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Μια πόλη λέει «όχι» 
στα Μακντόναλντς
«Ψήφισα όχι για τα Μακντόναλντς στην Τεκόμα» γράφει το μπλουζάκι του Αυστραλού που 
έχει αντιταχθεί μαζί με άλλους συμπολίτες του στη κατασκευή ενος ταχυφαγείου στη μικρή 
πόλη που βρίσκεται μέσα στη φύση, κοντά σε εθνικό πάρκο.

Μια μικρή πόλη 2.000 κατοίκων στην Αυστρα-
λία υψώνει το ανάστημα της απέναντι στα σχέδια 
της αμερικανικής αλυσίδας φαστ-φουντ Μακντό-
ναλντς να κατασκευάσει ένα εστιατόριο στην περι-
οχή τους. Η Τράνκουιλ Τεκόμα («Ήρεμη Τεκόμα»), 
35 χλμ. ανατολικά της Μελβούρνης, έχει μετατρα-
πεί από μια φιλήσυχη πόλη σε «πεδίο μάχης» ανά-
μεσα στην πολυεθνική εταιρεία και τους κάτοικους 
της, οι οποιοι αντιτίθενται ανοικτά στην κατασκευή 
ενός  υποκαταστήματος 24ωρης λειτουργίας.

Οι πολέμιοι της κατασκευής θεωρούν πως ένα 
Μακντόναλντ στην Τράνκουιλ Τεκόμα, πολύ κο-
ντά σε ένα παιδικό σταθμό και ένα νηπιαγωγείο, 
θα διατάρασσε την ισορροπία της μικρής κοινότη-
τας, η οποία απαρτίζεται κυρίως από θιασώτες της 
ήρεμης ζωής στην έξοχη και το δάσος.

 «Χτυπήσαμε την πόρτα κάθε σπιτιού στη πόλη 
και ανακαλύψαμε πως εννιά στις δέκα οικογένειες 
δεν θέλουν εδώ τα Μακντοναλντ. Νομικά έχουν 
κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν 
έχουν το ηθικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Τα Μα-
κντόναλντ μπορούν να κάνουν τα σχέδια τους σε 
ένα μέρος πιο κατάλληλο για αυτους», τονίζει ο 
Γκάρι Μουρατόρε, εκπρόσωπος της κίνησης «No 
McDonald», αρνούμενος ταυτόχρονα πως η εκ-
στρατεία αυτή αποτελεί μια «αντιεταιρική σταυρο-
φορία».

 «Όλοι όσοι παράτησαν την ζωή στην πολύβουη 
πόλη κι ήρθαν να ζήσουν ήσυχα εδώ, ανησυχούν 
τόσο για τη ρύπανση που θα προκύψει από την 

κατασκευή ενός φαστ φουντ, όσο και για την κυ-
κλοφοριακή συμφόρηση που θα αρχίσει να παρα-
τηρείται, αφού το εστιατόριο που πρόκειται να κα-
τασκευαστεί θα είναι το κοντινότερο Μακντόναλντ 
σε ένα εθνικό πάρκο κι όλοι θα συρρέουν εδώ», 
επισημαίνει ο Μουρατόρε.

Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων, ο αμερικα-
νικός κολοσσός γρήγορης εστίασης ανακοίνωσε 
πως θα προχωρήσει κανονικά με τα σχέδια ανέ-
γερσης του υποκαταστήματος. «Ακολουθήσαμε την 
δέουσα διαδικασία κατασκευής ενός οικογενει-
ακούς εστιατορίου σε έναν αυτοκινητόδρομο και 
σε περιοχή κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Έχουμε 
τη σχετική άδεια και συνεχίζουμε απρόσκοπτα», 
τόνισε εκπρόσωπος των Μακντόναλντ στο BBC. 
Και πρόσθεσε:«Εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
υποστηρικτές στην τοπική κοινότητα για το σχέ-
διο αυτό και θέλουμε να διασφαλίσουμε πως όσοι 
επιθυμούν ένα Μακντόναλντ στη πόλη τους, θα 
έχουν την ευκαιρία να το αποκτήσουν».

«Τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν ξανά τη δύναμη 
στους καταναλωτές κι όσες εταιρείες δεν λαμβά-
νουν σοβαρά υπόψη τη γνώμη των καταναλωτών 
θα υποστούν τις συνέπειες», θεωρεί ο Ντιν Γουίλκι, 
ειδικός σε θέματα μάρκετινγκ στο πανεπιστήμιο της 
Νέας Νότιας Ουαλίας. «Τα Μακντόναλντ ευαγγελί-
ζονται πως βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες ποικι-
λοτρόπως. Αλλά στην πράξη είναι ανακόλουθοι με 
αυτές τις διακηρύξεις τους και κάτι τέτοιο δημιουρ-
γεί πρόβλημα στην αξιοπιστία της εταιρίας» τονίζει.

