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Η αστυνομία επαινεί 11χρονο κορίτσι για 
τον ηρωισμό του – συνελήφθη ο παιδεραστής

ΝΝΟ: ∆έσµη παροχών για 
τη φροντίδα βρεφών αξίας 
157 εκατοµµυρίων δολαρίων
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ου-
αλίας ανακοίνωσε ένα πακέτο γο-
νικής µέριµνας αξίας 157 εκατοµ-
µυρίων δολαρίων, ως µέρος ενός 
σχεδιασµού δαπανών στον προϋπο-
λογισµό για την υγεία που ξεπερνάει 
κάθε ρεκόρ.
Το πακέτο περιλαµβάνει 9,3 εκα-
τοµµύρια δολάρια για 100 επιπλέον 
µαίες, 4,3 εκατοµµύρια δολάρια για 
µεταγεννητικές επισκέψεις στο σπί-
τι και 5 εκατοµµύρια δολάρια για 
έρευνες για τον παιδικό καρκίνο και 
άλλες γενετικές διαταραχές.
Άλλα 7,6 εκατοµµύρια δολάρια 
προορίζονται για πακέτα µε βρεφικά 
προϊόντα που θα δοθούν σε νέους 
γονείς από τον Ιανουάριο του επό-
µενου έτους.
«Ειδικά αν είναι το πρώτο σας παι-
δί, αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσι-
µο, αλλά θέλουµε να κάνουµε την 
προσφορά διαθέσιµη για κάθε νε-
ογέννητο παιδί» δήλωσε η πρωθυ-
πουργός Gladys Berejiklian. «Είναι 
απλώς µια επιπλέον υποστήριξη».
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι το πακέτο 
θα ωφελήσει γονείς όπως η Cathy 
Randall, που ο γιος της Raffy γεννή-
θηκε πριν από έξι µήνες. «Είναι ένα 
υπέροχο µωρό, αλλά δεν κοιµάται, 

κι έτσι µε εξαντλεί» είπε.
«Νοµίζω ότι οποιαδήποτε υποστήρι-
ξη είναι καλή για τους νέους γονείς, 
επειδή πρόκειται για κατακλυσµική 
αλλαγή. Όταν φέρνεις στο σπίτι ένα 
νεογέννητο µωρό, ολόκληρος ο κό-
σµος σου αλλάζει».
Το πακέτο αποτελεί µέρος ενός προ-
γράµµατος δαπανών για την υγεία 
αξίας δισεκατοµµυρίων δολαρίων 
στον προϋπολογισµό, που έχει στό-
χο η συνολική επαναλαµβανόµενη 
χρηµατοδότηση για το 2018/19 να 
φτάσει στα 23 δισεκατοµµύρια δο-
λάρια.
«Αυτό το µέτρο θα φέρει στο σύ-
στηµα άλλους 950 νοσηλευτές, 300 
γιατρούς και πολλούς άλλους συµ-
βεβληµένους επαγγελµατίες» δήλω-
σε ο υπουργός Υγείας Brad Hazzard. 
«Ο προϋπολογισµός για την υγεία εί-
ναι σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου 
του πολιτειακού προϋπολογισµού, 
θα κάνει µια τεράστια διαφορά».
Η Ένωση Νοσοκόµων και Μαιών 
της ΝΝΟ καλωσόρισε την ανακοί-
νωση, αλλά επανέλαβε τις εκκλήσεις 
της για υψηλότερες αναλογίες νοση-
λευτών-ασθενών.

Η αστυνοµία της Νέας Νότι-
ας Ουαλίας επαίνεσε ένα 
11χρονο κορίτσι που απή-
χθη σε πάρκο στο Newcastle 

την περασµένη εβδοµάδα και έπεσε 
θύµα εκτεταµένης σεξουαλικής κα-
κοποίησης, χαρακτηρίζοντάς την ως 
«ήρωα» που έχει επιδείξει «αξιοση-
µείωτη δύναµη» και «γενναιότητα».

Για το έγκληµα η αστυνοµία συνέ-
λαβε έναν 47χρονο κάτοικο του 
Newcastle –τον οποίο περιέγραψε 
ως «νοµάδα»– το Σάββατο, κατηγο-
ρώντας τον για 11 αδικήµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένης της απαγωγής 
και της εκτεταµένης σεξουαλικής 
κακοποίησης. Ο 47χρονος οδη-
γήθηκε στο τοπικό δικαστήριο του 
Newcastle το πρωί της Κυριακής, 
όπου απορρίφθηκε η απελευθέρω-
σή του υπό όρους.

Το 11χρονο κορίτσι περπατού-
σε στο πάρκο το πρωί της Τρίτης, 
όπου την πλησίασε ο άνδρας, που 
ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισµένος 
µε µαχαίρι. Με αυτή την απειλή την 
απήγαγε, την οδήγησε σε κάποιο 

απόµερο µέρος και την κακοποιού-
σε για 5 ώρες.

Σύµφωνα µε τις κατηγορίες, έπειτα 
το κορίτσι υποχρεώθηκε να επιβι-
βαστεί σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο 
και οδηγήθηκε σε κάποιο δάσος, 
όπου δέχτηκε και πάλι σεξουαλική 
κακοποίηση.

Όπως δήλωσε η αστυνοµία, το κο-

ρίτσι απελευθερώθηκε αργότερα σε 
έναν τοπικό σιδηροδροµικό σταθ-
µό. Επέστρεψε στο σπίτι της και η 
αστυνοµία ενηµερώθηκε για το πε-
ριστατικό.

Σε οµιλία του το πρωί της Κυρια-
κής, ο αρµόδιος επιθεωρητής John 
Kerlatec δήλωσε ότι ήταν µια «πολύ 
δύσκολη εβδοµάδα» για την κοινό-

τητα του Newcastle και εξήρε τους 
ντόπιους για τη βοήθειά τους στον 
εντοπισµό του κατηγορούµενου.

«Υπήρχαν καταιγιστικές πληροφο-
ρίες που µας βοήθησαν στη σύλ-
ληψη, όπως και υλικό από κάµερες 
CCTV. Οι ερευνητές µας µελέτησαν 
όλες αυτές τις πληροφορίες, µέχρι 
που εντέλει εντόπισαν και συνέλα-
βαν το πρόσωπο αυτό». Και συνέχι-
σε: «Αυτό το γενναίο µικρό κορίτσι, 
υποστηριζόµενο από τους φίλους 
και την οικογένειά της και από συµ-
βούλους, είναι σίγουρα ηρωίδα, 
το θάρρος που έχει επιδείξει είναι 
ηρωισµός».

Ο επιθεωρητής του Newcastle Brett 
Greentree περιέγραψε τα αδικήµα-
τα ως «τροµακτικά». «Αυτό το περι-
στατικό συντάραξε κάθε πολίτη του 
Newcastle και επηρέασε όχι µόνο 
την αστυνοµία, αλλά και όλη την 
κοινότητα στην περιοχή Hunter» 
δήλωσε. «Πρόκειται για έγκληµα 
όχι µόνο εναντίον αυτού του γεν-
ναίου µικρού κοριτσιού, αλλά και 
εναντίον της ίδιας της κοινότητας».




