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Θανάσιμη επίθεση 
ροτβάιλερ σε μωρό
Ένα µικρό κορίτσι µόλις ενός έτους έπεσε θύµα θανάσιµης επίθεσης από ροτβάι-
λερ στο Inverell της Νέας Νότιας Ουαλίας το µεσηµέρι του Σαββάτου.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ένα σπίτι στην οδό Greaves Street, 
στο Inverell, περίπου στις 2.20 µ.µ. «Κατά την άφιξή τους, οι αξιωµατικοί βρήκαν 
το µωρό σοβαρά τραυµατισµένο» ανέφερε µε δήλωσή της η αστυνοµία της ΝΝΟ.
«Το παραϊατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε προσπάθεια επιτόπου, αλλά δυστυ-
χώς το µωρό πέθανε στον δρόµο για το νοσοκοµείο».
Το σκυλί βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας του µωρού και τώρα 
βρίσκεται υπό την ευθύνη των επιθεωρητών του Συµβουλίου Gwydir Shire. Το 
Inverell βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 500 χιλιόµετρα βορειοδυτικά 
από το Σίδνεϊ.
«∆εν υπάρχουν λόγια που θα µπορούσαν να περιγράψουν την απελπισµένη και 
λυσσαλέα µάχη µιας µητέρας για να σώσει το παιδί της» έγραψε η θεία του παι-
διού, Ida Boney, στα social media. Το κοριτσάκι το είχε πάρει η µητέρα του και 
περπατούσαν µαζί στον δρόµο για να επισκεφθούν τη γιαγιά, που µένει ένα τε-
τράγωνο πιο µακριά. Μια έρευνα βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη από την αστυνοµία 
της Περιφερειακής Αστυνοµίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ αναµένεται η ια-
τροδικαστική έκθεση.

Ανώτερος αστυνοµικός 
της ΝΝΟ κατηγορείται για βιασµό

Καπετάνιος πεθαίνει στο πηδάλιο 
λίγο έξω από το λιµάνι του Σίδνεϊ

Και τρίτος θάνατος από κατανάλωση πεπονιού 
Rockmelon – στους πιο ευπαθείς οι ηλικιωµένοι

Ε κπρόσωπος της αστυνοµίας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας αποκάλυψε 
ότι ένας ανώτερος αξιωµατικός 
αντιµετωπίζει κατηγορίες για «σε-

ξουαλική πράξη χωρίς συγκατάθεση» και 
για «ασέλγεια», µετά από επίθεσή του σε 
σπίτι της ΝΝΟ. 
Η αστυνοµία της ΝΝΟ θα ισχυριστεί ότι 
ο αξιωµατικός εκτός υπηρεσίας εισήλθε 
σε ιδιωτική κατοικία στο Tamworth στις 
3 π.µ. στις 22 Ιανουαρίου, όπου και ση-
µειώθηκαν δύο επιθέσεις.
«Τα επεισόδια αναφέρθηκαν σε αξιωµα-
τικούς που υπηρετούσαν στην περιοχή 
Oxley στις 25 Ιανουαρίου και ξεκίνησε 

αµέσως έρευνα» δήλωσε εκπρόσωπος 
της αστυνοµίας. «Μετά από εκτεταµένες 
έρευνες, ένας 27χρονος άνδρας συνε-
λήφθη σε ακίνητο στο Canobolas Shire, 
ύστερα από την εκτέλεση εντάλµατος 
έρευνας».
Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνοµικό 
Τµήµα του Dubbo, όπου του απαγγέλ-
θηκαν κατηγορίες για σεξουαλική πράξη 
χωρίς συγκατάθεση και για ασέλγεια.
Προς το παρόν, ο κατηγορούµενος έχει 
αφεθεί ελεύθερος µε εγγύηση και πρόκει-
ται να εµφανιστεί στο τοπικό δικαστήριο 
του Dubbo στις 18 Απριλίου. Ο αξιωµατι-
κός έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα.

Τραγική κατάληξη είχε το πάρτι στο κρου-
αζιερόπλοιο Constellation Cruise, όταν το 
πλήρωµα ανακάλυψε ότι ο καπετάνιος τους 
είχε υποστεί καρδιακή προσβολή πάνω 
στο πηδάλιο του πλοίου κατά τη διάρκεια 
ενός εορτασµού γενεθλίων. Περίπου 200 
επιβάτες συµµετείχαν σε ένα πάρτι γενε-
θλίων στο σκάφος Constellation Cruise το 
βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο λίγο µετά 
την αναχώρηση του πλοίου από την προ-
κυµαία King Street Wharf, έγινε φανερό 
ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σύµφωνα µε το 
Channel 7, κάποιοι στο λιµάνι διαπίστω-
σαν ότι ο καπετάνιος του πλοίου Howard 
Bovill, 67 ετών, είχε καταρρεύσει πάνω 
στο πηδάλιο.
Ο εργαζόµενος στο Constellation John 

Anogianakis είπε ότι το ένστικτό του τον 
έσπρωξε να τρέξει να βρει τον καπετά-
νιο. «Ήταν µια πολύ βαθιά αίσθηση – ένα 
ένστικτο» είπε. «Έτρεξα κοντά του και ο 
καπετάνιος δεν ήταν καθόλου καλά».
Το πλήρωµα επανέφερε το σκάφος υπό 
έλεγχο, ενώ ένα άλλο πλοίο µε τσάρτερ 
βοήθησε να επιστρέψει το Constellation 
Cruise στην αποβάθρα. Ο 67χρονος 
µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο του St 
Vincent, όπου κατέληξε αργότερα.
Κανείς άλλος δεν τραυµατίστηκε στο πε-
ριστατικό. Ένας πλοίαρχος του Σίδνεϊ 
δήλωσε στο Seven ότι αν το πλοίο είχε 
παρεκτραπεί σε κάποια από τις κοντινές 
προβλήτες των πορθµείων, θα υπήρχαν 
«τεράστιες απώλειες».

