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παραπάνω σαν εγγύηση πως αυτό που 
τρώµε δεν θα µάς σκοτώσει; 

Βασικό µέτρο για την προστασία µας 
είναι να γίνονται αξιόπιστοι υγειονοµι-
κοί έλεγχοι στις χώρες προέλευσης των 
τροφών και να είναι υπεύθυνοι οι ει-
σαγωγείς απέναντι στους καταναλωτές. 
∆ηλαδή, να ελέγχονται τα φυτοφάρµα-
κα, τα λιπάσµατα, η καθαριότητα και οι 
συνθήκες εργασίας στα χωράφια, στην 
ιχθυοκαλλιέργεια και στα εργοστάσια 
που παρασκευάζονται και γίνεται η συ-
σκευασία των τροφών που πωλούνται 
στην Αυστραλία.   

Ενα άλλο µέτρο που θα πρέπει να 
εφαρµοστεί είναι να αναφέρεται µε µε-
γάλα γράµµατα στη συσκευασία η χώρα 
από όπου εισάγεται η τροφή για να µη 
χρειάζεται µεγεθυντικό φακό ο κατανα-
λωτής να το διαβάσει. Η χώρα προέ-
λευσης θα πρέπει ν’ αναφέρεται και στα 
τρόφιµα που αγοράζουµε χωρίς συσκευ-
ασία, όπως φρούτα, ψάρια, θαλασσινά, 
αλλαντικά, κρέατα κλπ.

Εξάλλου, ο κίνδυνος δεν ελοχεύει 
µόνο στα τρόφιµα που αγοράζουµε στα 
καταστήµατα, αλλά και στα φαγητά που 
τρώµε σε εστιατόρια, καφετερίες κλπ. 

που χρησιµοποιούν ίσως µολυσµένα ει-
σαγόµενα προϊόντα.  

Τα µέτρα αυτά δεν θα προστατεύσουν 
µόνο τον αυστραλό πολίτη, αλλά θα 
βοηθήσουν και τις χώρες που εξάγουν 
τρόφιµα να κερδίσουν την εµπιστοσύνη 
των καταναλωτών για να µη δουν τις 
εξαγωγές τους να µειώνονται δραστικά.

Συµπέρασµα όλων αυτών είναι ν’ αγο-
ράζουµε αυστραλιανά προϊόντα, έστω µε 
µεγαλύτερο κόστος, ή σε µικρότερη πο-
σότητα, λίγο και καλό όπως λέµε, γιατί 
η τιµή τιµή δεν έχει όταν αφορά στην 
υγεία µας! 

Τρώµε µολυσµένα τρόφιµα
επειδή δεν υπάρχουν έλεγχοι
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Σχόλια από την Ελλάδα
Μήνυµα από καλή φίλη στην Ελλάδα, που αναδηµοσι-
εύω χωρίς περιττά σχόλια: «Χθες βγήκε η ψυχή του λαού 
στις πλατείες και βροντοφώναξε «Φτάνει πιά. Μη κερδο-
σκοπείτε τόσο βάναυσα µε την αξιοπρέπεια και την εθνική 
υπερηφάνεια µας. Μπορούµε να σταθούµε όρθιοι»! Ήταν 
µια ιστορική στιγµή. Η Αθήνα στάθηκε στο Σύνταγµα 
µπροστά στη Βουλή, η Θεσσαλονίκη στις πλατείες, η Πά-
τρα και όπου αλλού σε όλη τη χώρα. Οι εκδηλώσεις εί-
χαν ασύλληπτο πάθος, τέτοιο που σου θύµιζε τα πάνδηµα 
συλλαλητήρια για το όνοµα των Σκοπίων πριν από είκοσι 
χρόνια. Όµως είχε τη µοναδικότητα του «άµεσου». Αυ-
τού που σε καλεί να πάρεις θέση, αλλά και ν’ αναλάβεις 
ευθύνες. Ακόµα και ανήµποροι και απαθείς, που δεν εί-
χαν οι ίδιοι να χάσουν πολλά από µια αποτυχία, βγήκαν 
στο δρόµο. Φωνή Λαού, οργή Θεόυ(;). Το ελπίζουµε.»

