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Άρχισε η δίκη 
του Paul Douglas Peters Πέρασε στη Γερουσία του ACT 

η πρόταση για τη νομιμοποίηση 
των γάμων ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους

Συνεχίζουν να «βομβαρδίζουν» τα παιδιά
διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων

Mελέτη που έγινε από 
τον οργανισµό CSIRO, 
υποστηρίζει ότι παρά 

το γεγονός ότι έχουν γίνει πιο 
αυστηροί οι κανονισµοί, συνε-
χίζουν να προβάλλονται στην 
τηλεόραση πολλές διαφηµίσεις 
ανθυγιεινών φαγητών τα οποία 
είναι γνωστά στην Αυστραλία 
µε την επωνυµία «junk food”. 

Να σηµειωθεί ότι το 2009 
έγιναν πιο αυστηροί οι κανονι-
σµοί προβολής τέτοιου είδους 
διαφηµίσεων σε ώρες που παί-
ζονται στην τηλεόραση παιδικά 
προγράµµατα.Αν και µειώθη-
καν οι διαφηµίσεις στη διάρ-

κεια των παιδικών προγραµ-
µάτων, εν τούτοις αυξήθηκαν 
σηµαντικά τις βραδινές ώρες 
στη διάρκεια προγραµµάτων 
που µπορούν να παρακολου-
θήσουν ανήλικοι. 

Ο οργανισµός CSIRO προτεί-
νει την παρέµβαση των πολιτει-
ακών κυβερνήσεων στο θέµα, 
εφόσον είναι επιστηµονικά 
αποδεδειγµένο ότι τα παιδιά 
που έχουν στο δωµάτιό τους 
τηλεόραση είναι περισσότερο 
παχύσαρκα από τα παιδιά που 
δεν έχουν. 

Η παρουσία της τηλεόρασης 
σχετίζεται τόσο µε τα µειωµένα 

επίπεδα φυσικής δραστηριότη-
τας όσο και µε την επιρροή της 
διαφήµισης ανθυγιεινών τρο-
φίµων. 

Στην Αυστραλία εδώ και λίγα 
χρόνια δηµιουργήθηκε µια κί-
νηση από 12 συλλόγους υγεί-
ας και καταναλωτικές οργανώ-
σεις, µε στόχο την προάσπιση 
της υγείας του παιδιού. Στην 
κίνηση αυτή, η οποία ονοµά-
ζεται CFAC (Coalition on Food 
Advertising to Children), ο Αυ-
στραλιανός Σύλλογος ∆ιαιτο-
λόγων έχει αναλάβει την ενη-
µέρωση του κοινού για θέµατα 
παιδικής διατροφής.

Στο Κεντρικό ∆ικαστήριο 
του Σίδνεϊ προσήχθη χθες 
ο άντρας που κατηγορείται 

ότι τροµοκράτησε τη 18χρονη µα-
θήτρια Madeleine Pulver επί δέκα 
συνεχείς ώρες, κρεµώντας στο 
λαιµό της κολάρο που είχε δήθεν 
συνδέσει µε εκρηκτικό µηχανισµό 
(σηµ: τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν 
φάρσα). Ο κατηγορούµενος Paul 
Douglas Peters, είχε συλληφθεί στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και βρίσκεται 
υπό κράτηση εδώ και επτά βδοµά-

δες. Ο Peters κατηγορείται ότι ει-
σέβαλε στο δωµάτιο της Madeleine 
στις 3 Αυγούστου και µε την απειλή 
να την σκοτώσει, αν αντιδρούσε ή 
τηλεφωνούσε στην αστυνοµία, της 
κρέµασε στο λαιµό κολάρο µε εκρη-
κτικά που είχε δήθεν συνδέσει µε 
εκρηκτικό µηχανισµό.

Μετά από δέκα ώρες εξαντλητι-
κής αναµονής, η αστυνοµία διαπί-
στωσε, ότι επρόκειτο για φάρσα µε 
πιθανό κίνητρο τον εκβιασµό της 
οικογένειας.

Η Γερουσία του ACT υπο-
στήριξε επίσηµα χθες 
την πρόταση για τη νο-

µιµοποίηση των γάµων ανά-
µεσα σε οµοφυλόφιλους. Την 
πρόταση έκανε το Κόµµα των 
Αυστραλών Οικολόγων, που 
ζήτησε παράλληλα από την 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση να 
προβεί στις απαραίτητες τρο-
ποποιήσεις στο σχετικό νόµο, 
ώστε να επιτρέπονται οι γάµοι 
ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου φύ-
λου, σε όλη την χώρα.

Την πρόταση υποστήριξαν τα 
µέλη του Εργατικού κόµµατος 

και οι Πράσινοι. Το ACT είναι 
η δεύτερη πολιτεία ή επικρά-
τεια που υποστηρίζει τη νοµι-
µοποίηση των γάµων ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους. Η Βουλή 
της Τασµανίας πέρασε παρό-
µοια πρόταση τον περασµένο 
Σεπτέµβριο.

Ο Paul Douglas Peters λίγο µετά 
τη σύλληψή του στις ΗΠΑ.




