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Ελληνικό γιαούρτι... Αυστραλίας
Ε

ταιρίες στη Γερµανία, την 
Ολλανδία, τη ∆ανία, την Αυ-
στραλία και την Ταϋλάνδη, 
παραπλανούν τους κατανα-

λωτές, αναδεικνύοντας µε µεγάλα 
γράµµατα σε συσκευασίες τυριού και 
γιαουρτιού που δεν είναι ελληνι-
κά, την ετικέτα «ελληνική φέτα» και 
«ελληνικό γιαούρτι».Σύµφωνα µε 
ρεπορτάζ ελληνικού τηλεοπτικού δι-
κτύου, γαλακτοβιοµηχανία από την 
Αυστραλία που παράγει γιαούρτι, αν 
και αναφέρει ότι πρόκειται για ελ-
ληνικού τύπου (greek style yogurt), 
προβάλλει µε µεγάλα γράµµατα την 

ελληνική (greek) καταγωγή του προ-
ϊόντος τόσο στην συσκευασία του 
όσο και στην διαφηµιστική του κα-
µπάνια του, παραπλανώντας µε αυτό 
τον τρόπο τους καταναλωτές, αφού 
στην πραγµατικότητα πρόκειται για 
γιαούρτι Αυστραλίας. Μάλιστα στην 
αγορά της Ταϋλάνδης το συγκεκρι-
µένο γιαούρτι κάνει πάταγο όντας 
πρώτο σε πωλήσεις και φιγουράρο-
ντας στα ράφια των καλύτερων και 
µεγαλύτερων σούπερ µάρκετ της 
χώρας. Έτσι, δίνεται η αίσθηση οτι 
πρόκειται για ελληνικό γιαούρτι. Τα 
περιστατικά αυτά δεν είναι τυχαία, 

καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γί-
νει γνωστά στο εξωτερικά τα οφέλη 
του ελληνικού γιαουρτιού στην υγεία 
του ανθρώπου.Επίσης, όσον αφορά 
την ελληνική φέτα, παρ’ όλο που 
έχει κατοχυρωµένο όνοµα από την 
Ευρωπαική Επιτροπή, εταιρίες εξω-
τερικού συνεχίζουν να εκµεταλεύο-
νται την ονοµασία αυτή, πουλώντας 
τυρί ως ελληνική φέτα. Ακόµα και 
στο lidl Μιλάνου υπάρχει συσκευα-
σία τυριού µε όνοµα ελληνική φέτα 
ενώ παράγεται στην Γερµανία. Επί-
σης γιαούρτι ελληνικό από τη Γερµα-
νία πωλείται στο Lidl!

Toν µαχαίρωσε  
είκοσι φορές και  
τον πέταξε σε κάδο

Οµογενής ηθοποιός υποψήφια  
για τα TV Week Logies Awards

Ένας νεκρός από πυρά αστυνοµικού στο Κουάκερ Xίλ  

Στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Νότιας Αυ-
στραλίας διεξάγεται η δίκη του Andrew 
Damien Hallcroft που µαχαίρωσε τον 
Allan Lee Ryan πάνω από 20 φορές πέρυ-
σι την Πρωτοχρονιά. Το πτώµα βρέθηκε 
µέσα σε κάδο απορριµάτων τρεις ηµέρες 
αργότερα, έξω από κατοικία στο Aldinga 
Beach. Σύµφωνα µε τις καταθέσεις, ο 
Hallcroft ξύπνησε τις πρώτες πρωινές 
ώρες και είδε τον Ryan να κάθεται στον 
καναπέ του. Στην συνέχεια τον δολοφόνη-
σε και πήγε πίσω στο κρεβάτι του να συ-
νεχίσει τον ύπνο του. Ο δικηγόρος υπερά-
σπισης Νίκ Βάνταζ είπε ότι το θύµα είχε 
κλέψει κάποια συνταγή για φάρµακα από 
τον κατηγορούµενο, αλλά αυτό δεν ήταν 
το κίνητρο για τη δολοφονία. Σύµφωνα µε 
το δικηγόρο του, ο κατηγορούµενος ήταν 
µεθυσµένος και είχε εκφοβιστεί από τον 
Ryan, ο οποίος ήταν µεγαλόσωµος.  «Τον 
εκφόβιζε συχνά και ήθελε να απαλλαγεί 
από την παρουσία του. Αυτό που προκάλε-
σε το βίαιο γεγονός ήταν ότι δεν µπορούσε 
να τον πείσει να φύγει από το σπίτι του”, 
είπε ο δικηγόρος. Αφού βρέθηκε το πτώ-
µα, η αστυνοµία ακολούθησε τα σηµάδια 
από λάστιχα αυτοκινήτου που οδηγούσαν 
από τον κάδο σκουπιδιών στο σπίτι του 
δράστη.

