
Ανησυχητικές διαστάσεις προ-
σλαµβάνει το πρόβληµα µε 
παιδιά και έφηβους που πα-

ρασύρονται από την υποκουλτούρα 
του ονοµαζόµενου «sexting». Στην 
Αυστραλία υπάρχουν παραδείγµα-
τα όπου παιδιά ηλικίας µόλις 10 
χρόνων στέλνουν σε άλλα παιδιά 
εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου 
µέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Στη Βικτόρια, η αρµόδια πολιτει-
ακή κοινοβουλευτική επιτροπή νο-
µοθετικών µεταρρυθµίσεων έφερε 
στο φως αποτελέσµατα πρόσφατης 
έρευνας, που έδειξε ότι σχεδόν ένα 
στα πέντε παιδιά ηλικίας 10-15 
ετών, έχουν εµπλακεί στο λεγόµενο 
«sexting», µε περισσότερα από τα 
παιδιά αυτά να αγνοούν τις νοµικές 
συνέπειες που θα µπορούσε να έχει 
η συµπεριφορά τους.  Η έρευνα, 
επίσης, βρήκε ότι το «sexting» είναι 
πιθανόν να αυξάνεται µε την ηλικία, 
αφού εντείνεται ανάµεσα σε άτοµα 
ηλικίας 21-25 ετών.

«Είναι πιθανόν να υπάρχουν 
δεκάδες χιλιάδες παιδιά µε φωτο-
γραφίες άλλων παιδιών στα κινητά 
τους» δήλωσε η Eloise Zoppos, µέ-
λος της οµάδας που έκανε την έρευ-
να. Η κ. Zoppos είπε, επίσης, ότι 
τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη 
εκπαίδευση για το «sexting» και τις 
συνέπειες που µπορεί να έχει.

«Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
ήταν λίγο ανησυχητικά», είπε η 
κ. Zoppos.  «Η έρευνα όχι µόνο 
έδειξε την ύπαρξη του λεγόµενου 
«sexting», αλλά έδειξε ακόµα ότι τα 
παιδιά που σχετίζονται µε αυτό δεν 
γνωρίζουν λεπτοµέρειες για τη νοµι-
µότητά του». Σύµφωνα µε τον πολι-
τειακό νόµο, άτοµα ηλικίας άνω των 
18 ετών, τα οποία κατέχουν ρητές 
φωτογραφίες από ανήλικα άτοµα, 
µπορεί να κατηγορηθούν για δι-
ακίνηση παιδικής πορνογραφίας 
και στη συνέχεια το όνοµά τους να 
κατοχυρωθεί στη λίστα καταγραφής 

αδικηµάτων σεξουαλικής φύσης. Ο 
Πρόεδρος Επιτροπής Νοµοθετικών 
Μεταρρυθµίσεων, Clem Newton-
Brown, δήλωσε την υποστήριξή του 
στις νέες νοµοθετικές µεταρρυθµί-
σεις. «Καθόµαστε πάνω σε µια ωρο-
λογιακή βόµβα, µε την οποία πρέπει 
να ασχοληθεί το Κοινοβούλιο, επει-
δή το «sexting» είναι τόσο διαδεδο-
µένο», είπε ο κ. Newton- Brown. 

«Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παι-
διά µε φωτογραφίες άλλων παιδιών 
στα τηλέφωνά τους. Όταν γίνονται 
18 χρόνων και καθώς εξακολου-
θούν να έχουν τις ίδιες εικόνες στο 
τηλέφωνο, βρίσκονται σε κίνδυνο 
να κατηγορηθούν για διακίνηση 
παιδικής πορνογραφίας».

Ο αστυνοµικός, Shane Brundell, 
από τη µονάδα ποινικών ερευνών 
του Kyneton, είπε ότι πρέπει να ει-
σαχθεί στο σύστηµα µια νέα παρά-
βαση που αφορά το «sexting»,που 
να είναι λιγότερο σοβαρή από την 
παράβαση διακίνησης παιδικής 
πορνογραφίας.  

«Όταν η εκπαίδευση και όλα τα 
προληπτικά µέτρα αποτυγχάνουν, 
τότε πρέπει να υπάρξει κάποια ποι-
νή γι’ αυτό» δήλωσε. «Αλλά δεν 
ξέρω αν η η σηµερινή σχετική νο-
µοθετική ρύθµιση είναι η κατάλλη-
λη ή όχι».

