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Πρόταση για την 
απαγόρευση παιδιών 
από κέντρα παιδικής 
φροντίδας

Την απαγόρευση παιδιών που δεν έχουν 
κάνει τα απαραίτητα εµβόλια, από κέντρα παι-
δικής φροντίδας και νηπιαγωγεία, προτείνει η 
Αντιπολίτευση της Ν.Ν.Ουαλίας. Ο Αρχηγός 
του πολιτειακού Εργατικού Κόµµατος, Τζον Ρό-
µπερτσον, τόνισε ότι θα καταθέσει πρόταση στη 
Βουλή για αλλαγές στο Νόµο ∆ηµόσιας Υγείας, 
κάτω από την οποία τα κέντρα παιδικής φροντί-
δας θα µπορούν να αρνούνται παιδιά που δεν 
έχουν κάνει όλα τα εµβόλιά τους.

«Σε ορισµένες περιοχές της Ν.Ν.Ουαλίας, τα 
ποσοστά παιδικού εµβολιασµού είναι χειρότε-
ρα και απ’ αυτά της Ρουάντα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτό οφείλεται απλά στην αδιαφο-
ρία των γονιών», τόνισε ο κ. Ρόµπερτσον.

Ο πολιτειακός Πρωθυπουργός, Μπάρι Ο’Φά-
ρελ, τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το 
νοµοσχέδιο της αντιπολίτευσης, εφόσον και ο 
ίδιος έχει δεσµευθεί µε την υπόσχεση να αυ-
ξήσει τα ποσοστά παιδικού εµβολιασµού στην 
πολιτεία.

 

Οι ευεργετικές ιδιότητες της κολύµβησης εί-
ναι γνωστές, ωστόσο Αυστραλοί επιστήµονες 
ανακάλυψαν άλλη µία. Σύµφωνα µε τη µελέτη 
τους, το κολύµπι κάνει καλό στα παιδιά και τους 
εφήβους που πάσχουν από άσθµα, αρκεί η κα-
τάστασή τους να είναι σταθερή.

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε από ερευνητές 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Τα-
σµανίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι στα ασθµα-
τικά παιδιά ηλικίας έως 18 ετών το κολύµπι 
ενισχύει τη φυσική κατάσταση και τη λειτουρ-
γία της καρδιάς και των πνευµόνων.

Οι επιστήµονες κατέληξαν σ’ αυτό το συµπέ-
ρασµα έπειτα από ανάλυση στοιχείων που συ-
γκέντρωσαν από οκτώ έρευνες, οι οποίες είχαν 
πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν και διαπίστω-
σαν ότι οι ιδιότητες της κολύµβησης είναι µόνο 
ευεργετικές.

«Η µελέτη µας έδειξε ότι το κολύµπι κάνει 

καλό στα παιδιά και τους εφήβους µε άσθµα 
που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, κα-
θώς ενισχύει την υγεία της καρδιάς και των 
πνευµόνων», αναφέρει στην επιστηµονική 
έκθεση ο δρ Σον Μπεγκς από το νοσοκοµείο 
Royal Hobart, ο οποίος συµµετείχε στη µελέ-
τη. «Στόχος της ήταν να καθορίσει πόσο απο-
τελεσµατικό και ασφαλές είναι για τα παιδιά 
αυτά το κολύµπι και έδειξε ότι δεν προκαλεί 
παρενέργειες».

Ο δρ Μπεγκς τόνισε ότι τα αποτελέσµατα 
της µελέτης είναι αδιαµφισβήτητα και πως οι 
ανησυχία που είχε καλλιεργηθεί παλιότερα 
για τη σχέση της κολύµβησης µε το άσθµα 
δεν πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά 
στην περίπτωση που η κατάσταση των µι-
κρών ασθενών είναι ελεγχόµενη.Τα απο-
τελέσµατα της µελέτης δηµοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της Cochrane Library.

Καυσαέρια και παθητικό κάπνισµα 
εξίσου επικίνδυνα για το παιδικό άσθµα

Ο προϋπολογισμός 
δεν βοήθησε 
την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ:

Τα ανακοινωθέντα του οικονοµικού προϋπολογισµού που 
κατέθεσε την προηγούµενη βδοµάδα ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν (φώτο), δεν είχαν θετικό αντίκτυπο στη δη-
µοτικότητα της κυβέρνησης Γκίλαρντ, σύµφωνα µε τελευταία 
δηµοσκόπηση της εταιρίας Galaxy.