Νέοι ορίζοντες ανοίγουν για την οµογενή ηθοποιό Ολυ-
µπία Βαλάνς µετά το συµβόλαιο που υπέγραψε µε τους 
Αυστραλούς καλλιτεχνικούς πράκτορες του Χόλιγουντ 
Chris και Liam Hemsworth. Η Ολυµπία γεννήθηκε στη 
Μελβούρνη. Μητέρα της είναι η Τάνια Γκόγκου, κόρη 
του ∆ηµήτρη Γκόγκου, ιδρυτή της εφηµερίδας Νέος Κό-
σµος Αυστραλίας. Η Ολυµπία Βαλάνς είναι µόλις 23 
ετών και από το Μάρτιο του 2014 εισήλθε στο δυναµικό 
της τηλεοπτικής σειράς «Neighbours» που πέρσι γιόρ-
τασε 30 χρόνια προβολής στην Αυστραλία και από την 
οποία σειρά αναδείχθηκαν κορυφαία αστέρια του κινη-
µατογράφου (και του τραγουδιού). Μάλιστα, η αδερφή 
της, Χόλι, υποδυόταν τη Felicity Scully στο ίδιο σίριαλ 
από το 1999 έως και το 2002. Η σειρά «Neighbours» εί-
ναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Αυστραλία και η Ολυµπία 
είναι το νέο αστέρι που άρχισε λάµπει. Η νεαρή ηθο-
ποιός και µοντέλο ήταν επίσης το πρόσωπο της βρετανι-
κής φίρµας εσωρούχων Gossard Girl για το 2015. Λίγα 
χρόνια µετά τη γέννησή της, η µητέρα της χώρισε και 
ξαναπαντρεύτηκε και έτσι η Ολυµπία σήµερα είναι θετή 
κόρη του διάσηµου Αυστραλού µουσικού, Ross Wilson. 
H Ολυµπία είναι υποψήφια και για τα γνωστά τηλεοπτι-
κά βραβεία TV Week Logies Awards στην κατηγορία ως 
η καλύτερη γυναίκα ηθοποιός. Όσοι θέλουν να την ψη-
φίσουν παρακαλούνται να επισκεφθούν την ακόλουθη 
ιστοσελίδα και να το κάνουν. TV Week Logies Awards 
http://m.tvweeklogieawards.com.au/vote-now

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά 
αστυνοµικού αφού προηγήθηκε 
αντιπαράθεση µεταξύ τους, έξω από 
το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής 
του Κουάκ Χιλ, στο δυτικό Σίδνεϊ. Ο 
αστυνόµος Denis Clifford ανέφερε 
ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύ-
νηση και εξετάζονται οι συνθήκες 
θανάτου του άνδρα που πιστεύεται 
ότι είναι ηλικίας σαράντα ετών. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία της αστυνοµί-
ας το θύµα έφτασε στο αστυνοµικό 
τµήµα χθες το πρωί, στις 10.40πµ. 
«Υπήρξε µια αντιπαράθεση στην αί-
θουσα αναµονής του αστυνοµικού 
τµήµατος µε έναν αστυνοµικό που 
υπηρετεί στο σώµα επί 24 χρόνια, 
ο οποίος πυροβόλησε το θύµα. Ένα 

µεγάλο µαχαίρι έχει εντοπιστεί στο 
χώρο και προφανώς θα ερευνηθεί 
πως βρέθηκε εκεί και αν ανήκει 
στο θύµα”, είπε ο αστυνόµος Denis 
Clifford και πρόσθεσε ότι κανείς 
αστυνοµικός δεν τραυµατίστηκε στο 
περιστατικό. Το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο του Μπλακτάουν αποφάσισε για 
λόγους ασφαλείας να ειδοποιήσει 
τους δύο παιδικούς σταθµούς που 
βρίσκονται στην περιοχή να λάβουν 
τα απαραίτητα µέτρα.  Η ∆ήµαρ-
χος του Μπλακτάουν, Jacqueline 
Donaldson δήλωσε ότι «όλα τα παι-
διά και το προσωπικό των σταθµών 
είναι ασφαλή. (Το περιστατικό συνέ-
βη στο δρόµο απέναντι από τους δύο 
παιδικούς σταθµούς).




