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Κραυγή αγωνίας από ομογενή που 
δεν μπορεί να δει τα παιδιά του
Τα ξένα δικαστήρια είναι «πάρα πολύ µαλακά» µε τους γονείς που απαγάγουν παιδιά 
από την Αυστραλία, λέει πρώην δικαστής του Οικογενειακού ∆ικαστηρίου

Ο ι γονείς που απαγάγουν τα παιδιά τους εί-
ναι πιο πιθανό να κερδίσουν µια δίκη εάν η 
υπόθεση τους εκδικαστεί σε µια ξένη χώρα 
υποστηρίζει ο πρώην δικαστής του οικο-

γενειακού δικαστηρίου Nahum Mushin, ο οποίος 
θεωρεί ότι οι Αυστραλοί δικαστές πρέπει να είναι 
οι τελικοί διαιτητές για τις υποθέσεις που αφορούν 
παιδιά που έχουν την Αυστραλιανή υπηκοότητα. Η 
Γερουσία αναµένεται να εγκρίνει νέο νόµο για να 
αποτρέψει απαγωγές παιδιών από τον ένα γονέα. 
Ο προτεινόµενος νόµος θα επιφέρει αυστηρές ποι-
νές µε περίοδο φυλάκισης µέχρι τριών ετών για 
τους γονείς που διαφεύγουν µε τα παιδιά τους για 
µεγαλύτερο διάστηµα από ό, τι συµφωνήθηκε.
Οι Αυστραλοί γονείς έχουν υποβάλλει 92 αιτήσεις 
για την επιστροφή 137 απαχθέντων παιδιών µόνο 
για την περίοδο 2015-16 και 63 επέστρεψαν µε 
επιτυχία. Πενήντα πέντε αλλοδαποί γονείς ζήτη-
σαν την επιστροφή 79 παιδιών από την Αυστραλία 
κατά την ίδια περίοδο, εκ των οποίων 44 απεστά-
λησαν σπίτι.
Η Demi και ο Σωτήρης (Samuel) Μπεσάρας 
(Beshara) ταξίδεψαν στην Ελλάδα µε τη µητέρα 
τους και ο πατέρας τους, ο 43χρονος συµπάροικος 
Μιχάλης Μπεσάρας δεν τα έχει δει για δύο χρόνια.
Σύµφωνα µε όσα ανέφερε την περασµένη Κυριακή 
στην εφηµερίδα The Sunday Telegraph, ο κ. Μιχά-
λης Μπεσάρας αναζήτησε ανακούφιση στο ποτό, 
σκέφτηκε την αυτοκτονία και υπέστη πέντε εγκεφα-
λικά επεισόδια από την στενοχώρια του.
Ένα δεκαπενθήµερο µετά το διαζύγιο του µε την 
πρώην συζύγου του Χριστίνα Μαµασιούλα, ο κ. 
Μπεσάρας συµφώνησε ότι η πρώην σύζυγος θα 
µπορούσε να πάρει τα παιδιά, 12 και δέκα ετών, 

σε ταξίδι στην Ελλάδα για να επισκεφτεί έναν θείο 
της που πέθαινε.
Ωστόσο, ο δικηγόρος της κας Μαµασιούλα έστειλε 
στον κ. Μπεσάρα επιστολή µε την οποία ζητούσε 
να παραµείνουν τα παιδιά µαζί της στην Ελλάδα 
για επιπλέον 10 εβδοµάδες.
Τρεις εβδοµάδες πριν από την αναθεωρηµένη 
ηµεροµηνία επιστροφής, η κα Μαµασιούλα πα-
ντρεύτηκε έναν παλιό γείτονα του ζευγαριού από 
την Casula. Τα παιδιά δεν επέστρεψαν ποτέ και αντ 
‘αυτού ο κ. Μπεσάρας έλαβε µια επιστολή που έλε-
γε ότι τα παιδιά θα µείνουν στην Ελλάδα.
∆εν υπήρχε τίποτα που να µπορεί να κάνει η αστυ-
νοµία ή τα δικαστήρια της Αυστραλίας - ήταν έξω 
από τη δικαιοδοσία τους. Η κ. Μαµασιούλα ισχυ-
ρίζεται ότι τα παιδιά όταν έφτασαν στην Ελλάδα 
αποκάλυψαν ότι είχαν υποστεί ψυχολογική και 
σεξουαλική κακοποίηση από τον κ. Μπεσάρα. Ο 
ιδιος αρνείται τους ισχυρισµούς.
Ερωτηθείς γιατί συµφώνησε να επεκτείνει επ ‘αό-
ριστον ένα κοινό καθεστώς επιµέλειας µόλις έξι 

