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Δ εκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν 
υπογράψει ένα αίτηµα που ζητά τα 
κονδύλια που προορίζονται για τις 
πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις µε 

πυροτεχνήµατα σε όλη την Αυστραλία να 
δαπανηθούν για την ανακούφιση των πλη-
γέντων από τις πυρκαγιές.
Περισσότεροι από 77.000 άνθρωποι είχαν 
υπογράψει ηλεκτρονικά το αίτηµα, που δη-
µιουργήθηκε τον προηγούµενο µήνα, ως 
προχτές το απόγευµα. Άνθρωποι έχουν πε-
θάνει, η χλωρίδα και η πανίδα έχουν κα-
ταστραφεί και τα σπίτια έχουν χαθεί στις 
πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, οι οποίες έχουν 
χαρακτηριστεί «άνευ προηγουµένου» για την 
έντασή τους τόσο νωρίς. Ο καπνός από τις 
πυρκαγιές που καίνε στη Νέα Νότια Ουαλία 
έχει συγκεντρωθεί πάνω από το Σίδνεϊ και 
το έχει πνίξει.
«Το 2019 ήταν καταστροφικό έτος στην Αυ-
στραλία, µε πληµµύρες και πυρκαγιές. ∆ώ-
στε τα χρήµατα που ξοδεύουµε για τα πυρο-
τεχνήµατα της Πρωτοχρονιάς σε αγρότες και 
Πυροσβέστες και Φροντιστές Ζώων» γράφει 
το αίτηµα της Change.org. «Όλες οι πολιτεί-
ες πρέπει να πουν ΟΧΙ στα πυροτεχνήµατα. 
Μπορούν να τραυµατίσουν ανθρώπους, κα-
θώς υπάρχει αρκετός καπνός στον αέρα». 
Αρκετά τοπικά συµβούλια σε όλη τη χώρα 
έχουν ήδη υποσχεθεί να ακυρώσουν τις εκ-

δηλώσεις πυροτεχνηµάτων ή να τα αντικα-
ταστήσουν µε πιο λιτές εκδηλώσεις, λόγω 
των πυρκαγιών. Όµως υπάρχουν εκκλήσεις 
και προς τις µεγαλύτερες πόλεις της Αυστρα-
λίας να κάνουν παρόµοιες κινήσεις.
Περίπου 5,8 εκατοµµύρια δολάρια δαπανή-
θηκαν για πυροτεχνήµατα µόνο στο Σίδνεϊ 
την τελευταία Πρωτοχρονιά. Φέτος, η δή-
µαρχος του ∆ήµου του Σίδνεϊ Clover Moore 
είπε ότι δεν θα υπήρχε παρά ένα «µικρό 
πρακτικό όφελος» από την ακύρωση της 
εκδήλωσης. «Τα πυροτεχνήµατά µας έχουν 
προγραµµατιστεί 15 µήνες νωρίτερα και το 
µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού γι’ 
αυτά –το οποίο έχει διατεθεί σε µεγάλο βαθ-
µό για µέτρα ασφάλειας και καθαρισµού– 
έχει ήδη δαπανηθεί» ανέφερε σε δήλωσή 
της. «Έχουµε δεσµευτεί να εκµεταλλευτούµε 
την τεράστια δυναµική της εκδήλωσης, η 
οποία φέρνει ένα εκατοµµύριο ανθρώπους 
κοντά στο λιµάνι µας, για να συγκεντρώ-
σουµε περισσότερα χρήµατα για το Ταµείο 
Αρωγής και Ανάκτησης Απορριµµάτων του 
Αυστραλιανού Ερυθρού Σταυρού». Τα πυ-
ροτεχνήµατα του Σίδνεϊ 
είναι βιοδιαλυτά, προ-
κειµένου να µειωθούν 
τα απόβλητα και οι περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, 
πρόσθεσε.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ Σ 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, 11 Δεκεµβρίου 2019 
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ. 

