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Μία στις πέντε σακούλες τροφίμων που αγοράζονται 
κάθε εβδομάδα από τα σουπερμάρκετ, καταλήγουν τελι-
κώς στα... σκουπίδια. Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης 
έρευνας, λοιπόν, το κάθε νοικοκυριό της Αυστραλίας 
πετάει κατά μέσο όρο κάθε χρόνο στον σκουπιδοτενεκέ 
τρόφιμα συνολικής αξίας 800 έως 1.000 δολαρίων.

Πρώτα στη σχετική λίστα των τροφίμων που πετιού-
νται είναι το γάλα, τα μαρούλια, το ψωμί, το γιαούρτι, οι 
ντομάτες και κάποια άλλα φρέσκα λαχανικά.

Αιτία του κακού, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι 
ο κακός υπολογισμός-προγραμματισμός που κάνουν 
οι καταναλωτές για το πόσα τρόφιμα χρειάζονται στην 
πραγματικότητα, ο τρόπος που τα αποθηκεύουν, το γε-
γονός ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες λήξης 
ορισμένων προϊόντων και, πάνω απ’ όλα, το γεγονός 
ότι αγοράζουν περισσότερα προϊόντα, ειδικά όταν αυτά 
βρίσκονται σε προσφορά στα ράφια.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο εκπρόσωπος του οργα-
νισμού «Do Something», Jon Dee, δήλωσε ότι πολλά 
άτομα κάποιας ηλικίας δεν μπορούν να πιστέψουν ότι 
οι νεότερες γενιές πετούν στα σκουπίδια το 20% των 
τροφίμων που αγοράζουν.

 «Θα πρέπει να ντρεπόμαστε για τις ποσότητες των 
τροφίμων που πετάμε στα σκουπίδια κάθε βδομάδα, τη 
στιγμή που πάνω από 300.000 άτομα στη Βικτόρια δεν 
δύνανται να αγοράσουν τα τρόφιμα που χρειάζονται», 
προσέθεσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού που προ-
σπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές γύρω 
από το θέμα.

Οι καταναλωτές της Βικτόριας δαπανούν περίπου $2 
δισεκατομμύρια τον χρόνο σε τρόφιμα, ενώ σε ολόκλη-
ρη τη χώρα δαπανούνται πάνω από $8 δισεκατομμύ-
ρια. Σημειώνεται ότι εκατοντάδες τόνοι αγροτικών προ-
ϊόντων καταλήγουν στα σκουπίδια πριν καν φτάσουν 
στα σουπερμάρκετ, αφού τα τελευταία δεν τα αγοράζουν 
γιατί δεν είναι «ευπαρουσίαστα» και δεν έχουν το… κα-
τάλληλο μέγεθος.

 Αρκετοί, μάλιστα, καταναλωτές ξεγελιούνται από 
τις επιγραφές που τοποθετούν πάνω σε μια σειρά από 
προϊόντα οι παραγωγοί και τα σουπερμάρκετ, οι οποίοι 
και συστήνουν μέχρι πότε πρέπει να καταναλωθούν τα 
συγκεκριμένα προϊόντα. 

Στα σκουπίδια καταλήγει
 το 20% των τροφίμων 

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
διέψευσε κατηγορηματικά ότι η από-
φασή της να ανακοινώσει την ημερο-
μηνία διεξαγωγής των επόμεων εκλο-
γών, έγινε ώστε να αποτρέψει τυχόν 
νέα διεκδίκηση της αρχηγίας της από 
τον Κέβιν Ραντ.

Η κα Γκίλαρντ, διέψευσε ακόμη χθε-
σινά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο 
ότι ότι ανακοινώνοντας την ημερομηνία 
των εκλογών σχεδόν οκτώ μήνες νωρί-
τερα, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για 
μια μακρά και ενδεχομένως απρόβλεπτη 
προεκλογική περίοδο.

Αντίθετα, όπως είπε, ήθελε να δώσει 
στο εκλογικό σώμα περισσότερο χρόνο 
«για να επικεντρωθούν οι ψηφοφόροι 
σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα δίχως την 
αβεβαιότητα που προκαλεί η άγνοια». 

«Θεωρώ πως δεν είναι σωστό οι Αυ-
στραλοί να αναγκαστούν να συμμετά-
σχουν σε ένα παιχνίδι μαντέματος της 
ημερομηνίας των εκλογών, ούτε να μην 
αντιμετωπίσουν αυτόν τον χρόνο με βε-
βαιότητα και σταθερότητα», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά η Πρωθυπουργός .

