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«Αλλες  χώρες του 
πλανήτη πρέπει 
να παραδειγµατι-

στούν από την δικαστική ήττα 
της καπνοβιοµηχανίας και να 
προωθήσουν παρόµοια µέτρα 
µε αυτά που εφαρµόζει η Αυ-
στραλία, στον αγώνα κατά του 
καπνίσµατος». Τη δήλωση αυτή 
έκανε η Γενική Εισαγγελέας, 
Νίκολα Ρόξον, πανηγυρίζοντας 
την απόφαση του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου να απορρίψει ορι-
στικά  τις προσφυγές των κα-
πνοβιοµηχανιών Philip Morris, 
British American Tobacco, 
Japan Tobacco International και 
Imperial Tobacco, κατά του νέου 
νόµου που ψήφισε το Κοινο-
βούλιο της χώρας, ο οποίος επι-
βάλλει οµοιόµορφα πακέτα για 
όλες τις µάρκες τσιγάρων, στο 
πλαίσιο του αγώνα κατά του κα-
πνίσµατος. «Πολλές άλλες χώ-
ρες θα ενθαρρυνθούν να ακο-
λουθήσουν το παράδειγµα της 
Αυστραλίας», τόνισε η κα Ρόξον. 
Ήδη η Νέα Ζηλανδία ανακοίνω-

σε ότι θα προωθήσει την απλή 
συσκευασία των τσιγάρων, ενώ 
το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, 
η Νότια Αφρική, η Κίνα, η Νορ-
βηγία και η Ουρουγουάη, εξετά-
ζουν το ενδεχόµενο να θέσουν 
σε εφαρµογή παρόµοια µέτρα 
κατά του καπνίσµατος.

Όπως έγραψε «Ο Κόσµος» 
χθες, βάσει του νέου νόµου, από 
την 1η ∆εκεµβρίου όλες οι µάρ-
κες τσιγάρων που θα πωλούνται 
στη χώρα, θα έχουν οµοιόµορ-
φα λαδί πακέτα µε γραφικά και 
προειδοποιήσεις σχετικά µε 
τους κινδύνους για την υγεία, 
ενώ τα ονόµατα των εταιριών θα 
αναγράφονται µε µικρά άσπρα 
γράµµατα στην µπροστινή µε-
ριά. Σηµειώνεται ότι οι εικόνες 
που θα υπάρχουν πάνω στα πα-
κέτα για να ενηµερώνουν τους 
καπνιστές σχετικά µε τις επιπτώ-
σεις του καπνίσµατος στην υγεία 
τους, είναι σοκαριστικές.

«Είναι µια νίκη για όλες τις 
οικογένειες που έχουν χάσει κά-
ποιον δικό τους άνθρωπο από 

ασθένειες που συνδέονται µε το 
κάπνισµα», δήλωσε η κα Ρόξον.

«Είναι επίσης µια σηµαντική 
απόφαση για τον έλεγχο του κα-
πνίσµατος παγκοσµίως. Οι κυ-
βερνήσεις του κόσµου παρακο-
λουθούν όσα συµβαίνουν στην 
Αυστραλία σχετικά µε το θέµα 
αυτό και ορισµένες µπορεί να 
ακολουθήσουν το παράδειγµά 
µας», προσέθεσε. Οι καπνοβιο-
µηχανίες τάχθηκαν ενάντια στα 
νέα µέτρα, υποστηρίζοντας ότι 
παραβιάζουν τους διεθνείς νό-
µους περί εµπορικού σήµατος 
και πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
ότι έτσι θα κατακλυστεί η αγορά 
µε λαθραία τσιγάρα. Το Ανώτα-
το ∆ικαστήριο του Σίδνεϊ όµως, 
στις αποφάσεις του οποίου δεν 
µπορεί ν’ ασκηθεί έφεση, απο-
φάνθηκε ότι ο νέος νόµος δεν 
είναι αντισυνταγµατικός και έτσι 
απέρριψε τις προσφυγές των 
καπνοβιοµηχανιών, οι οποίες 
µάλιστα καλούνται τώρα να πλη-
ρώσουν τα δικαστικά έξοδα της 
κυβέρνησης.

ΝΙΚΟΛΑ ΡΟΞΟΝ: 

«Άλλες χώρες του κόσµου 
θα ακολουθήσουν το παράδειγµά µας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

0408 883 137
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Η Γενική Εισαγγελέας, Νίκολα Ρόξον
δείχνει το νέο πακέτο τσιγάρων