Στο Δηµαρχείο του  PETERSHAM (107 Crystal St, Petersham) 

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

 

CHRISTMAS 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 11th December 2019  
9:00 am - 4:00 pm  

at PETERSHAM Town Hall, 107 Crystal St, Petersham 

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

ENOIKIAZETAI
Eνοικιάζεται φλατ µε τρία (3)

υπνοδωµάτια σε σπίτι στο Sans Souci. 
Ενοίκιο $400

Μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία 
και λοιποί χώροι. 

Τηλέφωνο: 0438 434 578

ENOIKIAZETAI
Holiday House 

στο Jervis Bay (Vincentia)
ευρύχωρο, 3ων υπνοδωµατίων, 
χωράει 7 άτοµα, κοντά σε αγορά 

και θάλασσα
Τηλ. 0406 755 027

Χιλιάδες ζητούν την ενίσχυση των 
πυροπαθών αντί για πυροτεχνήματα

Βολές κατά της κυβέρνησης για τις 
φωτιές και την κλιµατική αλλαγή
Καθώς καίγεται η Αυστραλία, οι ανησυχίες του κόσµου για το κλίµα και 
για το ότι δεν φαίνεται να γίνονται αρκετά ενόψει της κλιµατικής αλλαγής 
κορυφώνονται.
∆εκάδες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε ολόκληρη την ανατολική ακτή, 
µε τα αποτελέσµατα να κυµαίνονται από καµένα σπίτια στην πρώτη γραµµή 
του µετώπου µέχρι µητροπολιτικά κέντρα που πνίγονται από τον καπνό.
Η εποχή των πυρκαγιών έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή, µε τα ΜΜΕ 
από τους New York Times ως το BBC να εφιστούν την προσοχή στην κριτική 
κατά της αδράνειας της κυβέρνησης Morrison για την αλλαγή του κλίµατος.
Το Συµβούλιο για το Κλίµα επέκρινε εκ νέου την οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση, κατηγορώντας την ότι «δεν έχει καµία επαφή» µε τη δράση που απαι-
τούν οι Αυστραλοί. «Είναι ανεύθυνο να µη συνδέουν τα πράγµατα µεταξύ 
τους – είναι απολύτως σαφές [...] ότι η αλλαγή του κλίµατος επιδεινώνει τις 
συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιές» δήλωσε ο ∆ρ Martin 
Rice από το Συµβούλιο για την Κλιµατική Αλλαγή στο SBS News.
«Η Αυστραλία πρέπει να ενεργήσει για την αλλαγή του κλίµατος, πρέπει να 
ενταχθεί στην παγκόσµια συλλογική προσπάθεια  – καθυστερούµε θλιβερά, 
και οι Αυστραλοί πληρώνουν το τίµηµα».
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παρακολου-
θεί τις προειδοποιήσεις σχετικά µε τη σχέση µεταξύ κλιµατικής αλλαγής και 
έντονων πυρκαγιών. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµοσίευσε την Κυριακή έκ-
θεση µε τίτλο «Οι προβλέψεις εκποµπών της Αυστραλίας για το 2019», 
αναφέροντας ότι το έθνος θα υπερβεί τον στόχο του για το 2030 που τέθηκε 
στο Παρίσι κατά 16 εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου του διοξειδίου του άν-
θρακα. Ωστόσο, ο ∆ρ Rice δήλωσε ότι οι αριθµοί δείχνουν ένα «αδυσώπητο 
λογιστικό» τέχνασµα, µε τη χρήση πιστώσεων µεταφοράς για να επιτευχθεί 
ο στόχος, κάτι που είναι συµπτωµατικό της αποτυχίας της κυβέρνησης να 
ανταποκριθεί στην «κλιµακούµενη κλιµατική κρίση».
«Η Αυστραλία βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της κρίσης. Πρέπει να προ-
ετοιµάσουµε πραγµατικά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις πυροσβε-
στικές υπηρεσίες µας και την κοινότητά µας για τις κλιµακούµενες απειλές» 
είπε.




