
3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 19 SEPTEMBER 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ Ν.Ν.Ο. 

Δωρεάν συμβουλές για Νεοφερμένους  
και τη βίζα τους  

Δωρεάν συμβουλές για νεοφερμένους στην Ελληνική  
Κοινότητα, με έμπειρο, εξειδικευμένο άτομο κι  
εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο μετανάστευσης,   
μιλώντας Ελληνικά. 

Η βοήθεια είναι για να εξετάσετε τις επιλογές της  
βίζα σας ώστε να σας εξοπλίσουν με τις σωστές  
πληροφορίες για την περίπτωσή σας. 

Κάθε δεύτερη Τετάρτη.   
 

Η Πρώτη ενημέρωση  
αρχίζει  την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ώρες: 11:00πμ-2:00μμ 
 

Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη  
206-210 Lakemba Rd., Lakemba  

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε για το ραντεβού σας.  

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ KAI MHΛΑ!

Τι μπορούν να κάνουν παραγωγοί και συσκευαστήρια 
για να διατηρήσουν τα προϊόντα τους ασφαλή
Έ νας ειδικός της επιστήμης των 

τροφίμων και της αγροβιομη-
χανίας πιστεύει ότι η «κρίση 
της φράουλας» θα κάνει τους 

παραγωγούς να ξανασκεφτούν πώς να 
διατηρούν τα προϊόντα τους ασφαλή. 
Η συνεχιζόμενη τρομοκρατία με τις βε-
λόνες στις φράουλες θα αναγκάσει την 
βιομηχανία τροφίμων να επανεξετάσει 
τις μεθόδους που θα εμποδίζουν το 
«σαμποτάζ τροφίμων», σύμφωνα με τον 
εμπειρογνώμονα στον τομέα της γεωρ-
γίας. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευ-
να, αφού βρέθηκαν μεταλλικές βελόνες 
σε φράουλας σε όλη την Αυστραλία, 
και προσφέρει αμοιβή 100.000 δολα-
ρίων για πληροφορίες σχετικά με τους 
σαμποτέρ. Ο Δρ Kim Phan-Thien του 
Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ δήλωσε στο 
SBS News ότι ο κίνδυνος «εσκεμμένης 
μόλυνσης των τροφίμων» ήταν στην 
ημερήσια διάταξη της βιομηχανίας τρο-
φίμων εδώ και αρκετά χρόνια. «Αλλά 

αν δεν έχει ποτέ συμβεί κάτι αντίστοιχο 
είναι πιθανό να μην υπάρχουν σχέδια 
πρόληψης», ανέφερε. Ο Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Παραγωγών Φράουλας του 
Queensland, Adrian Schultz, δήλωσε 
ότι τέτοια περιστατικά δημιουργούν σο-
βαρά προβλήματα σε μια βιομηχανία 
πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Οι 
καλλιεργητές συναντήθηκαν την Κυρια-
κή με τον Υπουργό Γεωργίας του Κουίν-
σλαντ Mark Furner για να συζητήσουν 
τις εμπορικές επιπτώσεις του σαμποτάζ 
που ξεκίνησε σε νοτιοανατολικό αγρό-
κτημα Queensland πριν από οκτώ ημέ-
ρες. Ο κ. Furner λέει ότι εξετάζονται 
συγκεκριμένα πακέτα παροχής βοήθει-
ας σε συγκεκριμένες βιομηχανίες, αλλά 
δεν πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή κα-
νένα σχέδιο μέχρις ότου εξακριβωθούν 
οι συνέπειες από το σαμποτάζ. Πριν από 
λίγες εβδομάδες, μερικά σούπερ μάρκετ 
έριξαν την τιμή των φραουλών για να 
βοηθήσουν τους προμηθευτές να διαθέ-

σουν την παραγωγή τους. Υπάρχουν πε-
ρίπου 150 καλλιεργητές φράουλας στο 
Queensland.

Σαμποτάζ τροφίμων 
σε όλο τον κόσμο
Ενώ οι περιπτώσεις δολιοφθοράς εί-
ναι σπάνιες διεθνώς, ο Δρ Phan-Thien 
ανέφερε δύο αξιοσημείωτα παραδείγ-
ματα. Το 1984, οι οπαδοί του Ινδού 
γκουρού Bhagwan Shree Rajneesh 
εσκεμμένα μόλυναν σαλάτες σε τοπικά 
εστιατόρια στο Όρεγκον με σαλμονέλα. 
Περισσότεροι από 750 άνθρωποι υπέ-
στησαν σαλμονέλωση, ενώ 45 ασθε-
νείς έπρεπε να νοσηλευτούν. Ευτυχώς, 
κανένας δεν πέθανε. Δύο άνθρωποι 
καταδικάστηκαν για απόπειρα δολο-
φονίας. Το 2007, ένας δυσαρεστημέ-
νος υπάλληλος στο Ηνωμένο Βασίλειο 
χρισιμοποίησε ξηρούς καρπούς σε ένα 
εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων χω-

ρίς ξηρούς καρπούς. Οι ζημιά για την 
επιχείρηση κόστισε πάνω από $ 1 εκα-
τομμύριο δολάρια.