Η φτώχεια στην Αυστραλία
Επανέρχοµαι στους παράλληλους βίους τής πάµπλου-
της Αυστραλίας και τής πάµφτωχης Ελλάδας µας, ύστε-
ρα από µια συγκλονιστική είδηση που άκουσα χθες και 
δηµιούργησε σάλο. Οπως γνωρίζουµε, στην τροϊκανή 
Ελλάδα της Μέρκελ και τού Σόιµπλε, αν µια οικογένεια 
δεν µπορεί να πληρώσει τη ∆ΕΗ τής κόβουν το ηλεκτρι-
κό ρεύµα, ενώ ο Βενιζέλος χρησιµοποιούσε κούρσα 
750.000 ευρώ αλλά, τελοσπάντων, Ελλάδα είναι αυτή. 
Οµως και στην Αυστραλία; Μάλιστα, φίλοι µου και στην 
Αυστραλία αυξήθηκε το 2014 κατά 36% ο αριθµός των 
νοικοκυριών που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύµα επειδή 
δεν µπόρεσαν να πληρώσουν το λογαριασµό. Μόνο στη 
Βικτώρια «κόπηκε» το ρεύµα σε 34.000 νοικοκυριά και 
το φυσικό αέριο σε άλλα 24.000, προκαλώντας µεγάλες 
ανησυχίες για την κατάντια µας. Ηδη η νέα Εργατική 
κυβέρνηση στη Βικτώρια, αλά Τσίπρα, είπε ότι θα πά-
ρει µέτρα να σταµατήσει αυτό το αίσχος, αλλά οι µεγάλες 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που φροντίζουν εκατοντά-
δες χιλιάδες φτωχούς προειδοποιούν την οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση ούτε να σκεφτεί για αύξηση στο GST και 

µείωση τού βασικού µισθού ή την επιπλέον πληρωµή 
για υπερωρίες. Σύµφωνα µε τις φιλανθρωπικές οργα-
νώσεις ήδη έχουν αυξηθεί οι άστεγοι που συµπεριλαµ-
βάνουν και παιδιά 9 χρονών στην ευηµερούσα «λάκι 
κάντρι» των ίσων ευκαιριών και ίσης πρόσβασης...       

Η γραβάτα χάνει τον πόλεµο
Εγραψα πρόσφατα για την αντιπάθειά µου στη γραβάτα 
και από τότε βλέπω πως οι περισσότεροι άντρες, όχι µόνο 
δεν φορούν γραβάτα, αλλά έχουν και το πουκάµισο έξω 
από το παντελόνι. Να προσθέσω πως ακόµη και ο πρω-
θυπουργός, Τόνι Αµποτ, εµφανίστηκε χωρίς γραβατα, 
όπως πολλοί γνωστοί τηλεπαρουσιαστές και το ανέκδοτο 
στις παροικιακές συγκεντρώσεις είναι η ερώτηση «κι’ εσύ 
ΣΥΡΙΖΑ;», γι’ αυτούς που δεν φορούν γραβάτα. Επειδή κι’ 
εγώ δεν βάζω το πουκάµισο µέσα στο παντελόνι, ένας 
συµπάροικος µε ρώτησε σε συγκέντρωση «ΣΥΡΙΖΑ; ΣΥ-
ΡΙΖΑ;» και τού απάντησα «όχι, όχι... στοµαχάκι, στοµαχά-
κι!» Πάντως, πολύ καλά σχολίασε το θέµα τής γραβάτας η 
Ιωάννα Χαρµπέα από το αθηναϊκό «ΒΗΜΑ» σε άρθρο της 
που δηµοσιεύσαµε την περασµένη Τρίτη:         
«Ειλικρινά, σαν πολίτης ετούτου του ένδοξου αλλά και 
βασανισµένου τόπου, λίγο µε αφορά πως ντύνεται ο 
κάθε πολιτικός απλά και µόνο γιατί πιστεύω ότι τα ράσα 
δεν κάνουν τον παπά! Με ενδιαφέρει όµως αν µε εκπρο-
σωπεί σωστά, αν ξέρει να µου επιστρέφει το αίσθηµα 
ασφάλειας µε την ψήφο εµπιστοσύνης που του χάρισα. 
∆ηλαδή η γραβάτα του τι δείχνει; Τον ανδρισµό του, ή ότι 
κρατάει το λόγο του; Όσοι φοράνε γραβάτες και τα που-
κάµισα µέσα από το παντελόνι δεν ψεύδονται; Ψεύδονται 
κατά το όπως δείξει η ιστορία και µάλιστα ασύστολα!
Λυπάµαι πάρα πολύ που σε µοντέρνες εποχές του λά-
πτοπ έχουµε µια γραβάτα για δείκτη της ευπρέπειας! Λυ-
πάµαι επίσης που δίνουµε τόσο µεγάλη διάσταση σε τιµές 
των κασκόλ τη στιγµή που άλλα πράγµατα θα έπρεπε να 
ενοχλούν. Απορώ ακόµη αν όλα αυτά γίνονται σοβαρά ή 
µέσα σε ένα κλίµα να ξεχαστούµε, ίσως και να αποπρο-
σανατολιστούµε από τα καίρια πλήγµατα που δέχθηκε η 

