βασι-
σµένη στις δικές του εµπειρίες, καθώς µεγάλωσε 
σαν Ελληνόπουλο στην πολυεθνική Αυστραλία, 
πρώτα σαν παιδί, µετά σαν ενήλικας και τέλος 
σαν γονιός. Μια ιστορία την οποία συµµερίζονται 
πολλοί άλλοι Έλληνες της Αυστραλίας. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή 3 Ιουνίου
ΩΡΑ: 7:30µµ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:  Ελληνική Κοινοτική Λέ-

σχη: 206-210 Lakemba 
Street, Lakemba

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: $35
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 9750 0440

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό 
Φεστιβάλ του Σύδνεϋ, παρακαλούµε επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.greekfestivalofsydney.com.
au