Γυναίκα ανακάλυψε βελόνα 
μέσα σε μήλο που αγόρασε 
από σουπερμάρκετ του Σίδνεϊ
Μητέρα εντόπισε βελόνα μέσα σε ένα 
μήλο που αγόρασε από ένα σούπερ 
μάρκετ Woolworths στο βορειοδυτι-
κό του Σίδνεϊ. Η γυναίκα ανέφερε ότι 
βρήκε τη βελόνα όταν καθάριζε ένα 
μήλο για τις κόρες της το πρωί της Τρί-
της. «Νόμιζα ότι κάτι τέτοιο είναι αδύ-
νατον να συμβεί», είπε σε τηλεοπτικό 
δίκτυο και πρόσθεσε «είχα ακούσει για 
τις φράουλες και ήμουν προσεκτική, 
αλλά δεν περίμενα να βρω βελόνα σε 
ένα μήλο ...» Εκπρόσωπος της αλυσί-
δας Woolworths δήλωσε ότι εξετάζει 
την καταγγελία ενώ και η αστυνομία 
της ΝΝΟ ερευνά την υπόθεση.

Η επιχειρηματίας της Δυτικής Αυστραλίας, που κατηγόρησε τον 
Barnaby Joyce ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, ελπίζει ότι η εμπειρία 
της θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο όλα τα πολιτικά κόμματα αντι-
μετωπίζουν τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η Catherine 
Marriott, γυναίκα της χρονιάς το 2012 και Δημοτικός σύμβουλος του 
Broome, μίλησε για πρώτη φορά στα μέσα ενημέρωσης για το τι της 
συνέβη. Ισχυρίζεται ότι το περιστατικό έγινε μετά από μια εκδήλωση 
στην Καμπέρα τον Αύγουστο του 2016. «Μετά το περιστατικό, πήγα στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και ξέσπασα σε κλάματα. Δεν μπορούσα 
να κοιμηθώ όλη αυτή τη νύχτα, δεν κοιμήθηκα για μια εβδομάδα», είπε 
η κα Marriott. «Τηλεφώνησα σε δύο από τους πιο κοντινούς φίλους 
μου και τους είπα τι συνέβη και είπαν ότι δεν μπορούσαν να το πιστέ-
ψουν ... ήταν εντελώς συγκλονισμένοι και μου είπαν να μην μιλήσω σε 
κανέναν γιατί θα καταστραφώ εάν αυτό βγει «. Αρχικά, η κα Marriott 
επέλεξε να μην αναφέρει την εμπειρία της στην αστυνομία ή στο Εθνικό 
Κόμμα, φοβούμενη τις συνέπειες ενός δημόσιου σκανδάλου. «Όταν συ-
νέβη, ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν ένας πολύ δημοφιλής 
υπουργός εκείνη την εποχή», δήλωσε η κ. Marriott. Τελικά, αποφάσισε 
ότι δεν θα μπορούσε να είναι καλά με τον εαυτό της αν δεν λάβει μέτρα. 
Εμπνεύστηκε από τα λόγια της 14χρονης Dolly Everett, η οποία αυτο-
κτόνησε φέτος μετά από εκφοβισμό . «Έφυγε από τον κόσμο αφήνοντας 
μερικά σοφά λόγια:» Μιλήστε ακόμα και αν η φωνή σας τρέμει. «Αυτό 
με επηρέασε», δήλωσε η κ. Marriot. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος 
έτους, η κυρία Marriott υπέβαλε εμπιστευτική καταγγελία στο Εθνικό 
Κόμμα, χωρίς πρόθεση να καταφύγει στα μέσα ενημέρωσης. Τελικά τα 
στοιχεία της καταγγελίας και το όνομά της διέρρευσαν και το υποτιθέμε-
νο περιστατικό έγινε είδηση της πρώτης σελίδας. Η κ. Marriott πιστεύει 
ότι η πηγή της διαρροής ήταν το Εθνικό Κόμμα. Παρ ‘όλα αυτά συνέχισε 
να συμμετέχει στην έρευνα του κόμματος. Τελικά η έρευνα δεν κατέλη-
ξε σε κάποιο συμπέρασμα. Η επίσημη καταγγελία της προς το Εθνικό 
Κόμμα περιελάμβανε όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αν και η κα 
Marriott αρνήθηκε να μοιραστεί δημοσίως τα ίδια στοιχεία. Ο κ. Joyce 
αμφισβήτησε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της κας Marriott. «Αρ-
νούμαι απολύτως κάθε ισχυρισμό περί σεξουαλικής παρενόχλησης», 
δήλωσε ο κ. Τζόις. «Ζήτησα να πάνε τα στοιχεία στην αστυνομία, εάν ο 
καταγγέλλων επιθυμούσε να συνεχίσει το ζήτημα αυτό, ώστε να έχω την 
δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, καθώς πιστεύω ακράδαντα 
ότι η καταγγελία είναι παράλογη και δυσφημιστική», είπε ο κ. Τζόις.

Δεν κοιμήθηκα για μια εβδομάδα», 
λέει η Catherine Marriott που 
κατηγορεί τον Barnaby Joyce 
για σεξουαλική παρενόχληση 


