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To Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  
Αυστραλίας στηρίζει το θεσμό της «Ανάδοχης Οικογένειας»
Θ α μπορούσες να ανοίξεις της 

καρδιά σου και το σπίτι σου 
σε ένα παιδί;» Το Ελληνικό 
Κέντρο Προνοίας στο πλαί-

σιο ευρύτερης προσφοράς του στις 
ανάγκες των μελών της ελληνικής 
παροικίας, σε συνεργασία με τον ορ-
γανισμό της SSI (Settlement Services 
International) οργάνωσε εκδήλωση 
με θέμα της “Ανάδοχη Οικογένεια”. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, στο χώλ του 
Ιερού Ναού της Αγίας Ευφημίας στο 
Bankstown, με ομιλήτρια την κοινω-
νική λειτουργό Κατερίνα Καρατάση, 
διευθύντρια του πολυπολιτισμικού 
προγράμματος για ανάδοχες οικογέ-
νειες, του κοινοτικού οργανισμού SSI 
(Settlement Services International).
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας εκ-
προσώπησε η ψυχολόγος Μαρία 
Πετροχείλου, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί η ένθερμη υποστήριξη του Ιε-
ρατικού προισταμένου του Ναού π. 
Παναγιώτη Πρωτοψάλτη. Σκοπός 
της ομιλίας ήταν να ενημερωθούν οι 
οικογένειες ή τα άτομα που ενδιαφέ-
ρονται να γίνουν ανάδοχοι γονείς, 
στοχεύοντας ιδιαίτερα  εκείνους με 

ελληνικές καταβολές, στο πλαίσιο 
του πολυπολιτσμικού προγράμματος 
του οργανισμού. Η κυρία Καρατάση 
ξεκίνησε την ομιλία με ένα μήνυμα 
που λειτούργησε και ώς ένα σύνθη-
μα της συγκεκριμένης προσπάθειας. 
Θα μπορούσες να ανοίξεις της καρ-
διά σου και το σπίτι σου σε ένα παιδί; 
“Σε κάθε παιδί θα πρέπει να  προ-
σφέρουμε ένα ασφαλές και σταθερό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει 
να μεγαλώσει”, συνέχισε η κυρία Κα-
ρατάση.
Σήμερα περισσότερα από 12.000 
ανήλικα παιδιά ζούνε μακριά από 
τους βιολογικούς τους γονείς στην 
πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
το 15% από αυτά προέρχονται από 
διάφορες εθνικότητες. “Ο ρόλος της 
ανάδοχης οικογένειας”, τόνισε η 
κυρία Καρατάσα είναι “Η ανάληψη 
της  φροντίδας και της ανατροφής 
ενός παιδιού που οι γονείς του δεν 
μπορούν να φροντίσουν, για μία συ-
γκεκριμένη  χρονική περίοδο”. “Να 
προσφέρει την αγκαλιά και την αγά-
πη του, την ασφάλεια και την σταθε-
ρότητα της οικογένειας σε ένα παιδί 
που την έχει στερηθεί”. “Να εξηγήσει 

στο παιδί για τους λόγους εκείνους 
που δεν ζεί με τους φυσικούς του 
γονείς διατηρώντας παράλληλα άρ-
ρηκτους τους τρόπους επικοινωνίας 
μαζί τους”. “H διατήρηση μία σχέσης 
του παιδιού με την πολιτιστική του 
ταυτότητα, την κουλτούρα του, τα ήθη 
και τις παραδόσεις του μέσα στο πε-
ριβάλλον της ανάδοχης οικογένειας 
είναι ζωτικής σημασίας” επεσήμανε η 
κυρία Καρατάση.
“Για αυτό τον λόγο, κάνουμε έκκληση 
στους Έλληνες συμπαροίκους να γί-

νουν ανάδοχοι γονείς σε παιδιά  που 
προέρχονται από ελληνικές οικογέ-
νειες”, κατέληξε. Το κοινό πολιτισμι-
κό και πολιτιστικό περιβάλλον,μπο-
ρεί να διαδραμματίσει καθοριστικό 
ρόλο στην δημιουργία ένος ασφα-
λούς περιβάλλοντος για το παιδί. 
Τελειώνοντας την ομιλία της, η ομο-
γενής κοινωνικός λειτουργός  υπο-
γράμμισε ότι “ο ρόλος του ανάδοχου 
γονέα μπορεί να μην είναι για όλους, 
αλλά δεν παύει όμως να αποτελεί μία 
πρόκληση για τους περισσότερους».
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
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: 

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017 
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. 
 

 
 
 
 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ OIKOΔΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

Οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Νέας Νότιας Ουαλίας στο Petersham 

έχουν ξεκινήσει!
Τα τμήματα του παιδικού σταθμού διακρίνονται 
σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα 

(0 έως 2 ετών, 2 έως 3,5 και 3,5 έως 5 ετών αντίστοιχα)
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται από παιδαγωγικά 

εξειδικευμένο προσωπικό, προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών 
εξατομικευμένα και ενημερώνει τους γονείς σχετικά με την εξέλιξη 

των παιδιών σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Καθημερινώς παρέχεται ποιοτικό μαγειρεμένο φαγητό ανάλογα με τις 

διατροφικές ανάγκες-συνήθειες του κάθε παιδιού.
Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 7:30πμ έως τις 5:30μμ.
Τα σχολικά δίδακτρα για παιδιά ηλικίας 0 έως 2 ετών είναι $92,00 
ημερησίως και για παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών $90,00 αντίστοιχα.

Το επίδομα παιδικής μέριμνας και η επιδότηση παιδιού γίνονται δεκτά 
μετά την εγγραφή των παιδιών στο Centrelink.

Διεύθυνση: 264 Stanmore Road, Petersham
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 02 95604040

GOC Child Care Centre
Τα Παιδία Παίζει
264 Stanmore Road
Petersham NSW 2049
P: 9560 4040 F: 9572 7811
E: gocldc@goc.com.au