εβδοµάδες πριν εγκαταλείψει την Αυστραλία, η κα 
Μαµασιούλα είπε ότι δεν γνώριζε την έκταση της 
κακοποίησης των παιδιών που µίλησαν όταν έφτα-
σαν στην Ελλάδα. 
«Εάν µια µητέρα θέλει να αποξενώσει τα παιδιά της 
από τον πατέρα τους δεν υπάρχει σχεδόν κανείς 
που να την σταµατήσει», δήλωσε ο κ. Μπεσάρας. 

(Πηγή: ACK MORPHET, The Sunday Telegraph)

Aρχίζει στο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο η δίκη της 
Johnson and Johnson για τα κολπικά εµφυτεύµατα
Περισσότερες από 700 Αυστραλές 
καταγγέλουν τον φαρµακευτικό γί-
γαντα Johnson and Johnson για τις 
«επώδυνες και σοβαρές επιπλοκές» 
που αντιµετώπισαν µετά την χρήση 
ιατρικής συσκευής για την θεραπεία 
συνηθισµένων επιπλοκών από τον 
τοκετό.
Η Shine Lawyers, το δικηγορικό γρα-
φείο που έχει αναλλάβει να εκπρο-
σωπήσει τις γυναίκες ισχυρίζεται ότι 
πιθανότατα να έχουν επηρεαστεί από 
την  συσκευή περίπου 8.000 γυναί-
κες. Το εµφύτευµατα αυτλα τοποθε-
τούνται χειρουργικά και είχαν σκοπό 
να διορθώσουν τις βλάβες του πυελι-
κού εδάφους από την πρόπτωση και 
την ακράτεια.
Ο πραγµατικός αριθµός των γυναι-
κών της Αυστραλίας που αντιµετώ-
πισαν προβλήµατα αποτελεί αντι-
κείµενο έρευνας της Γερουσίας. Οι 
εκτιµήσεις κυµαίνονται από 3.000 

έως 30.000 γυναίκες.
Η Rebecca Jancauskas που είναι η 
επικεφαλής σύµβουλος της Shine 
Lawyers, δήλωσε ότι οι πελάτες της 
«υποφέρουν από τις οδυνηρές επι-
πλοκές. Ελπίζουµε ότι η δίκη θα έχει 
ως αποτέλεσµα την δικαίωση αυτών 

των γυναικών και την αποζηµίωση 
τους ώστε να τους δοθεί η δυνατό-
τητα µελλοντικής θεραπείας που τη 
χρειάζονται για να επανορθώσουν 
τους καταστροφικούς τραυµατισµούς 
που υπέστησαν». Η κ. Jancauskas 
είπε ότι στι επιπλοκές περιλαµβάνο-

νται ακράτεια, λοιµώξεις και χρόνιος 
πόνος, επώδυνες σεξουαλικές επα-
φές, ενώ κάποιες γυναίκες εξαιτίας 
των ψυχολογικών επιπλοκών έχασαν 
την δουλειά τους.
H Johnson and Johnson έχει πουλή-
σει περισσότερα από 100.000 εµφυ-
τεύµατα.
Στο υπόµνηµα της στην έρευνα της 
Οµοσπονδιακής Γερουσίας, η εται-
ρεία ανέφερε ότι η χρήση εµφυτεύ-
σιµου πλέγµατος υποστηρίχθηκε από 
την κλινική έρευνα και ήταν συχνά 
η προτιµώµενη επιλογή για τη θε-
ραπεία των πυελικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της ακράτειας 
και της πρόπτωσης του πυελικού ορ-
γάνου. ∆εν ήταν σε θέση να αναφέ-
ρει λεπτοµερώς τον συνολικό αριθµό 
των γυναικών που είχαν µεταµοσχευ-
τικά εµφυτεύµατα και τον αριθµό των 
γυναικών που εµφάνισαν παρενέρ-
γειες.




