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Ενώπιον του πολιτειακού κοινο-
βουλίου της Βικτώριας απηύθυνε 
συγνώµη ο πρωθυπουργός, Τεντ 

Μπέϊλιου, για τις 250.000 υιοθεσίες 
βρεφών, που έγιναν παρά τη θέληση 
των µητέρων τους.

Περισσότερα από 250.000 βρέ-
φη υιοθετήθηκαν, παρά τη θέληση 
των βιολογικών τους γονέων, µεταξύ 
1950-1970 στη Βικτώρια, επειδή οι 
µητέρες τους ήταν ανύπαντρες, σύµ-
φωνα µε τα αποτελέσµατα επίσηµης 
κυβερνητικής έρευνας.

Ο κ. Μπέϊλιου απηύθυνε την «εκ βά-
θους καρδίας» συγνώµη της Πολιτεί-

ας, στις χιλιάδες γυναίκες και άντρες 
- τους βιολογικούς γονείς - που «στε-
ρήθηκαν την ευκαιρία ν’ αγαπήσουν 
και να φροντίσουν τα παιδιά τους, 
αλλά και για τον πόνο και τις τραυµα-
τικές εµπειρίες που έζησαν». «Από τις 
κόρες και τους γιους, που υποχρεωτι-
κή υιοθεσία σήµαινε συνεχές άγχος, 
διαρκή αβεβαιότητα και στέρηση ενός 
φυσικού οικογενειακού περιβάλλο-
ντος, ζητούµε, επίσης, συγνώµη», είπε 
συγκινηµένος ο κ. Μπέϊλιου.

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, Ντάνιελ Άντριους, σηµεί-
ωσε ότι «µια ολόκληρη γενιά ατόµων 

έχουν στερηθεί τους βιολογικούς τους 
γονείς. Οι µητέρες τους ήταν δεµένες 
σε κρεβάτια και τα πρόσωπά τους ήταν 
κρυµµένα από τις νοσοκόµες µε µαξι-
λάρια για να µη δουν τα παιδιά τους».

Με ζητωκραυγές υποδέχτηκαν οι 
παρευρισκόµενες στο κοινοβούλιο την 
ανακοίνωση της υπουργού για Υποθέ-
σεις Γυναικών, Μέρι Γούλτριτζ, ότι αλ-
λαγές στη νοµοθεσία σε σχέση µε την 
υιοθεσία, δίνουν το δικαίωµα στους 
βιολογικούς γονείς να έχουν πρόσβα-
ση σε όλες τις πληροφορίες, που θα 
τους βοηθήσουν να βρουν τα ενήλικα 
σήµερα παιδιά τους. 

Ο άντρας που κατηγορείται για 
τον βιασµό και τη στυγερή 
δολοφονία της Jill Meagher, 

µεταφέρθηκε την Κυριακή στο νο-
σοκοµείο, µε τραύµατα σε διάφορα 
µέρη του σώµατός του που πιστεύ-
εται ότι προκάλεσε ο ίδιος. Εκπρό-
σωπος των φυλακών, είπε ότι ο 
41χρονος αυτοτραυµατίστηκε και 
µεταφέρθηκε τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες προχθές στο Νοσοκοµείο Σεντ 
Βίνσεντς.

Αν και δεν ονόµασε τον κρατού-
µενο, εν τούτοις δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες αναφέρουν ότι πρό-
κειται για τον Άντριαν Έρνεστ Μπά-
ϊλεϊ, ο οποίος επιβαρύνεται µε σω-
ρεία κατηγοριών για τον βιασµό και 

τη δολοφονία της 29χρονης υπαλ-
λήλου του ABC, που διεπράχθη στις 
22 Σεπτεµβρίου στο Μπράνσγουϊκ.

Η φρικτή δολοφονία της προκά-
λεσε σοκ  στην αυστραλιανή κοινή 
γνώµη. Το πτώµα της άτυχης κοπέ-
λας εντοπίστηκε λίγες µέρες αργότε-
ρα θαµµένο κοντά σε χωµατόδροµο 
στην περιοχή Γκίσµπορν, βορειοδυ-
τικά της Μελβούρνης.

Η αστυνοµία συνέλαβε τον 41χρο-
νο Άντριαν Έρνεστ Μπάϊλεϊ, από το 
Κόµπουργκ της Μελβούρνης, στον 
οποίο απήγγειλε κατηγορίες για τον 
βιασµό και τον φόνο της 29χρονης. 
Ο φερόµενος ως δράστης εντοπί-
στηκε από βίντεο κλειστού κυκλώ-
µατος καταστήµατος της περιοχής.

«Συγνώµη» για την παράνοµη 
υιοθεσία 250.000 βρεφών
από τον πρέµιερ της Βικτώριας

Στο νοσοκομείο ο άνδρας που κατηγορείται 
για την δολοφονία της Jill Meagher

Τεράστια μάστιγα 
ο τζόγος στη Βικτώρια
Οι τζογαδόροι της πολιτείας της Βικτώριας χάνουν 15 

εκατοµµύρια δολάρια την ηµέρα ή $625.000 την... 
ώρα! Πάνω από 5,4 δισεκατοµµύρια δολάρια έπαι-

ξαν (και έχασαν!) το τελευταίο οικονοµικό έτος οι τζογαδό-
ροι της πολιτείας! Πρόκειται για ένα αστρονοµικό ποσό που 
αποτελεί και ρεκόρ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της 
Υπηρεσίας Ελέγχουν Τυχερών Παιχνιδιών.

