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“Πράσινη στροφή” από τον Τέρνµπουλ στο Παρίσι
Σ

το Παρίσι, µαζί µε άλλους 150 ηγέτες, βρίσκε-
τα ο Πρωθυπουργός της Αυσττραλίας και συµ-
µετέχει στο Συνέδριο που γίνεται για την αντι-
µετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Ο Μάλκολµ 

Τέρνµπουλ δήλωσε  ότι η Αυστραλία δεν θα πρέπει 
να «πτοείται» από την πρόκληση της κλιµατικής αλλα-
γής, και πρόσθεσε  ότι είναι βέβαιος πως η ανθρώπινη 
εφευρετικότητα µπορεί να βοηθήσει στην διασφάλιση 
του µέλλοντος του πλανήτη. Στην εναρκτήρια οµιλία 
του ο κ. Τέρνµπουλ ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία θα 
υπογράψει το δεύτερο πρωτόκολλο του Κιότο, και δε-
σµεύτηκε ότι θα διαθέσει περισσότερα χρήµατα στην 
έρευνα και την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. «Ερχόµαστε µε αυτοπεποίθηση και αισιοδο-
ξία», είπε σε ένα ακροατήριο που περιελάµβανε και τον 
πρώην πρωθυπουργό Κέβιν Ραντ. Η απόφαση να επι-
κυρώσει το δεύτερο πρωτόκολλο του Κιότο, που λήγει 
το 2020, είναι σε µεγάλο βαθµό συµβολική, αλλά δεί-
χνει τις προθέσεις της Αυστραλίας σχετικά µε την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Ο πρωθυπουργός ανακοί-
νωσε επίσης ότι για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής, θα διατεθούν τουλάχιστον 1 δις δολάρια τα 

επόµενα πέντε χρόνια. Ανακοίνωσε επίσης την πρόθε-
ση της Αυστραλίας να βοηθήσει τους γείτονές της στον 
Ειρηνικό να µειώσουν τις εκποµπές αερίων του θερ-
µοκηπίου. Θα υπάρξει, επίσης, διπλασιασµός της χρη-
µατοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ τα πανεπιστήµια θα 
λάβουν για το λόγο αυτό, 200 εκατοµµύρια δολλάρια 
σε διάστηµα πέντε ετών. «Πιστεύουµε ότι έχουµε, ως 
παγκόσµια κοινότητα, ως ανθρωπότητα, την ικανότητά 
να βελτιώσουµε την τεχνολογία που θα µας επιτρέψει 
να κάνουµε µεγάλες περικοπές στις εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου», είπε ο κ. Τέρνµπουλ και πρόσθεσε 
“η συµφωνία µας στο Παρίσι θα πρέπει να παρέχει µια 
κοινή πλατφόρµα δράσης. Η Αυστραλία δεν πτοείται 
από την πρόκληση. Με µεγάλη αισιοδοξία και πίστη 
στην ιδιοφυία της ανθρωπότητας, είµαστε πεπεισµένοι 
ότι θα εξασφαλίσουµε το µέλλον µας. « Τα σχόλια του 
Αυστραλού πρωθυπουργού ακολούθησαν εκείνα του 
προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Οµπάµα, που κάλεσε 
τους ηγέτες του κόσµου να «αδράξουν την ευκαιρία», 
προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιµες να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους καθώς είναι µια από τις χώρες που 

επιβαρύνουν το περιβάλλον µε τις µεγαλύτερες εκπο-
µπές αερίων θερµοκηπίου. Ο πρόεδρος της Κίνας Xi 
Jinping έχει, επίσης, δεσµευτεί να συνεργαστεί µε τον 
Οµπάµα, αλλά ανέφερε ότι οι χώρες θα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να αναζητήσουν τις δικές τους λύσεις για 
την υπερθέρµανση του πλανήτη και κατέστησε σαφές 
ότι οι φτωχές χώρες δεν θα πρέπει να θυσιάσουν την 
οικονοµική τους ανάπτυξη.