Συγκεκριµένα, πάντα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δη-
µοσκόπησης, το 48% των ψηφοφόρων πιστεύουν ότι θα βρε-
θούν σε χειρότερη θέση, µετά τα όσα ανακοινώθηκαν στον 
προϋπολογισµό.

Μετά την καταµέτρηση των ψήφων προτίµησης, ο Συνα-
σπισµός συνεχίζει να προηγείται του κυβερνώντος Εργατικού 
Κόµµατος µε 54% έναντι 46%.

Πολιτικοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι εξανεµίζονται οι 
λιγοστές ελπίδες που είχε το Εργατικό Κόµµα για νίκη στις 
εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου, κάτι µε το οποίο συµφωνεί 
και ο οµογενής Ανεξάρτητος Γερουσιαστής, Νικ Ξενοφών.

ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ 
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Έκαναν σεξ στο διαδίκτυο 
και το µετάνιωσαν πικρά

∆ύο άνδρες από τη Βικτόρια έπεσαν θύµα-
τα µιας καλοστηµένες απάτης στο διαδίκτυο. 
Συγκεκριµένα δέχτηκαν απειλές ότι θα κυκλο-
φορήσουν σεξουαλικές σκηνές τους, εκτός αν 
κατέβαλαν χρήµατα σε τραπεζικό λογαριασµό 
του εξωτερικού. Σύµφωνα µε την αστυνοµία 
πρόκειται για δύο ξεχωριστά επεισόδια.

Οι δύο άνδρες πίστευαν ότι επικοινωνούσαν 
µε γυναίκα που γνώρισαν online. Έδωσαν τον 
λογαριασµό τους στο Skype και άρχισαν να επι-
δίδονται σε σεξουαλικές πράξεις.

Τότε η άγνωστη γυναίκα είπε στους άνδρες 
ότι τους είχε καταγραφεί και τους απείλησε ότι 
θα διοχετεύσει το υλικό σε πορνογραφικά sites, 
εκτός κι αν κατέθεταν ένα σεβαστό ποσό σε λο-
γαριασµό τράπεζας του Μαρόκου.

Η αστυνοµία ερευνά την υπόθεση.

13χρονος είδε 
τους γονείς του 
να πνίγονται µπροστά 
στα µάτια του

Τραγική κατάληξη είχαν οι δι-
ακοπές µιας οικογένειας στον ει-
δυλλιακό Κόλπο των Κοραλίων 
στη δυτική Αυστραλία 

Ο 13χρονος γιος της οικογέ-
νειας, είδε τους γονείς του, τον 
48χρονο Rob Shugg και την 
41χρονη Kathreen Ricketson, να 
πνίγονται µπροστά στα µάτια του, 
την ώρα που έκαναν καταδύσεις 
στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο επιθεωρητής 
Dominic Wood, το παιδί βρισκό-
ταν στην παραλία µε την µικρότε-
ρη αδελφή του, 10 ετών, και φώ-
ναξε για βοήθεια όταν µπήκε στη 
θάλασσα  και είδε από µακριά τα 
σώµατα των γονιών του να επιπλέ-
ουν στο νερό.

Αυτόπτες µάρτυρες έπεσαν αµέ-
σως στο νερό και έβγαλαν στη 
στεριά τη µητέρα, παρέχοντάς της 
τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο ήταν 
ήδη νεκρή.

Το ρεύµα είχε παρασύρει το 
πτώµα του πατέρα που ακόµα δεν 
έχει βρεθεί, παρά τις πολύωρες 
έρευνες των αρχών.

Ακόµα δεν έχει γίνει γνωστό αν 
φορούσαν κατάλληλο εξοπλισµό 
κατάδυσης, ούτε τα ακριβή αίτια 
του δυστυχήµατος. Πάντως η αστυ-
νοµία απέκλεισε το ενδεχόµενο 
επίθεσης καρχαρία.

‘’Πρέπει να είναι ο χειρότερος 
εφιάλτης κάθε παιδιού’’, δήλωσε 
ο επιθεωρητής Woods για το πε-
ριστατικό.

Η οικογένεια, που είχε καταγω-
γή από την Τασµανία, πραγµατο-
ποιούσε ταξίδι σε όλη την Αυστρα-
λία µε σκοπό η κα. Ricketson να 
εκδόσει έναν ταξιδιωτικό οδηγό 
για τη χώρα. Μάλιστα διατηρούσε 
blog στο οποίο κατέγραφε τις εντυ-
πώσεις της.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΑΣΘΜΑ


