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Τα εγκαίνια (αγιασµός) των νέων 
εγκαταστάσεων του Ιδρύµατος Εστία

T
o « Ίδρυµα Εστία» (Estia 
Foundation of Australia) 
είναι µια αξιέπαινη φι-
λανθρωπική πρωτοβου-

λία της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. 
Το Ίδρυµα που ιδρύθηκε στις 
29 Νοεµβρίου του 1994 µε την 
απόφαση και την ευλογία του 
Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Στυ-
λιανού. Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε 
άτοµα µε σοβαρή νοητική και σωµατική αναπηρία, 
καθώς και βοήθεια  στις οικογένειες και τους φρο-
ντιστές τους.

Στις υπηρεσίες της Εστίας περιλαµβάνονται:
Υπηρεσίες Φροντίδας και προσωρινής διαµονής. 
Οι υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας παρέ-
χονται στις εγκαταστάσεις του Gladesville και του 
Roselands σε 24ωρη βάση και αφορούν σε όλες 
της πτυχές των καθηµερινών απαιτήσων προσω-
πικής φροντίδας, όπως προετοιµασία φαγητού, 
βοήθεια στη λήψη των φαρµάκων, πρόσβαση στις 
δραστηριότητες της κοινότητας, κλπ. Κάθε µονάδα 
φροντίδας διαθέτει 6 κρεβάτια και ένα κρεβάτι για 
έκτακτες καταστάσεις.

Υπηρεσίες Μόνιµης Φροντίδας, («Group Homes»). 
Αυτός ο τύπος καταλύµατος προσφέρεται στις 
εγκαταστάσεις του Gladesville και του North Ryde, 
και παρέχει ένα ασφαλές, φιλικό και φιλόξενο πε-
ριβάλλον για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Λόγω 
της γήρανσης πολλών γονέων και κηδεµόνων, η 
ανάγκη για µόνιµη διαµονή για τα άτοµα µε νοη-
τικές και σωµατικές αναπηρίες έχει πολύ µεγάλη 
σηµασία. Η υποστήριξη περιλαµβάνει ιατρικές και 
οδοντιατρικές υπηρεσίες, δραστηριότητες ψυχα-
γωγίας και χαλάρωσης, συµβουλευτικές υπηρεσίες 
και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

Η Εστία έχει κερδίσει τη φήµη ενός Ιδρύµατος που 

παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους αν-
θρώπους που υποστηρίζει, αλλά πάντα προσπαθεί 
να βελτιώσει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες της. 
Η κρατική χρηµατοδότηση που λαµβάνει, δυστυ-
χώς, δεν καλύπτει πλήρως τα λειτουργικά έξοδα 
της κάθε υπηρεσίας.

Στις 30 Νοεµβρίου 2015, το Ίδρυµα Εστία θα κά-
νει τα εγκαίνια (Αγιασµό) ενός νέου συγκροτήµα-
τος κατοικιών στις εγκαταστάσεις του Gladesville 
που θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν δι-
αµονή για 10 άτοµα µε ειδικές ανάγκες των οποί-
ων οι οικογένειες δεν µπορούν πλέον να φροντί-
ζουν. Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ και ο Υπουργός για 
τα Ζητήµατα Ηλικιωµένων, Αναπηρίας και Οικια-
κής Φροντίδας (ADHC) ανακοίνωσε επιχορήγηση 
ύψους 1.16 εκατοµµυρίων δολαρίων για το έργο 
αυτό, που άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 
2015. Η κίνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση από 
τις αρµόδιες αρχές του ηγετικού ρόλου που παίζει 
η Εστία στον τοµέα της φροντίδας των νέων µε ει-
δικές ανάγκες.

Τα εγκαίνια (Αγιασµό) θα κάνει ο Προκαθήµενος 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αυστρα-
λίας, Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, 
µαζί µε τον Υπουργό Γήρατος, Αναπηρίας και Οι-
κιακής Φροντίδας, κ. John Ajaka και µε την παρου-
σία επιφανών πολιτικών,  ∆ηµοτικών Συµβούλων, 
επισήµων και µελών της κοινότητας.

Οι φιλοξενούµενοι των νέων εγκαταστάσεων απο-
λαµβάνουν ήδη υψηλής ποιότητας ιατρικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες από εκπαιδευµένους 
εργαζόµενους σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, 
µε το δικό τους δωµάτιο, το δικό τους ιδιωτικό 
µπάνιο, ασανσέρ, αίθουσα υδροθεραπείας, αυλές 
µε BBQ, θέα στην πόλη, χώρο στάθµευσης αυτοκι-
νήτων και άνετους εξωτρερικούς και εσωτερικούς 
χώρους.

Πρόκειται για ένα µεγάλο επίτευγµα, όχι µόνο για 
την Εστία αλλά και για την Ελληνική Ορθόδοξη 
Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας, και γενικότερα για 
το σύνολο της ελληνικής κοινότητας της Αυστραλί-
ας. Εγκαταστάσεις όπως αυτές στο συγκρότηµα του 
Gladesville καταδεικνύουν την καινοτοµία και τον 
επαγγελµατισµό της Εστίας στην αντιµετώπιση των 
αναγκών των ατόµων µε αναπηρία και τοποθετούν 
την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην πρώτη 
γραµµή της παροχής ειδικευµένων υπηρεσιών 
στην Αυστραλία.
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