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Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα 
παιδιά, εκτίθενται από την τρυ-
φερή ηλικία των 5 χρόνων, 

στον κίνδυνο καρδιακής προσβο-
λής και εγκεφαλικού στην µετέπειτα 
ζωή τους, όπως αποκαλύπτει τελευ-
ταία έκθεση του Πανεπιστηµίου της 
Οξφόρδης. Στην έκθεση αναφέρεται 
ότι το 2010 υπήρχαν σε ολόκληρο 
τον κόσµο, περισσότερα από 43 εκ. 
υπέρβαρα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 
ετών. Παρόµοια µελέτη του Ερευνη-
τικού Ινστιτούτου Μέρντοχ της Μελ-
βούρνης, αποκαλύπτει ότι το 25% 
των παιδιών στην Αυστραλία είναι 
σήµερα υπέρβαρα.

«Εκφράζουµε έντονες ανησυχίες 
ότι τα σηµερινά παιδιά θα είναι η 
πρώτη γενεά στην ιστορία µε προσ-
δόκιµο ζωής χαµηλότερο απ’ αυτό 
των γονιών τους», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο ∆ρ Ρόµπερτ Γκρένφελ, από 
το ίδρυµα Heart Foundation.

Αναφερόµενος στη µελέτη του 

Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, ο 
∆ρ Γκρένφελ τόνισε ότι κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου, εφόσον απο-
καλύπτει πως τα παχύσαρκα παιδιά 
έχουν υψηλή πίεση και υψηλά επίπε-
δα χοληστερίνης από µικρή ηλικία, 
κάτι που µέχρι σήµερα παρατηρού-
νταν µόνο σε άτοµα ηλικίας 30 και 

40 χρόνων. «∆εν αναφερόµαστε σ’ 
ένα πρόβληµα που πρόκειται να έλ-
θει. Η παχυσαρκία είναι ήδη εδώ», 
εξηγεί ο ίδιος, για να καταλήξει «αυτά 
που έχουν γίνει µέχρι τώρα, προφα-
νώς δεν έφεραν αποτέλεσµα. Εκείνο 
που χρειάζεται είναι µια συνεχής και 
δυναµική αντιµετώπιση».

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση 
της εξαφάνισης της 29χρονης 
Τζιλ Μέαχερ, εφόσον άνδρες 

της αστυνοµίας πήγαν δύο φορές 
προχθές στο διαµέρισµά της συλλέ-
γοντας στοιχεία, που πιστεύεται ότι 
θα τους βοηθήσουν στην διαλεύκαν-
ση της υπόθεσης.

Προχθές το απόγευµα οι άνδρες 
της αστυνοµίας διενήργησαν έρευνες 
διάρκειας τριών ωρών στο διαµέρι-
σµα της 29χρονης, παρουσία του συ-
ζύγου της Τοµ. Επέστρεψαν και πάλι 
στις 18:15 και συνέχισαν τις έρευ-
νες. Η 29χρονη Τζιλ θεάθηκε τελευ-
ταία φορά στο µπαρ «Etiquette» του 
Μπράνσγουϊκ, µαζί µε συναδέλφους 
της, γύρω στη 1:30 τα ξηµερώµατα 
του περασµένου Σαββάτου.

Η Τζιλ, όπως δείχνουν οι κάµερες 
ασφαλείας του κτιρίου, έφυγε από το 
µπαρ µε τα πόδια, προφανώς για να 
πάει στο διαµέρισµά της που ήταν 
ένα περίπου χλµ µακριά.

Με την κατηγορία της επικίνδυ-
νης οδήγησης που προκάλεσε 
τον θάνατο ενός ατόµου και 

της οδήγησης χωρίς δίπλωµα, συνε-
λήφθη προχθές ένας άντρας 25 χρό-
νων. Ο συλληφθείς, σύµφωνα µε την 
αστυνοµία, οδηγούσε το αυτοκίνητο 
του 19χρονου συνεπιβάτη του, όταν 
κάτω από άγνωστες µέχρι στιγµής 
συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία 
του και προσέκρουσε σε δέντρο, τα 

ξηµερώµατα της Τρίτης στην περι-
οχή Murrumba Downs. Από τη σύ-
γκρουση τραυµατίστηκε θανάσιµα ο 
19χρονος Πολ Λόου, ενώ ο 25χρο-
νος φέρεται να εγκατέλειψε τον φίλο 
του στον τόπο του δυστυχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει εξακριβω-
θεί αν ο 19χρονος ήταν ακόµη ζω-
ντανός όταν τράπηκε σε φυγή ο φί-
λος του. 

