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Greek Orthodox Archdiocese of Australia 
GWC 

COMMUNITY SERVICES

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
          

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο µε σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 

α) Είδη Ρουχισµού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείµενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και µεγάλους 
ε) Δωρεές 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε οικογένειες και Οργανισµούς για την  
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους. 

Η συλλογή θα γίνει: 

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου  2018 
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ. 

Στο Δηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε πράγµατα πριν ή µετά την  
        προκαθορισµένη µέρα. 

 

COMMUNITY APPEAL 
GWC Community Services is organising a Community Appeal. 

The following items can be donated: 

a) Clothing (New and Used) 
b) Cans or Packets of Food Items 
c) Household Items (New and Old) 
d) Games / Toys / Presents (for kids and adults) 
e) Donations / Money Vouchers 

All items collected will be donated to various families and charitable organisations. 

The collection will take place: 

Wednesday 10th October 2018  
9:00 am - 4:00 pm  

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville 

Please note: Do not leave any items before or after the appointed day.

For more information:  
Tel: 9516 2188   Fax: 9516 3177 

Email: admin@gwccs.org.au 
Facebook.com/gwccservices 

Φιλανθρωπικά ιδρύµατα: 
Ξοδεύουν εκατοµµύρια για 
να πετάξουν ακατάλληλες δωρεές
Ο ι φιλανθρωπικές οργανώσεις ζητούν 

από τους καταναλωτές να το σκέφτο-
νται δύο φορές πριν αγοράσουν πα-
ρορµητικά ένα ρούχο «γρήγορης µό-

δας», αφού νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 
αυτά τα φτηνά ενδύµατα, που µετατρέπονται σε 
άχρηστες και ακατάλληλες δωρεές, κοστίζουν 
στις οργανώσεις εκατοµµύρια δολάρια για να 
τα στείλουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής.
«Εάν ένα ρούχο δεν θα το δανείζατε σε κάποιον 
φίλο ούτε θα του το δίνατε... τότε µην το κάνετε 
δωρεά» δήλωσε ο Omer Soker από την Εθνι-
κή Ένωση Φιλανθρωπικών Οργανώσεων 
NACRO.
Τα φτηνά, µαζικής παραγωγής ρούχα συχνά 
παραδίδονται σε πολύ κακή κατάσταση, κι έτσι 
οι αυστραλιανές φιλανθρωπικές οργανώσεις 
αναγκάζονται να τα πάνε σε χώρους υγειονο-
µικής ταφής, και νέα στοιχεία αποκαλύπτουν 
ότι αυτό έχει καταστροφικές επιπτώσεις στους 
προϋπολογισµούς τους – αφού φτάνουν να ξο-
δεύουν το εκπληκτικό ποσό των 13 εκατοµµυ-
ρίων δολαρίων ετησίως για τον σκοπό αυτό.
«Αν ήταν όλα αυτά τα πράγµατα ποιοτικά, τότε 
δεν θα υπήρχε πρόβληµα, αλλά πολλά από 
αυτά που µας δωρίζει ο κόσµος είναι “γρή-
γορη µόδα”. Τα ρούχα αυτής της µόδας δεν 
έχουν σχεδιαστεί για να διαρκέσουν αλλά για 
να αντικατασταθούν σύντοµα. Στην πραγµατι-
κότητα, θα έπρεπε να αποκαλείται µόδα γρή-

γορης χωµατερής, γιατί τελικά αυτό είναι».
Εκτός από τα φθαρµένα ρούχα, οι φιλανθρω-
πικές οργανώσεις αναφέρουν ότι βρίσκονται 
σε θέση να πρέπει να πετάξουν και λερωµέ-
να στρώµατα, σπασµένες συσκευές, µέχρι και 
βρόµικες πάνες.
Ο κ. Soker δήλωσε ότι οι φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις αναγκάζονται να στέλνουν περίπου 
60.000 τόνους ανεπιθύµητων αντικειµένων 
στους χώρους υγειονοµικής ταφής κάθε χρό-
νο. «Όλα αυτά προέρχονται από δωρεές που 
είτε δεν έχουν καθόλου αξία είτε δεν µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν. Είναι ένα πολύ µεγάλο 
βάρος για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις» δή-
λωσε.
Συχνά αυτά τα άχρηστα πράγµατα σχηµατίζουν 
σωρούς στους δρόµους έξω από τις φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις ή στην περιοχή γύρω 
από τους κάδους δωρεάς, έτσι που οι οργα-
νώσεις να µην έχουν άλλη επιλογή από το να 
δαπανήσουν χρήµατα για να καθαρίσουν.
Ο κ. Soker δήλωσε ότι τα χρήµατα αυτά θα 
χρησιµοποιούνταν πολύ καλύτερα για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων 
«τροφίµων έκτακτης ανά-
γκης, στέγης, φροντίδας 
ηλικιωµένων, ψυχικής 
υγείας και παροχής συµ-
βουλών για την αποτρο-
πή των αυτοκτονιών».

