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Τ ο µεσηµέρι της ∆ευτέρας µια τεράστια σκαλω-
σιά κατέρρευσε σε εργοτάξιο στο Macquarie 
Park του Σίδνεϊ, σκοτώνοντας επιτόπου έναν 
νεαρό µαθητευόµενη εργάτη της Form Group 

Australia, τον Christopher Cassaniti, λίγες µόνο ηµέ-
ρες µετά τα 18α γενέθλιά του. Άλλος ένας άνθρωπος 
που παγιδεύτηκε κάτω από τη σκαλωσιά νοσηλεύεται 
στο νοσοκοµείο.
«Να χάσεις τον 18χρονο γιο σου, νέο σε αυτόν τον 
κλάδο, νέο στην επαγγελµατική του ζωή, και να πε-
θαίνει ενώ δουλεύει, αυτό είναι φρικτό» δήλωσε 
ο Darren Greenfield, πολιτειακός γραµµατέας της 
CFMEU NSW, στη Sydney Morning Herald.
Κάτοικοι κατέφυγαν στο Facebook για να αποτί-
σουν φόρο τιµής στον Cassaniti και να µεταδώ-
σουν τα συλλυπητήριά τους στους φίλους του και 

στην οικογένειά του.
«Είσαι ένας τόσο όµορφος νεαρός άνδρας, που όπως 
κι εγώ, µόλις ξεκινούσε τη ζωή του στον κόσµο» είπε 
ένας χρήστης του Facebook. «∆εν γνώριζα καν αυτό 
το νεαρό αγόρι, αλλά όλο το απόγευµα δεν µπορώ 
να ησυχάσω» έγραψε κάποιος άλλος. «∆εν υπάρχουν 
λόγια... µόνο θλίψη, η καρδιά µου αιµορραγεί από 
θλίψη για όλους όσους έχει χτυπήσει αυτή η τραγω-
δία» γράφει ο Chris Grech.
Ένας άλλος άνθρωπος που ήταν παγιδευµένος δια-
σώθηκε και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο σε κρίσιµη 
κατάσταση.
Υλικό από βίντεο που φαίνεται να µαγνητοσκοπήθη-
κε λίγο µετά το περιστατικό δείχνει τόνους χάλυβα, 
σκυροδέµατος και πλέγµατος σωριασµένους στο ερ-
γοτάξιο. Μπορεί κανείς να δει εργάτες να προσπα-

θούν να αποµακρυνθούν µε ασφάλεια, καθώς ακού-
γονται κοµµάτια από συντρίµµια που συνεχίσουν να 
πέφτουν στο έδαφος.
Τέσσερα πληρώµατα των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης 
και ∆ιάσωσης, 10 πληρώµατα ασθενοφόρων και δύο 
ελικόπτερα έφτασαν αµέσως στη σκηνή.
Η κατασκευαστική εταιρεία Ganellen βοήθησε τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του 
περιστατικού. «Είναι ένα τραγικό συµβάν και τα πιο 
ειλικρινή µας συλλυπητήρια πηγαίνουν στην οικογέ-
νεια, στους συναδέλφους και στους φίλους του νεα-
ρού» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
«Άλλος ένας, τραυµατισµένος εργάτης νοσηλεύεται 
στο νοσοκοµείο και θέλουµε να του στείλουµε τις σκέ-
ψεις και τις καλύτερες ευχές µας. Όλοι οι άλλοι στον 
χώρο έχουν καταµετρηθεί και είναι ασφαλείς».

Σκοτώθηκε από σκαλωσιά 
λίγο μετά τα 18α γενέθλιά του

“GROW GROUP”- Οµάδα Πνευµατικής Υγείας

Ένα φώς στο τούνελ
Οι περισσότεροι δεν  το γνωρίζουν!

∆εν ξέρουν δηλαδή, ότι το Ελληνικό Κέντρο Προ-
νοίας προσφέρει και αυτή την συµβουλευτική 
υπηρεσία.