Η αρµόδια κοινοβουλευτική επι-
τροπή αναµένεται να ολοκληρώσει 
την έκθεσή της τον ∆εκέµβριο.
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Τον ∆εκέµβριο πρόκειται να δικαστεί στη Μαλαισία 
ο 32χρονος Αυστραλός από το Περθ, που αντιµετω-
πίζει τη θανατική ποινή, για κατοχή και διακίνηση 

ναρκωτικών. Πρόκειται για τον Dominic Jude Christopher 
Bird, ο οποίος προσήχθη την Τρίτη στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο της Κουάλα Λουµπούρ, όπου απαγγέλθηκαν οι εις 
βάρος του κατηγορίες και παραπέµφθηκε σε τακτική δικά-
σιµο στις 3 ∆εκεµβρίου. Ο Bird συνελήφθη στην πρωτεύ-
ουσα της Μαλαισίας την 1η Μαρτίου, σε µια καφετέρια, 
όπου σύµφωνα µε την αστυνοµία, προσπάθησε να πουλή-
σει 167 γραµµάρια µεθαµφεταµίνων. Στη Μαλαισία η κα-
τοχή µεθαµφεταµίνων πάνω από 50 γραµµάρια, επισείει 
την θανατική ποινή.

Ο 32χρονος δεν οµολόγησε την ενοχή τους στις κατηγο-
ρίες που τον επιβαρύνουν. Να σηµειωθεί ότι στις φυλακές 
της Μαλαισίας κρατείται και µια γυναίκα από το Περθ, η 
νοσοκόµα Emma Louise L’Aiguille, 34 χρόνων, η οποία 
συνελήφθη στις 17 Ιουλίου επίσης για κατοχή και διακίνη-
ση ναρκωτικών. Μέχρι σήµερα στη Μαλαισία έχουν εκτε-
λεστεί τρεις Αυστραλοί. Πρόκειται για τους Kevin Barlow 
και Brian Chambers που απαγχονίστηκαν τον Ιούλιο του 
1986 και τον Michael McAuliffe που απαγχονίστηκε τον 
Ιούνιο του 1993.

Υποψηφιότητα µε το Εργατικό Κόµµα, στον ∆ήµο του 
Waverley, θέτει στις δηµοτικές εκλογές της 8ης Σεπτεµ-
βρίου, η πρώην ∆ιευθύντρια της Ραδιοφωνίας SBS, κα 

Πολυξένη (Πόλα) Μασσέλου. Η κα Μασσέλου διαµένει στην 
περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια και δηλώνει πανέτοιµη να 
προσφέρει ότι µπορεί στην περιοχή.

 Ο αριθµός των δηµοτών του Waverley ανέρχεται σε 
62.000 περίπου µε το 1/3 αυτών να είναι γεννηµένοι στο 
εξωτερικό. Οι ελληνόφωνοι της περιοχής, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ξεπερνούν τους χίλιους 
και αγγίζουν ένα ποσοστό 2% περίπου.

Τον Δεκέμβριο δικάζεται 
32χρονος Αυστραλός στη Μαλαισία 
για ναρκωτικά

Το ποσοστό των αυτοκτονιών 
µπορεί να αυξηθεί από 8 ως 
15% σε περίοδο οικονοµικών 

δυσκολιών, δείχνουν έρευνες που 
έγιναν για τις συνέπειες της οικονο-
µικής κρίσης στη Βρετανία και για 
την ξηρασία στην Αυστραλία.

Βρετανοί ερευνητές, τα αποτελέ-
σµατα της µελέτης των οποίων δη-
µοσιεύονται στην Βρετανική Ιατρική 
Επιθεώρηση, πιστεύουν ότι η οικο-
νοµική κρίση µπορεί να έχει σχέση 

µε τις περίπου 1000 επιπλέον αυ-
τοκτονίες που έγιναν στη Βρετανία 
µεταξύ του 2008 και του 2010.

Το 2007 έγιναν 4.006 αυτοκτο-
νίες, ενώ ο αριθµός των αυτοκτο-
νιών εν γένει σηµείωνε πτώση για 
περίπου είκοσι χρόνια. Ωστόσο, 
παράλληλα µε µια αύξηση της ανερ-
γίας, ο αριθµός των αυτοκτονιών 
ανέβηκε στις 4.292 το 2008 και 
στις 4.388 το 2009, προτού ξανα-
πέσει το 2010 στις 4.206, την ώρα 

που σηµειώθηκε επίσης πτώση του 
ποσοστού ανεργίας. «Υπολογίσαµε 
τη διαφορά ανάµεσα στον πραγµα-
τικό αριθµό (των αυτοκτονιών) και 
αυτόν στον οποίο θα µπορούσαν να 
ανέρχονται αν η πτωτική τάση που 
είχε καθιερωθεί πριν από την κρίση 
συνεχιζόταν», δήλωσε στο Γαλλικό 
Πρακτορείο ο κοινωνιολόγος στο 
Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ, Ντέ-
ϊβιντ Στάκλερ, που ήταν ένας από 
τους επικεφαλής της έρευνας.

Ανησυχητικές 
οι διαστάσεις του προβλήµατος 
από το «sexting» ανάµεσα 
σε παιδιά και έφηβους

Αύξηση 8-15% στις αυτοκτονίες 
σε περιόδους κρίσης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

H Πολυξένη Μασσέλου 
υποψήφια στο Δήμο 
του Waverley