Εθνική εκστρατεία για τη 
βία εναντίον των γυναικών
Μια εθνική εκστρατεία απευθύνεται στους γονείς και στους 
διάφορους ενήλικες που λειτουργούν ως πρότυπα προς µί-
µηση, ζητώντας τους να εξετάσουν τι επιπτώσεις µπορούν 
να έχουν τα λόγια και οι ενέργειές τους στη βία κατά των γυ-
ναικών. Πρόκειται για µια νέα καµπάνια για τη µείωση των 
συγκλονιστικών ποσοστών βίας κατά των γυναικών και των 
παιδιών στην Αυστραλία. 
Η καµπάνια καταδεικνύει ως «ένοχες» καθηµερινές φράσεις 
όπως «Έλα τώρα, αγόρια είναι…», «Το έκανε επειδή του αρέ-
σεις», «Κι αυτή πήγαινε γυρεύοντας». 
Ο καταιγισµός των µηνυµάτων της εθνικής αυτής καµπάνιας 
καλεί τους γονείς και τους ενήλικες που λειτουργούν ως πρό-
τυπα προς µίµηση να συνειδητοποιήσουν πως αυτά που λένε 
και αυτά που κάνουν µπροστά στα παιδιά µπορεί να οδηγή-
σουν σε έλλειψη σεβασµού απέναντι στις γυναίκες εκ µέρους 
τους. «Αν πρέπει να σοκάρουµε τους ανθρώπους για να αλ-
λάξουν στάσεις και συµπεριφορές, θα το κάνουµε. Θα κά-
νουµε ό,τι χρειαστεί για να έχουµε τα σωστά αποτελέσµατα» 
δήλωσε η υπουργός Γυναικείων Υποθέσεων Kelly O’Dwyer.
Την πρώτη φάση της εκστρατείας «Σταµατήστε το στο ξεκί-
νηµα» (“Stop it at the start”) για τη µείωση της οικιακής και 
ενδοοικογενειακής βίας την έχουν δει οι πολίτες πάνω από 
43 εκατοµµύρια φορές από το 2016.
Σύµφωνα µε έρευνες, περισσότερα από τα δύο τρίτα των ενη-
λίκων που είδαν το υλικό της εκστρατείας άρχισαν να αλλά-
ζουν τη συµπεριφορά τους.
Μια δεύτερη φάση θα αρχίσει να προβάλλεται σε όλες τις 
πλατφόρµες, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεόρασης, του ρα-
διοφώνου και των κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης, από την 
ερχόµενη Κυριακή.

Ένας από τους πιο µισητούς φόρους της Αυστραλίας φαίνεται ότι θα κα-
ταργηθεί, καθώς η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στον ΦΠΑ, κάτι που θα 
µειώσει την τιµή ορισµένων προϊόντων καθηµερινής χρήσης.
Σε µια καθοριστική συνάντηση στη Μελβούρνη την Τετάρτη, οι πολιτείες 
και η περιφέρεια υποστήριξαν την προσπάθεια του Θησαυροφύλακα Josh 
Frydenberg να καταργήσει το 10% του ΦΠΑ από είδη προσωπικής υγείας 
–γνωστό και ως «φόρος ταµπόν»– από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους. Η κίνηση αυτή θα µειώσει την τιµή των προϊόντων γυναικείας υγι-
εινής. Ο κ. Frydenberg δήλωσε ότι υπάρχει «ισχυρή συµφωνία» µεταξύ 
των πολιτειών και της περιφέρειας, αν και θα τους κοστίσει συλλογικά 30 
εκατοµµύρια δολάρια σε χαµένα έσοδα.
Πολλά άλλα είδη υγιεινής απαλλάσσονται ήδη από τον ΦΠΑ, συµπερι-
λαµβανοµένων των επιθεµάτων νικοτίνης, του αντηλιακού και ακόµη και 
του Viagra. «Πιστεύουµε ότι πρόκειται για άδικο φόρο. Πιστεύουµε ότι 
πρέπει να καταργηθεί» δήλωσε η υπουργός Γυναικείων Υποθέσεων Kelly 
O’Dwyer στο Κανάλι 7. «Εκατοµµύρια Αυστραλιανές θα επωφεληθούν».
Ο θησαυροφύλακας της ΝΝΟ Dominic Perrottet δήλωσε ότι η απόφα-
ση έπρεπε να είχε ήδη ληφθεί, εδώ και καιρό. «Το κόστος για τη Νέα 
Νότια Ουαλία είναι περίπου 10 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως, αλλά για 
µια καλή αιτία. Νοµίζω ότι είναι κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν από 
καιρό» είπε.
«Είναι µια τεράστια νίκη για όλους τους Αυστραλούς, και δείχνει τη δύνα-
µη των λαϊκών κινηµάτων όταν συνεργαζόµαστε» δήλωσε η γερουσιαστής 
κ. Rice. «Αυτός ο αθέµιτος φόρος για τα προϊόντα υγιεινής δεν θα έπρεπε 
ποτέ να υπάρξει, ειδικά όταν άλλα είδη όπως τα προφυλακτικά και το 
Viagra δεν φορολογούνταν».
Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που ανησυχούν ότι η κατάργηση του φόρου 
θα οδηγήσει σε περισσότερες εξαιρέσεις από το ΦΠΑ στο µέλλον, υπονο-
µεύοντας το ευρύτερο φορολογικό σύστηµα.

Προς κατάργηση ο ΦΠΑ για σειρά 
προϊόντων γυναικείας υγιεινής