Το επίσηµο άνοιγµα της νέας πτέρυγας του  
ιδρύµατος ατόµων ειδικών αναγκών «ΕΣΤΙΑ»
Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστρα-
λίας κ.κ. Στυλιανού, ο οµοσπονδιακός βουλευτής της 
έδρας Μπάρτον κ. Νίκος Βαρβαρής παραβρέθηκε την 
∆ευτέρα στα εγκαίνια των νέων σύγχρονων εγκαταστάσε-
ων του ιδρύµατος για άτοµα µε ειδικές ανάγκες «ΕΣΤΙΑ» 
στην οδό Pearson του προαστίου Gladesville παρουσία 
του Αρχ. Αυστραλίας Στυλιανού, του πολιτειακού Υπουρ-
γού Γήρατος, Αναπηρίας και Κατ΄Οίκον Φροντίδας κ. 
Τζον Ατζάκα που έκανε τα εγκαίνια, του Γεν. Προξένου 
κ. Σταύρου Κυρίµη, του διευθυντού του ιδρύµατος αιδ. π. 
Αγγέλου Αλιφιεράκη, παραγόντων της ελληνικής παροι-
κίας του Σύδνεϋ, και πολλών ευεργετούµενων ατόµων. 
Στο λόγο του, ο υπουργός κ. Ατζάκα συνεχάρη το ίδρυµα 
για το έργο του και ο Σεβασµιώτατος ευχαρίστησε τον κ. 
Υπουργό και τόνισε την σηµασία του έργου, που στοί-
χησε συνολικά πάνω  από $4,8 εκατ. και θα προσφέρει 
ευαγείς υπηρεσίες σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Το ίδρυµα ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1994 και έκτοτε έχει 
επεκταθεί και σήµερα έχει εγκαταστάσεις στο Gladesville 
και στο Roselands (Οίκος Ελπίδα). Προσφέρει υπηρεσίες 
διαµονής, περίθαλψης και φροντίδας σε άτοµα µε σοβα-
ρή διανοητική και σωµατική αναπηρία, ως και βοήθεια 
ανάπαυλας στις οικογένειες και φροντιστές τους.
H ΕΣΤΙΑ παρέχει 24ωρες υπηρεσίες ανάπαυλας και δι-
αµονής για άτοµα 16-18 ετών και άνω µε νοητική και 
σωµατική αναπηρία. Οι µονάδες ανάπαυλας βρίσκονται 
σε Gladesville και Roselands, και η µονάδα διαµονής 
«Οίκος Ληξούρι» στο North Ryde.  Οι υπηρεσίες είναι 

διαθέσιµες για άτοµα όλων των εθνικοτήτων και δογµά-
των που διαµένουν στο Σύδνεϋ, µετά από µια διαδικα-
σία συνεντεύξεων και αξιολόγησης.  Κάθε µονάδα έχει 
δυνατότητα εξυπηρέτησης πέντε πελατών και ένα έκτο 
κρεβάτι είναι διαθέσιµο για έκτατες ανάγκες.  Μάγειροι 
πλήρους απασχόλησης προετοιµάσουν τα γεύµατα για 
τους τρόφιµους, και το προσωπικό υποστήριξης είναι σε 
υπηρεσία όλο το εικοσιτετράωρο για παροχή βοήθεια σε 
όλες τις βασικές δεξιότητες ζωής. Οι µονάδες ανάπαυλας 
της Εστίας εξυπηρετούν 150 οικογένειες ετησίως, µε τους 
τρόφιµους σε ένα χαρούµενο οικογενειακό περιβάλλον.
Οι πελάτες της Εστίας έχουν πρόσβαση σε πολλές δρα-
στηριότητες στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν, όπως 
θεραπευτικά προγράµµατα, χειροτεχνία, απόλαυση µου-
σικής, αισθητηριακή θεραπεία και υδροθεραπεία, και 
επίσης έχουν πρόσβαση σε πολλούς χώρους και αξιοθέ-
ατα σε όλο το Σύδνεϋ.
Η Εστία είναι µη κερδοσκοπικό ίδρυµα και χρηµατοδο-
τείται εν µέρει από την Πολιτειακή Κυβέρνηση της Νέας 
Νότιας Ουαλίας.  Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η Εστία 
έχει αναγνωρισθεί από κυβερνητικές υπηρεσίες, οργα-
νισµούς και οικογένειες στην κοινότητα για το υψηλό 
επίπεδο της περίθαλψης και των εγκαταστάσεων. Οι επι-
δοτήσεις δεν επαρκούν για την διατήρηση της  υψηλής 
ποιότητας των υπηρεσιών της, έτσι η Εστία  βασίζεται σε 
µεγάλο βαθµό στη συγκέντρωση χρηµάτων από την κοι-
νότητα και δωρεές, ως και την υποστήριξη από πολλούς 
εθελοντές και τις οικογένεις των τροφίµων. 

Ο οµοσπονδιακός βουλευτής της έδρας Μπάρτον κ. Νίκος Βαρβαρής, ο Σεβ. Αρχ. Αυστραλίας κ.κ. 
Στυλιανός και ο Πολιτειακός υπουργός κ. Τζόν Ατζάκα