Οργανώσεις που µάχονται τον τζόγο και ζητούν να µπει, 
επιτέλους, φρένο στον καταστροφικό κατήφορο που έχει 
πάρει διαστάσεις επιδηµίας, µιλούν για τραγική κατάσταση. 
Πάνω από 250 τηλεφωνήµατα την ηµέρα λαµβάνει η υπη-
ρεσία που παρέχει συµβουλές (και βοήθεια) σε ανθρώπους 
που ο τζόγος οδηγεί στην απελπισία.

Ιδιαίτερα εκεί που η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε 
όριο είναι τα φτωχά και υποβαθµισµένα προάστια της Μελ-
βούρνης. Από το σύνολο των $5,4 δισεκατοµµυρίων που 
έχασαν οι τζογαδόροι της Βικτώριας το $1,5 δις κατέληξε 
στο καζίνο Crown. Μεγάλα ποσά έχουν αρχίσει να χάνουν 
και ανήλικοι που στοιχηµατίζουν µέσω των «έξυπνων» τη-
λεφώνων τους. Τέλος, ο παράνοµος τζόγος, µέσω του δι-
αδικτύου, έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατοµµύριο δολάρια!

Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστηµίου Flinders αποκά-
λυψε πως παίζοντας παιχνίδια για αρκετή ώρα πριν 
τον ύπνο, τα άτοµα νεαρής ηλικίας µπορεί να αντιµε-

τωπίσουν αρκετά προβλήµατα στον ύπνο.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 17 εφήβους οι οποίοι 

κλήθηκαν να παίξουν βίαια παιχνίδια για 50 έως 150 λεπτά 
πριν κοιµηθούν, για δυο νύχτες. Ταυτόχρονα οι ερευνητές 
παρακολουθούσαν τον ύπνο και τον καρδιακό τους ρυθµό. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το παιχνίδι επηρέασε αρκετά 
τόσο τη διάρκεια, όσο και την ποιότητα του ύπνου τους.

«Αν και έπεσαν για ύπνο στη συνηθισµένη ώρα τους, οι 
έφηβοι βίωσαν σηµαντικές διαταραχές του ύπνου, που προ-
κλήθηκαν από συχνές αφυπνίσεις όλη τη νύχτα» εξηγεί ο 
Michael Gradisar, παιδοψυχολόγος που επέβλεψε την µε-
λέτη. Συγκεκριµένα, όσοι έπαιξαν παιχνίδια για 150 λεπτά 
καθυστέρησαν να κοιµηθούν για 39 λεπτά κατά µέσο όρο, 
ενώ κοιµήθηκαν 27 λεπτά λιγότερο από τους υπόλοιπους.

Ο Gradisar τόνισε επίσης πως το στάδιο ύπνου REM, κατά 
τη διάρκεια του οποίου βλέπουµε όνειρα, µειώθηκε κατά πε-
ρίπου 12 λεπτά. «Αυτό µπορεί να µη φαίνεται σαν µια ση-
µαντική µείωση αλλά το REM παίζει αρκετά σηµαντικό ρόλο 
στο να µας βοηθά να θυµόµαστε ό,τι µαθαίνουµε κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας. Οπότε για τους εφήβους στα τελευταία 
χρόνια του σχολείου τους που διαβάζουν για τις εξετάσεις, το 
παρατεταµένο παιχνίδι πριν τον ύπνο µπορεί να µην είναι 
και η καλύτερη ιδέα». Αντίθετα, τα παιδιά που έπαιξαν µόνο 
για 50 λεπτά δεν είχαν κανένα πρόβληµα στον ύπνο. Χρει-
άστηκαν περίπου 22 λεπτά για να αποκοιµηθούν, χρόνος ο 
οποίος θεωρείται φυσιολογικός για την ηλικία τους.

«Ξεκάθαρα υπάρχει ένα όριο στο πόσο µπορείτε να παίξε-
τε πριν κοιµηθείτε» δήλωσε ο Gradisar. Συµπλήρωσε ακόµα 
πως η έρευνα δεν συνέκρινε τις επιπτώσεις που µπορεί να 
έχουν τα βίαια παιχνίδια σε σχέση µε τα µη-βίαια. Εξήγησε 
όµως πως µε βάση προηγούµενες έρευνες του, δεν υπήρχε 
µεγάλη διαφορά µεταξύ βίαιων και µη-βίαιων παιχνιδιών. 
«Σκοπός της έρευνας δεν ήταν να αξιολογήσει το περιεχόµε-
νο των παιχνιδιών, αλλά να ερευνήσει τις επιπτώσεις τους 
πριν από τον ύπνο, θέλοντας να κατανοήσουµε καλύτερα τι 
µπορεί να επηρεάσει τον ύπνο των εφήβων» είπε.

«Προς το παρόν, λιγότερο από µια ώρα (παιχνιδιού) φαί-
νεται πως είναι εντάξει», σηµείωσε. 
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Προβλήματα ύπνου 
προκαλούν 
τα βιντεοπαιχνίδια

Ο κ. Τεντ Μπέϊλιου.

Ο Άντριαν Έρνεστ Μπάϊλεϊ