Ένας έφηβος που κατηγορείται για ληστεία κα-
ταστήματος με ρούχα και αξεσουάρ υψηλής μόδας 
στο Σίδνεϊ, πυροβολήθηκε δύο φορές στα δυτι-
κά προάστια από έναν άνδρα που ήταν ντυμένος 
αστυνομικός.

Η αστυνομία κλήθηκε να μεταβεί στην οδό 
Guildford στην ομώνυμη περιοχή, το μεσημέρι της 
Κυριακής μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. 
Οι αστυνομικοί βρήκαν τον νεαρό του οποίου το 
όνομα είναι Adam Achrafi, να είναι αιμόφυρτος 
καθώς είχε δεχτεί δύο σφαίρες στα πόδια. Αμέσως 
του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να σταματή-
σει η αιμορραγία και στην συνέχεια τον μετέφεραν 
στο νοσοκομείο του Westmead όπου και παρα-
μένει φρουρούμενος. Σύμφωνα με τους γιατρούς 
που τον παρακολουθούν, η κατάσταση της υγείας 
του είναι σταθερή.

Η μητέρα του θύματος είπε ότι ο δράστης έφτασε 

στην πόρτα του σπιτιού της ντυμένος ως αστυνομι-
κός και της είπε ότι είχε έρθει για να ελέγξει ότι ο 
γιος της ήταν τηρούσε την απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας που του επέβαλε το Δικαστήριο. Συνειδητο-
ποίησε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν αστυνομι-
κός μόλις ο γιος της ήρθε στην πόρτα. Οι γείτονες 
ανέφεραν ότι άκουσαν συνολικά τέσσερις πυροβο-
λισμούς.

Ο νεαρός κατηγορήθηκε τον Αύγουστο για συμ-
μετοχή στην απόπειρα ληστείας γυναικείων αξε-
σουάρ (τσάντες και ζώνες) αξίας 400.000 δολαρί-
ων από το κατάστημα Louis Vuitton που βρίσκεται 
στην οδό George Street, στο κέντρο του Σίδνεϊ. Ο 
κ. Achrafi ήταν ένας από τους τρεις άνδρες που 
βρέθηκαν από την αστυνομία στον υπόγειο χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων του καταστήματος με κά-
ποιες από τις τσάντες ενώ προσπαθούσαν να κλέ-
ψουν ένα αυτοκίνητο.

Εκτελεστής ντυμένος αστυνομικός πυροβόλησε έφηβο
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ΌνΌμα:

ΠεριΌχή:

εΠαγγελμα:

1. γνωρίζετε τον ραδιοσταθμό 2μμ;

2. Έίστε   

3. Ποιες ώρες ακούτε το 2μμ;

4. αν δεν ακούτε, γιατί δεν ακούτε;

5. τι σας αρέσει να ακούτε περισσότερο στο 2μμ;

6. Ποια είδη μουσικής σας αρέσει να ακούτε στο ράδιο;

7. Ποια είναι η αγαπημένη σας εκπομπή στο 2μμ;

8. τι άλλο θα θέλατε να ακούτε στο 2μμ που δεν ακούτε τώρα;

Παρακαλώ όπως στείλετε τις απαντήσεις στην διεύθυνση του 
σταθμού μας:

503-507 Marrickville Rd
Dulwich Hill, NSW 2203

Δεν με ενδιαφέρει το ελληνικό ραδιόφωνο

ειδήσεις

Δημοτικά τραγούδια

Δεν πιάνω τον σταθμό στο ράδιο μου

αθλητικά

ρεμπέτικα τραγούδια

Συζήτηση

Έντεχνη μουσική

νέο κύμα

Δεν μ’αρέσουν οι εκπομπές

μουσική

Τραγούδια της πίστας

Κοινωνικά θέματα

ροκ

Ξένη μουσική

Άλλος λόγος

Σύνδεση με την ελλάδα

Ποιοτικά λαϊκά τραγούδια

Άλλο (παρακαλούμε εξηγήστε)

μπαλάντες

Άλλο

ήλιΚια: 18-25 25-35 34-45 45-55 55+

ναι Όχι

ανΔραΣ γΥναιΚα

Πρωί μεσημέρι απόγευμα Βράδυ νύχτα