Πάντως, όπως υποστηρίζουν πολι-
τικοί παρατηρητές, η απόφαση της κας 
Γκίλαρντ να ανακοινώσει την ημερομη-
νία των εκλογών σχεδόν 8 μήνες νω-

ρίτερα, έγινε σε μία περίοδο κατά την 
οποία οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις 
δείχνουν κάποια άνοδο στη δημοτικότη-
τα του κυβερνώντος Εργατικού Κόμμα-
τος, αλλά καταγράφουν ως πιθανότερη 
τη νίκη του συντηρητικού αντιπάλου της, 
Τόνι Άμποτ.

Η «κεντρο-αριστερή» αυστραλιανή μη 
αυτοδύναμη κυβέρνηση Εργατικών και 
Πρασίνων σχηματίστηκε μετά τη οριακή 
νίκη της Τζούλια Γκίλαρντ στις τελευταί-
ες εκλογές που διεξήχθησαν στις 21 Αυ-
γούστου 2010 με την υποστήριξη, ουσι-
αστικά, ανεξάρτητων βουλευτών.

Σε χθεσινές της δηλώσεις, η κα Γκί-
λαρντ επανέλαβε ότι προτεραιότητά της 
είναι η σοβαρή διακυβέρνηση της χώ-
ρας και μετά οι εκλογές.

«Αποφάσισα να ανακοινώσω την ημε-
ρομηνία των εκλογών τόσο νωρίς, ώστε 
να δοθεί έμφαση στο κόστος υλοποίη-
σης των πολιτικών προγραμμάτων, τόσο 
της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευ-
σης», τόνισε η Πρωθυπουργός.

Σε χθεσινή της εμφάνιση στο τηλεο-
πτικό κανάλι 9,  δήλωσε χαρακτηριστι-
κά: «Ηρεμήστε, δεν γίνεται σήμερα το 
εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής 
εκστρατείας».

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπο-

λίτευσης, Τόνι Άμποτ, δήλωσε ότι ο Συ-
νασπισμός είναι έτοιμος για τις εκλογές.

«Οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν 
ανάμεσα στους μεγαλύτερους ή χαμη-
λότερους φόρους, ανάμεσα στις περισ-
σότερες ή λιγότερες μεταρρυθμίσεις 
και ανάμεσα στην περισσότερη ή λιγό-
τερη ελευθερία», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Άμποτ.

Το Εργατικό Κόμμα, πάντως, πιέζει 
τον Συνασπισμό να ανοίξει τα χαρτιά του 
σε ότι αφορά στα πολιτικά του προγράμ-
ματα και το κόστος υλοποίησής τους.

Η Αρχηγός του κόμματος των Αυ-
στραλών Οικολόγων, Κριστίν Μίλν, 
δήλωσε ότι η ανακοίνωση της ημε-
ρομηνίας διεξαγωγής των επόμενων 
εκλογών σχεδόν οκτώ μήνες νωρίτε-
ρα, δίνει την ευκαιρία να επαναξετα-
στεί η πρόταση για την καθιέρωση 
της τριετίας στη χώρα.

Ο Ανεξάρτητος Γερουσιαστής, Νικ ξε-
νοφών, χαρακτήρισε την ανακοίνωση 
της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλο-
γών ως «νίκη της δημοκρατίας», αλλά οι 
ανεξάρτητοι Βουλευτές Τόνι Γουίντσορ 
και Ρομπ  Όακσοτ εξέφρασαν ανησυχίες 
ότι οι ψηφοφόροι θα κουραστούν από 
την πολύμηνη προεκλογική εκστρατεία 
των κομμάτων.

Σε προεκλογική τροχιά η Αυστραλία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ορΓανώνΕι ΣΤιΣ 10 ΦΕβρουαριου ημΕρα ΚυριαΚη 
προΣΚυνημα Και ολοημΕρο πανηΓυρι ΣΤο Gosford

Γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο τον Πολιούχο του Πύργου στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μετά την Θεία Λειτουργία θα αρχίσει το φαγοπότι με παραδοσιακό Ηλειότικο 
κοντοσούβλι, άφθονες σαλάτες, κρύα μπύρα και αναψυκτικά. Ζωντανή μουσική και στο τραγούδι ο καλλιτέχνης από Ελλάδα και πατριώτης Γιάννης Σιδέρης. 

Το Χωλ διαθέτει κλιματισμό. Αναχώρηση λεωφορείων 7 το πρωί από Surry Hills στα Coles, από Earlwood έξω από τα Coles και από Punchbowl στο παλιό κτήριο του Συλλόγου  
11 Rossmore Ave. Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως στο τηλέφωνο του γραφείου  9567 6005  ή στην κυρία Μπαντούνα 9708 2450 ή στην κυρία Βασιλοπούλου 9597 5218 

ή στην κυρία Στασινοπούλου 97872279 η στην κυρία Ρένα 9558 5997. 

Tιμή λεωφορείου $30 – Χορταστική μερίδα $15  Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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