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Η οικογένεια της Denishar Woods κάνει 
μήνυση στην κυβέρνηση της Δ. Αυστραλίας
Σ τις 3 Μαρτίου, η 11χρονη 

Denishar Woods άπλωσε το 
χέρι της και άγγιξε µια βρύση 
στον κήπο του σπιτιού της στις 

κοινωνικές κατοικίες του Περθ. Αµέ-
σως, 240 βολτ ηλεκτρικού ρεύµατος 
διέτρεξαν το σώµα του παιδιού, βυθί-
ζοντάς τη σε κώµα για εβδοµάδες και 
αφήνοντάς τη µε µια καταστροφική 
εγκεφαλική βλάβη που άλλαξε τη ζωή 
της για πάντα. Τώρα, η οικογένειά 
της ζητά από την κυβέρνηση της ∆υ-
τικής Αυστραλίας να πληρώσει.
Η µητέρα της, Lacey Harrison, επίσης 
τραυµατίστηκε καθώς τραβούσε την 
κόρη της έξω από την ηλεκτροφόρα 
λακκούβα µε το νερό.
Την περασµένη εβδοµάδα, η οικογέ-
νεια της Denishar πληροφορήθηκε 
από τους γιατρούς στο Νοσοκοµείο 

Princess Margaret στο Περθ ότι τε-
λικά το κορίτσι θα µπορούσε να πά-
ρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο 
σπίτι τους. Ωστόσο, η φροντίδα της 
Denishar, η οποία θα περιλαµβάνει 
βοήθεια όλο το 24ωρο, έναν επαγ-
γελµατία φυσιοθεραπευτή και την 
εγκατάσταση ειδικού νοσοκοµεια-
κού κρεβατιού και οροφής, δεν είναι 
φθηνή. Η κ. Harrison έκανε δηµόσια 
έκκληση για βοήθεια την περασµένη 
εβδοµάδα.
Για το τεράστιο ηλεκτροσόκ που µόνο 
για λίγο δεν κατέληξε να σκοτώσει 
το νεαρό κορίτσι, αλλά που όµως το 
άφησε σχεδόν «φυτό», ευθύνεται µια 
δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό σύστη-
µα του σπιτιού, και πλέον η οικογέ-
νεια σχεδιάζει να υποβάλει µήνυση 
κατά της κυβέρνησης της ∆υτικής Αυ-

στραλίας για παράβαση του καθήκο-
ντος αρωγής.
Οι Levitt Robinson Solicitors επι-
βεβαίωσαν στην ABC ότι είχαν έλ-
θει σε επαφή µε την οικογένεια. Ο 
Gerry Georgatos από τη National 
Indigenous Critical Response Service, 
δήλωσε στο ABC ότι η οικογένεια θα 
χρειαζόταν εκατοµµύρια για τη φρο-
ντίδα της Denishar. «∆εν θέλουµε 
να περιµένουµε και δεν µπορούµε 
να περιµένουµε για δικαστική λύση» 
είπε.
«Ζητάµε από την πολιτειακή κυβέρ-
νηση να επιταχύνει τη διακριτική 
ευχέρεια των υπουργείων να χει-
ρίζονται τέτοιες καταστάσεις … να 
εξασφαλίσει την άµεση διαχείριση 
της φροντίδας της µικρής Denishar 
και να µειώσει τα επίπεδα στρες στα 

αδέρφια [και] στην οικογένεια».
Η οικογένεια, η οποία περιλαµβάνει 
την κ. Harrison και επτά παιδιά, ζη-
τάει από την κυβέρνηση µια µόνιµη 
κατοικία εξοπλισµένη µε όλα όσα 
χρειάζεται η Denishar, όπως και µια 
προκαταβολή ύψους 500.000 δολα-
ρίων. «Μακροπρόθεσµα, µιλάµε για 
εκατοµµύρια, για τουλάχιστον κάποια 
εκατοµµύρια» δήλωσε ο κ. Georgatos 
στο ABC.

Έστειλαν τα παιδιά τους 
στην Αφρική για 
ακρωτηριασµό των 
γεννητικών τους οργάνων
Ένας άντρας και η σύζυγός του, που κατηγορούνται ότι 
έστειλαν τις κόρες τους, ηλικίας 9 και 12 ετών, στην Αφρι-
κή για να υποβληθούν σε ακρωτηριασµό των γεννητικών 
τους οργάνων, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δήλωσαν 
αθώοι σε δικαστήριο του Queensland.

Η δίκη για το ζευγάρι, η ταυτότητα του οποίου δεν µπορεί 
να αποκαλυφθεί για νοµικούς λόγους, ξεκίνησε στο ∆ικα-
στήριο του Beenleigh τη ∆ευτέρα. Εκεί, καθένας αντιµετω-
πίζει δύο κατηγορίες για τη µετακίνηση του κάθε παιδιού 
από το Queensland έτσι ώστε να υποβληθεί στην έκνοµη 
αυτή διαδικασία.

Είναι το πρώτο παράδειγµα ποινικής υπόθεσης που φτάνει 
στα δικαστήρια της πολιτείας βάσει νόµων που τέθηκαν σε 
ισχύ πριν από 18 χρόνια και απαγόρευσαν τον ακρωτηρι-
ασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Το ζευγάρι, που γεννήθηκε στην Αφρική, κατηγορείται ότι 
έστειλε τα δύο κορίτσια στην Αφρική γι’ αυτή τη διαδικα-
σία τον Απρίλιο του 2015, όταν τα παιδιά ήταν εννέα και 
δώδεκα ετών.

Η δίκη αναµένεται να διαρκέσει έως και πέντε ηµέρες.