Ένα τρίτο άτοµο έχει πεθάνει και πέντε ακό-
µη έχουν µολυνθεί από listeria (λιστερία-
ση) µετά την κατανάλωση του φρούτου. Όλα 
αυτά προστίθενται στις δέκα ήδη υπάρχου-
σες περιπτώσεις µόλυνσης και στους δύο 
θανάτους το προηγούµενο διάστηµα, σύµ-
φωνα µε τη NSW Health – ως εκ τούτου, οι 
εκκλήσεις να αποµακρυνθούν τα συγκεκρι-
µένα πεπόνια όχι µόνο από τα ράφια αλλά 
και από τα σπίτια έχουν πολλαπλασιαστεί.
Η διευθύντρια της Οργάνωσης Υγείας Με-
ταδοτικών Ασθενειών της ΝΝΟ δρ Vicky 
Sheppeard δήλωσε ότι τέσσερις από τις πιο 
πρόσφατες περιπτώσεις ήταν από τη Βικτώ-
ρια και µία από την Τασµανία. Τα τελευταία 
θύµατα σηµείωσαν την εµφάνιση της ασθέ-
νειας την εβδοµάδα µετά την εκδήλωσή της 
στις αρχικές περιπτώσεις µόλυνσης, και πιο 
πρόσφατα στις 22 Φεβρουαρίου.
«Και οι 15 περιπτώσεις είναι ηλικιωµένοι 
και οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιά-
ζουν σηµαντικές υποκείµενες επιβαρυντικές 
συνθήκες υγείας» δήλωσε η δρ Sheppeard. 
«Έξι από αυτές τις περιπτώσεις, συµπερι-
λαµβανοµένων δύο από τους ανθρώπους 
που πέθαναν, προέρχονται από τη ΝΝΟ».
Η δρ Sheppeard επιβεβαίωσε ότι 13 από 
τους 15 ανθρώπους είχαν καταναλώσει το 
συγκεκριµένο πεπόνι πριν από την εκδήλω-
ση της ασθένειάς τους.
«Οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι στη λιστε-
ρίαση πρέπει να πετάξουν όλα τα πεπόνια 
που αγοράστηκαν πριν από την 1η Μαρ-
τίου» προειδοποίησε. Οι ειδήσεις για τον 

τρίτο θάνατο έρχονται εν µέσω συζητήσεων 
που αφορούν την κρίση στη βιοµηχανία πε-
πονιών, κατά την οποία εξετάζεται το πώς 
πρέπει να συσκευάζονται τα φρούτα µετά το 
θανατηφόρο ξέσπασµα της µόλυνσης.
Η Αρχή Τροφίµων της ΝΝΟ ενηµέρωσε ότι 
η εστία της µόλυνσης έχει συνδεθεί µε έναν 
συγκεκριµένο καλλιεργητή στο Nericon 
στην κεντροδυτική ΝΝΟ.
Η εταιρεία σταµάτησε οικειοθελώς την πα-
ραγωγή την περασµένη Παρασκευή, λίγο 
µετά τη γνωστοποίηση της πιθανής σχέ-
σης της µε την ασθένεια, δήλωσε η Αρχή 
Τροφίµων της ΝΝΟ. Τα φρούτα που έχουν 
προσβληθεί έχουν αποµακρυνθεί από τα 
σουπερµάρκετ, αλλά οι καταναλωτές ενδέ-
χεται να τα έχουν ήδη αγοράσει και να τα 
έχουν στο σπίτι τους –ως εκ τούτου γίνεται 
έκκληση να µην τα καταναλώσουν και να τα 
πετάξουν.
Η Listeria είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις 
έγκυες γυναίκες, µε το Τµήµα Υγείας της Βι-
κτώριας να τις προειδοποιεί να αποφεύγουν 
να τρώνε πεπόνι εάν δεν είναι σίγουρες για 
την προέλευσή του.
Παροµοίως, και η Αρχή Τροφίµων της 
ΝΝΟ έχει προειδοποιήσει τους καταναλω-
τές που είναι πιο ευάλωτοι στη µόλυνση 
από Listeria –όπως οι ηλικιωµένοι και εκεί-
νοι µε εξασθενηµένο ανοσοποιητικό σύ-
στηµα λόγω ασθένειας ή εγκυµοσύνης– να 
αποφεύγουν τα φρούτα εάν δεν έχουν ελέγ-
ξει την πηγή τους και να τα πετάξουν εάν τα 
έχουν ήδη στο σπίτι. 




