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Η κυβέρνηση ιδρύει εθνικό κέντρο 
για την καταπολέμηση της παιδοφιλίας
Π ροειδοποίηση απευθύ-

νει η κυβέρνηση Turnbull 
στους παιδεραστές, κα-
θώς δεσµεύονται σχεδόν 

70 εκατοµµύρια δολάρια για την 
καταπολέµηση των σεξουαλικών 
εγκληµάτων κατά ανηλίκων. Στο 
Μπρίσµπεϊν πρόκειται να δηµι-
ουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αφι-
ερωµένο στην καταπολέµηση της 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης των 
παιδιών, µε δεκάδες περισσότε-
ρους οµοσπονδιακούς αστυνοµι-
κούς να επικεντρώνονται στην κα-
ταπολέµηση αυτής της µάστιγας. 
Η Κοινοπολιτεία εκτιµά ότι µε το 
νέο αυτό κέντρο θα µπορούν να 
προληφθούν περίπου 200 περι-
πτώσεις σεξουαλικής κακοποίη-
σης κάθε χρόνο. «Οποιουδήποτε 
το παιδί µπορεί να γίνει στόχος 
παιδεραστών και διακινητών» 
δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών 
Peter Dutton. «Είναι δική µας ευ-
θύνη αυτό να το αποτρέψουµε». 
Το Αυστραλιανό Κέντρο Αντιµε-

τώπισης της Κακοποίησης Παι-
διών (ACCCE) θα διοικείται από 
την Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή 
Αστυνοµία (AFP), θα συντονιστεί 
µε τις πολιτειακές αστυνοµικές 
δυνάµεις και θα συνεργάζεται µε 
διεθνή οµόλογα κέντρα, όπως το 
Αµερικανικό Κέντρο για Αγνοού-
µενα Παιδιά και Ανήλικα Θύµατα 
Εκµετάλλευσης.
Το ACCCE θα περιλαµβάνει επίσης 

µέλη της υπηρεσίας χρηµατοοικο-
νοµικών πληροφοριών AusTrac 
και της Αυστραλιανής Επιτροπής 
Ποινικών Πληροφοριών.
Οι δραστηριότητες της AFP για την 
προστασία των παιδιών θα αυξη-
θούν, ενισχυµένες µε προσωπικό, 
αφού σε αυτό τον τοµέα το δυνα-
µικό θα αυξηθεί από 100 σε 170 
άτοµα έως τα µέσα του 2020. «Αυτό 
θα έχει µεγάλο αντίκτυπο» δήλωσε 

ο κ. Dutton. «Όπως πρέπει να γνω-
ρίζει ο κάθε γονέας, θέλουµε να 
διασφαλίσουµε τη φροντίδα για τα 
παιδιά µας, θέλουµε να διασφαλί-
σουµε ότι θα εξαλείψουµε αυτή την 
απειλή από την κοινωνία µας». Η 
ενίσχυση των 68,6 εκατοµµυρίων 
δολαρίων θα συµπεριληφθεί στον 
προϋπολογισµό του Μαΐου. H αρ-
µόδια για ζητήµατα ∆ικαιοσύνης 
της αντιπολίτευσης Clare O’Neil 
δήλωσε ότι οι Εργατικοί δέχονται 
οποιαδήποτε πρόσθετη χρηµατο-
δότηση για την προστασία των παι-
διών.
«Το Κόµµα των Εργατικών είναι 
απολύτως προσηλωµένο στην 
ασφάλεια των παιδιών» δήλωσε η 
κ. O’Neil. «Οι περικοπές που έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια στην 
Οµοσπονδιακή Αστυνοµία απο-
τελούν για µας εστία ανησυχίας, 
αφού επηρεάζουν γενικότερα την 
αποτελεσµατική δουλειά της AFP, 
συµπεριλαµβανοµένου του έργου 
καταπολέµησης της παιδεραστίας». 

Για να ιδούµε και να µάθουµε πολλά  
απόψε στις 7 και µε ΕΙΣΟ∆Ο ∆ΩΡΕΑΝ 

Δ ύο πολύ γνωστοί, από την  πολυσχιδή δρά-
ση τους, οµογενείς, ο δικηγόρος Κώστας 
Βερτζάγιας ΟΑ και ο ιστοριοδίφης κινη-
µατογραφιστής Μπιλ Κότσης, µάς προσκα-

λούν ΑΠΟΨΕ ΤΡΙΤΗ σε µια ιστορική περιήγηση 
των αρχαίων εστιών του Ελληνισµού. Παρου-
σιάζοντας τόπους κοντινούς αλλά και µακρινούς 
από τον ελληνικό χώρο - όπως το Σουδάν - όπου 
διατηρούνται άψυχα, αλλά και έµψυχα ενθύµια της 
παλαιάς  ελληνικής παρουσίας.
Με εµπεριστατωµένες οµιλίες και προβολές από 
τους δύο οµιλητές θα ιδούµε και θα µάθουµε για 
πολλές παλαιές, αλλά και σύγχρονές καταστάσεις 
σε ιστορικές εστίες ελληνισµού ανά την Ευρώπη, 
την Αφρική και την Μέση Ανατολή, όπως και για 
την µεγίστου ύψους περιουσία του Ελληνορθοδό-
ξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων.
∆εν χρειάζεται ν΄αναφερθούν περισσότερα. Και 
µόνο τα ονόµατα των δύο οµιλητών εγγυώνται το 
άκρως ενδιαφέρον περιεχόµενο των οµιλιών τους. 
Μη τις χάσετε!
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Iστορική περιήγηση των αρχαίων εστιών του 
Ελληνισµού

Ομιλία Δρος Παξινού
στην Βουλή της ΝΝΟ
Όπως πληροφορηθήκαµε χθες ο πολυβραβευµένος για τα 
επιστηµονικά του επιτεύγµατα και βιβλία οµογενής Προ-
φέσορ Γιώργος Παξινός, είναι προσκεκληµένος εκ µέρους 
της κυβέρνησης ΝΝΟ, για οµιλήσει σήµερα εντός της Πο-
λιτειακής Βουλής γύρω από την λειτουργία του εγκεφάλου 
και τις πρόσφατες ανακαλύψεις που έχουν γίνει γύρω από 
το θέµα αυτό. 
Η οµιλία και η συνέντευξη που θα προηγηθεί θα µεταδο-
θούν από τo ΑΒC. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες αύριο στον ΚΟΣΜΟ.




