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Νωρίτερα η αποφυλάκιση για κόρη που αποκεφάλισε τη μητέρα της

Camilleri παραδέχτηκε μετά τη σύλληψή 
της ότι «κομμάτιαζε σαν χασάπης» και ότι 
απέκοψε το κεφάλι της μητέρας της.
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλακή από 
δικαστήριο του Σίδνεϊ τον Μάρτιο του 
2021, με περίοδο 16 ετών χωρίς αναστολή.
Ωστόσο τη Δευτέρα, στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο του Σίδνεϊ, και στηριζόμενος σε ψυχια-
τρικά πορίσματα, ο δικαστής Peter Hamill 
αποφάνθηκε ότι ο δικαστής το 2021 έσφα-
λε στην εκτίμησή του για τη «βαρύτητα» του 
εγκλήματος.
«Αντικειμενικά, τα γεγονότα ήταν φρικιαστι-
κά και βάναυσα» είπε ο δικαστής Hammil. 

μοκρατούν», χτυπώντας το κεφάλι μιας 
κούκλας στο τραπέζι, και να γελούν με τη 
σαφή αναστάτωση της γυναίκας.
Η ηλικιωμένη έπασχε από άνοια και απα-
σχολούνταν τακτικά με την κούκλα θε-
ραπείας, στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής 
παρέμβασης όπου ο ασθενής φροντίζει 
κούκλες σαν να ήταν αληθινά μωρά.

«Ωστόσο, το αδίκημα ήταν αυθόρμητο και 
αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου της 
Camilleri λόγω της περίπλοκης ψυχιατρι-
κής της ασθένειας».
«Το ότι περπατούσε στους δρόμους κρα-
τώντας το κεφάλι της μητέρας της και 
ρώτησε το προσωπικό των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης εάν μπορούσαν να το 
ξανακολλήσουν αποδεικνύουν ότι η συ-
μπεριφορά της είχε αποσπαστεί από τον 
πραγματικό κόσμο».
Διέταξε να της επιβληθεί εκ νέου ποινή 
φυλάκισης 16 ετών, με περίοδο μη ανα-
στολής 12 ετών.

Η κ. Daniher δεν εργάζεται πλέον στο 
Junee MPS και έχει αποκλειστεί από την 
παροχή υπηρεσιών υγείας για τουλάχι-
στον τρεις μήνες. Πριν επιστρέψει οφεί-
λει να ολοκληρώσει ένα σεμινάριο σχε-
τικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων, να 
σκεφτεί την πρακτική της και να υποβλη-
θεί ξανά σε αξιολόγηση.

Ν
ωρίτερα θα αποφυλακιστεί μια γυ-
ναίκα που σκότωσε τη μητέρα της, 
την αποκεφάλισε και μετέφερε το 
κεφάλι της στους δρόμους έξω από 

το σπίτι της στο Σίδνεϊ.
Η Jessica Camilleri κρίθηκε αθώα για φόνο 
το 2021 και καταδικάστηκε για ανθρωπο-
κτονία λόγω «ουσιαστικών προβλημάτων 
ψυχικής υγείας», όπως ΔΕΠΥ (Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικό-
τητας) και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Η αυτοψία στην 57χρονη Rita Camilleri 
έδειξε «τουλάχιστον 100 τραύματα» από 
επτά διαφορετικά μαχαίρια. Η 25χρονη 

Σ
ύμφωνα με την εποπτική αρχή 
παροχής ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, την Επιτροπή Παραπό-
νων για την Υγεία (HCCC), δύο 

υπάλληλοι σε κέντρο φροντίδας ηλικιω-
μένων βασάνισαν μια 85χρονη γυναίκα 
με άνοια, όταν άρχισαν να χτυπούν την 
κούκλα της, που η ηλικιωμένη «πίστευε 
ότι ήταν πραγματικό μωρό»
Η τότε βοηθός νοσηλευτή Elizabeth 
Daniher ενθάρρυνε μια συνάδελφό της να 
χτυπήσει το κεφάλι μιας κούκλας θερα-
πείας πάνω σε ένα τραπέζι μπροστά στην 
ασθενή, στο Junee Multipurpose Service, 
40 χλμ. βορειοανατολικά του Wagga 
Wagga, το 2021.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δυο τους 
γνώριζαν ότι η ηλικιωμένη είχε συναι-
σθηματική σχέση με την κούκλα και ότι το 
περιστατικό επηρέαζε τη συναισθηματική 
και ψυχική της ευημερία, προκαλώντας 
της «μεγάλη ψυχική δυσφορία».
Όπως προκύπτει από την έρευνα, τον Δε-
κέμβριο του 2021 οι υπάλληλοι βρίσκο-
νταν μαζί με την ασθενή στην τραπεζαρία 
της μονάδας, όταν άρχισαν να την «τρο-
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