Ο κατηγορούµενος προσήχθη χθες 

στο ∆ικαστήριο του Πάϊν Ρίβερς.
Ο πατέρας του µοιραίου θύµατος, 

κ. Κόλιν Λόου, δήλωσε στους δηµο-
σιογράφους ότι ο γιός του είχε κά-
ποιους περιορισµούς στο δίπλωµά 
του και του απαγορευόταν να καθίσει 
στο τιµόνι µετά τις 11 το βράδυ. «∆εν 
µπορώ να καταλάβω πως µπορεί κά-
ποιος να εγκαταλείψει τον φίλο του 
αβοήθητο στον τόπο του δυστυχήµα-
τος», δήλωσε ο τραγικός πατέρας.

Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά
κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις

Νέα τροπή στην υπόθεση
της εξαφάνισης της Τζιλ Μέαχερ

Εγκατέλειψε αβοήθητο τον φίλο του 
στον τόπο του δυστυχήματοςE να 4χρονο αγόρι, µέλος οικογένειας οµογενών 

από το Μάλγκρεϊβ, κινδύνεψε σοβαρά όταν το σπί-
τι όπου διέµενε τυλίχτηκε στις φλόγες. Πρόκειται 

για τον µικρό Γιώργο Ντότα, ένα από τα επτά παιδιά της 
Βίκης και του Κωνσταντίνου Ντότα. Τη στιγµή της φω-
τιάς, η µητέρα του βρισκόταν στο σπίτι µαζί µε τα 4χρονα 
δίδυµα αγόρια της. Έντροµη βγήκε από το σπίτι µε το 
ένα από τα δύο παιδιά, συνειδητοποιώντας ωστόσο ότι 
το άλλο βρισκόταν ακόµα στο φλεγόµενο σπίτι!Για καλή 
της τύχη ωστόσο ένας περαστικός µπήκε στο σπίτι σώζο-
ντας το παιδί το οποίο βρήκε να κρύβεται κάτω από το 
κρεβάτι! Η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς παρά την 
άµεση επέµβαση της πυροσβεστικής.

E φεση κατά της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστη-
ρίου της Ν.Ν.Ουαλίας, που την υποχρέωνε να κα-
ταβάλει αποζηµίωση $8 εκ. στην οικογένεια µιας 

14χρονης που υπέστη εγκεφαλική βλάβη και καθηλώ-
θηκε σε αναπηρικό καροτσάκι ύστερα από δηλητηρίαση 
που έπαθε καταναλώνοντας σάντουϊτς µε κοτόπουλο, 
αποφάσισε να υποβάλει η γνωστή αλυσίδα εστιατορίων 
έτοιµου φαγητού KFC.

Το 2005, η Μόνικα Σαµάαν, επτά ετών τότε, οι γονείς 
της και ο αδελφός της νοσηλεύτηκαν έχοντας µολυνθεί 
από σαλµονέλα αφού κατανάλωσαν ένα σάντουιτς µε κο-
τόπουλο «Twister» σε εστιατόριο KFC κοντά στο Σίδνεϊ.

Η KFC στην έφεσή της διατυπώνει ενστάσεις σε πολλά 
σηµεία της απόφασης του δικαστή Ρόθµανς ο οποίος  τον 
περασµένο Απρίλιο δικαίωσε την οικογένεια της Μόνι-
κα, λέγοντας ότι το KFC αθέτησε την υποχρέωσή του για 
την φροντίδα του κοριτσιού και επιδίκασε στην οικογέ-
νεια αποζηµίωση ύψους οκτώ εκατοµµυρίων δολαρίων 
Αυστραλίας συν τα δικαστικά έξοδα.

Περαστικός 
έσωσε 4χρονο 
από φλεγόμενο σπίτι 

Έφεση υπέβαλε η KFC 
κατά της απόφασης 
να καταβάλει 
αποζημίωση $8 εκ. 
σε 14χρονη

Η 29χρονη Τζιλ Μέαχερ.

Η Μόνικα Σαµάαν.