Το “Grow Group” αποτελεί µία από τις υπηρεσίες 
του Ελληνκού Κέντρου Προνοίας της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής που προσφέρεται σε εθελοντική βάση 
εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια.

Τα στελέχη του Πρόνοιας µέσα από εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις, κάθε Πέµπτη, 10 µε 12µµ στα κε-
ντρικά  του γραφεία, στo Newtown προσπαθούν 
να “επουλώσουν πληγές” και ταυτόχρονα να επα-
ναφέρουν την διάθεση για ένα νέο ξεκίνηµα σε 
συµπαροίκους µας που το έχουν ανάγκη.

Το “Grow Group” απευθύνεται στο καθένα µας!

Γιατί ο καθένας από εµάς µπορεί να βρεθεί αντι-
µέτωπος µε αρνητικές συνέπειες µίας κατάστασης, 
ενός  δυσάρεστου γεγονότος της προσωπικής µας 
ζωής,  που µε καθυστέρηση συνειδητοποιούµε ότι 
δεν µπορούµε να ελέγξουµε τις επιπτώσεις του.

“Ο σκοπός του “Grow Group” είναι η αλληυπο-
στήριξη και απευθύνεται σε άτοµα που αντιµετω-
πίζουν ένα ψυχολογικό πρόβληµα” αναφέρει η 
ψυχολόγος της “Πρόνοιας”, κυρία Μαρία Πετρο-
χείλου.

“Συγκεκριµένα, συνεχίζει, προσπαθεί να στηρίξει άτο-
µα που βρσκονται ήδη στην δίνη του ψυχολογικού 
προβλήµατος. Πολλές φορές υποτιµούµε την επιπτώ-
σεις στην ψυχοσύνθεσής µας που µπορούν να προ-
καλέσουν δυσάρεστες καταστάσεις, έντονα γεγονότα

Απώλεια ένος δικούς µας ανθρώπου, µία επαγγελµα-
τική µας αποτυχία ή το στρές της καθηµερινότητας 
µπορούν να αποτελέσουν µερικές από τις αιτίες µιας 
ψυχολογικής διαταραχής.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αµελούµε τα ση-

µάδια, καθώς δεν θέλουµε να το παραδεκτούµε. Όταν 
όµως γίνει όλοφάνερο ότι αδυνατούµε να διαχειρι-
στούµε τις συνέπειες στην καθηµερινή µας ζωή, πρέ-
πει να ζητήσουµε την βοήθεια”.

Και το “Grow Group” είναι µία λύση!

Τα στάδια προκειµένου να γίνετε µέλος της οµά-
δος είναι συγκεκριµένα.

Θα πρέπει να προηγηθεί µία συζήτηση µε την 
υπεύθυνη συντονίστρια της οµάδας, η οποία και 
θα κρίνει την σοβαρότητα της κατάστασή σας και 
θα εγκρίνει την συµµετοχή σας στην οµάδα.

Βασικές αρχές που διέπουν την οµάδα.

Απόλυτη εχεµύθεια για οτιδήποτε προσωπικό 
θα λεχθεί στο πλαίσιο της οµάδας.

Επιδίωξη δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος αλ-
ληλεγγύης και αλληλουποστήριξης µεταξύ των 

µελών της οµάδας.

Τα άτοµα που θα επιλεγούν να συµµετέχουν µπο-
ρούν να το κάνουν για όσο χρόνο  νοµίζουν.

Το “Grow Group” αποτελεί µία διαδικασία που 
χωρίζεται σε 12 στάδια.

Τα δώδεκα αυτά “ βήµατα” σκοπεύουν να επανα-
φέρουν  σταδιακά το άτοµο στην αρχική του κα-
τάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλέ-
σετε στο δωρεάν νούµερο του Ελληνικού Κέντρου 
Προνοίας 1800 77 66 42 ή στο νούµερο 95 16 
21 88.

Για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει το Ελ-
ληνικό Κέντρο Προνοίας µπορείτε να επισκεφτήτε 
επίσης της επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gwccservices.
org




