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Επίθεση του Άντριου Γουίλκι 
στον επικεφαλής 
του Clubs Australia

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PHILIP MORRIS

Μέχρι τα τέλη του 2014 παραμένουν 
τα αυστραλιανά στρατεύματα 
στο Αφγανιστάν

Λέει «όχι» στην απλή συσκευασία 
των προϊόντων καπνού
Την πρόθεσή της να προσφύ-

γει στη ∆ικαιοσύνη κατά της 
νοµοθεσίας που επιβάλλει 

ένα οµοιόµορφο πράσινο πακέτο 
για όλες τις µάρκες τσιγάρων, µε 
γραφικά και προειδοποιήσεις για 
τις βλαβερές συνέπειες του κα-
πνίσµατος, ανακοίνωσε η καπνο-
βιοµηχανία Philip Morris.

Να σηµειωθεί ότι η Οµοσπον-
διακή Βουλή έδωσε το πράσινο 
φως στη νέα νοµοθεσία για την 
απλή συσκευασία όλων των προ-
ϊόντων καπνού, από τον ∆εκέµ-
βριο του 2012.

Η υπουργός Υγείας, Νίκολα 
Ρόξον, ζήτησε από τις καπνο-
βιοµηχανίες να σεβαστούν την 
απόφαση της Βουλής, αλλά µία 
ώρα αργότερα η Philip Morris 
ανακοίνωσε ότι άρχισε τις δια-
δικασίες για να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη.

«Η κυβέρνηση ψήφισε αυτούς 
τους νόµους παρότι δεν κατάφερε 
να αποδείξει ότι θα είναι αποτε-
λεσµατικοί στο να µειώσουν το 
κάπνισµα και αδιαφορώντας για 
την διάχυτη ανησυχία στην Αυ-
στραλία και διεθνώς αναφορικά 
µε τα σοβαρά νοµικά ζητήµατα 
που συνδέονται µε το οµοιόµορ-
φο πακέτο», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η εκπρόσωπος της 
Philip Morris, Αν Έντουαρντς.

Χώρες-εξαγωγείς καπνού, συ-
µπεριλαµβανοµένης της Νικαρά-
γουας, της ∆οµινικανικής ∆ηµο-
κρατίας και της Ουκρανίας έχουν 
προειδοποιήσει ότι µπορεί να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη µε 
βάση τους κανονισµούς παγκό-
σµιου εµπορίου. Παράλληλα, κα-
πνοβιοµηχανίες όπως οι British 
American Tobacco και Imperial 
Tobacco έχουν δηλώσει ότι µπο-

ρεί να προσβάλουν τον νόµο στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο της Αυστρα-
λίας. Το κάπνισµα σκοτώνει 15 
χιλιάδες Αυστραλούς ετησίως και 
το κόστος της κοινότητας φτάνει 
περίπου τα 31,5 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, σύµφωνα µε στοιχεία 
της κυβέρνησης.

Οι καπνοβιοµηχανίες υπο-
στηρίζουν ότι η πρόταση για την 
απλή συσκευασία των προϊό-
ντων καπνού συνιστά παράβαση 
του διεθνούς εµπορικού σήµατος 
και των νόµων περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Η προτεινόµενη 
συσκευασία, θα είναι µατ λαδί 
χρώµα, δεν θα έχει εµφανή τα 
λογότυπα και θα έχει µεγάλες 
εικόνες των ασθενειών που προ-
καλούνται από το κάπνισµα. Η 
νέα συσκευασία επιλέχθηκε µετά 
από έρευνες που έδειξαν πως εί-
ναι η λιγότερο ελκυστική.

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής της 
Τασµανίας, Άντριου Γουίλκι, 
ζήτησε από τον επικεφαλής του 

φορέα Clubs Australia “να βγει έξω 
περισσότερο», µετά την δήλωση που 
έκανε ότι έχει γνωρίσει µέχρι σήµερα 
µόνο έναν προβληµατικό τζογαδόρο. 
Ο Άνθονι Μπολ οµολόγησε σε συνέ-
ντευξη Τύπου στη Βουλή της Καµπέ-
ρας ότι οι προσωπικές του επαφές µε 
άτοµα που είναι εθισµένα στον τζόγο, 
είναι περιορισµένες.

Ο κ. Γουίλκι σχολιάζοντας τις δη-
λώσεις του κ. Μπολ, τόνισε ότι τον 
εκπλήσσει το γεγονός ότι ο επικε-
φαλής του φορέα Clubs Australia 
δεν είχε προσωπική επαφή και επι-
κοινωνία µε προβληµατικούς τζο-
γαδόρους. «Πώς µπορεί να προτεί-
νει λύσεις για τον περιορισµό του 
ηλεκτρονικού τζόγου, αν δεν έχει 
γνωρίσει από πρώτο χέρι το µέγε-
θος του προβλήµατος;», διερωτήθη-

κε ο κ. Γουίλκι και συνέχισε: «Ότι 
και αν υποστηρίζει ο φορέας Clubs 
Australia η ουσία είναι µία. Οι πόκερ 
µασίνς προκαλούν τεράστια ζηµιά 
στην αυστραλιανή κοινωνία. Υπάρ-
χουν 300.000 Αυστραλοί που είναι 
εθισµένοι στον ηλεκτρονικό τζόγο 
και το κόστος οικονοµικό και ψυχικό 
είναι ανυπολόγιστο».

Μία από τις προτάσεις του κ. Γου-
ίλκι, στη λήψη µέτρων για τον περιο-
ρισµό του ηλεκτρικού τζόγου, είναι οι 
παίκτες να δηλώνουν εκ των προτέ-
ρων το ποσόν που είναι διατεθειµέ-
νοι να χάσουν στις µηχανές πόκερ.

Όπως είναι γνωστό, τα προτεινό-
µενα µέτρα µεγάλη αντίσταση και 
σφοδρή επίθεση από τον οργανι-
σµό ξενοδόχων και κλαµπς που ήδη 
έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ύψους 
$20 εκατ. προκειµένου να εµποδί-
σουν την υλοποίηση των προτεινό-
µενων αλλαγών.

ΗΠρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ επανέλαβε ότι τα αυστρα-
λιανά στρατεύµατα θα παρα-

µείνουν στο Αφγανιστάν «έως ότου 
ολοκληρώσουν το έργο τους», δηλα-
δή µέχρι τα τέλη του 2014.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε τα ανωτέρω 
σε σχετική επερώτηση στη Βουλή, 
ενώ παράλληλα προειδοποίησε το 
Πακιστάν «να κάνει περισσότερα για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατί-
ας και του εξτρεµισµού, κυρίως στα 
σύνορά του µε το Αφγανιστάν». “Τα 
στρατεύµατά µας θα παραµείνουν στο 
Αφγανιστάν έως ότου εκπαιδεύσουν 
ντόπια στρατεύµατα. Το εθνικό συµ-
φέρον της Αυστραλίας στο Αφγανι-
στάν δεν έχει αλλάξει, αλλά ούτε και 
η αποστολή µας εκεί», τόνισε η Πρω-
θυπουργός.

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής της Τασµανίας, Άντριου Γουίλκι