Ελληνική κοινωνία και όπως όλοι γνωρίζετε στηρίχθη-
καν από ανθρώπους γραβάτας. Ζούµε ένα κακό όνειρο 
που αντί να συνετισθούµε από τα λάθη του παρελθόντος 
και να ξυπνήσουµε επιτέλους, συνεχίζουµε να εθελοτυ-
φλούµε στα αυτονόητα. Επίσης λυπάµαι που θα το πω 
αλλά βλέπω ότι η νοοτροπία µας είναι να εµµένουµε σε 
παρωχηµένες αποφάσεις. Οι εποχές αλλάζουν και οι άν-
θρωποι αν θέλουν πρόοδο θα πρέπει να αλλάζουν τρόπο 
σκέψης. ∆εν γίνεται να ζητάµε ισότητα στην Ευρώπη αν 
νοµίζουµε ότι υπάρχουν Σωτήρες που φοράνε γραβάτα 
αλλά άλαλοι. Μαγκιά δεν είναι να σε σέβονται για τη γρα-
βάτα ή για το κουστούµι που φοράς. Μαγκιά είναι να σε 
σέβονται για το λόγο σου και για εκείνα που πρεσβεύεις 
όταν τα στηρίζεις µε επιχειρήµατα.» Εύγε, κα Χαρµπέα!

Για τους ηλικιωµένους
Η οµάδα ελλήνων ηλικιωµένων του Doll’s Point, που 
συνεδριάζει κάθε Τρίτη από τις  11-1µµ στο George 
River 16th Sailing Club Sandringham, άρχισαν ήδη από 
τα µέσα Ιανουαρίου τις συναντήσεις τους µε διάφορες 
εκδηλώσεις. Την επόµενη Τρίτη 24/2/15 θα δοθεί οµιλία 
µε θέµα «Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων 1912-1913» 
από την κα Μαίρη Πετροπούλου. Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Αρθρογραφία
Σας συµβουλεύω να διαβάσετε σήµερα, στη σελίδα 13, το 
άρθρο τού Γιώργου ∆ελάστικ στο «Εθνος», µε τίτλο «Ανα-
γκαία η επιµονή της κυβέρνησης στο «Οχι» που είπε». 

Καλόο!
Ο ανόητος που έφτιαξε τα πλυντήρια ρούχων γιατί έβαλε 
τόσα πολλά κουµπιά; Βρακί θα πλυνουµε ρε βλάκα, δεν 
θα πάµε ταξίδι στο µέλλον!
Ακόµη ένα:
Μου λέει η γυναίκα µου ότι θέλει να δώσει τα παλιά 
της ρούχα σε οικογένειες που πεινάνε... Τής είπα ότι αν 
τους κάνουν τα ρούχα της αποκλείεται να πεινάνε και 
έτσι άρχισε ο καυγάς!

Μ
εγάλο θόρυβο προκάλεσε 
η αύξηση καθηµερινά στα 
κρούσµατα ηπατίτιδας στην 
Αυστραλία από εισαγόµενα 

κινέζικα τρόφιµα επειδή αυτοί που µάς 
κυβερνούν, Λίµπεραλ και Εργατικοί,  
δεν έχουν νοµοθετήσει έναν βασικό κώ-
δικα ελέγχων για εισαγόµενα τρόφιµα 
από άλλες χώρες. Αλλωστε, υπάρχουν 
πολλά παραδείγµατα στο παρελθόν που 
επιβεβαιώνουν την έλλειψη κανόνων 
υγιεινής στους χώρους όπου παρασκευ-
άζονται και συσκευάζονται οι τροφές 
που εισάγονται στην χώρα µας, αλλά η 
υγεία µας παραµένει όµηρος στο κέρδος 
των εµπόρων. 

Από τον σάλο που δηµιουργήθηκε, 
ακούστηκαν πολλές προτάσεις για να 
προστατευτεί η υγεία µας από εισαγό-
µενες µολυσµένες τροφές, προτάσεις 
οι οποίες θα πρέπει να µελετηθούν το 
συντοµότερο και να εφαρµοστούν οι πιο 
αποτελεσµατικές, πριν ξεσπάσει επιδη-
µία και θα τρέχουµε χωρίς να φτάνουµε. 
Καλό το ελεύθερο εµπόριο µε διάφορες 
χώρες για τις εισαγωγές ηλεκτρικών ει-
δών, ρουχισµού, µηχανηµάτων, παιχνι-
διών κλπ., που δεν τρώγονται και δεν 
απειλούν την υγεία µας, αν και αυτά 
έχουν αποδειχθεί κατά καιρούς επικίν-
δυνα για µεγάλους και παιδιά. Οµως, τί 
µάς λέει ο πρωθυπουργός, Τόνι Αµποτ; 
Πως οι έλεγχοι των εισαγωγών και η 
βελτίωση των πληροφοριών στις συ-
σκευασίες θ’ αυξήσουν το κόστος για 
τους καταναλωτές! ∆ηλαδή, ας κινδυ-
νεύουµε ν’ αρρωστήσουµε µε ηπατίτιδα 
για να µην πληρώσουµε ένα δολάριο 


