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Ο «ΚΟΣΜΟΣ» ΘΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΥΒΕΛΑ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΡΑΚΗ

«ΧΟΥΑΝΙΤΑ»
Η κόρη του Έλληνα ζωγράφου

Στο µακρινό Μοντεβιντέο, την πρωτεύουσα της Ουραγουάης, στην 
Νότια Αµερική, γεννιέται ένας νεανικός έρωτας, στα χρόνια που ξεσπά 
στην Ευρώπη, ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος.
Η κόρη ενός πανίσχυρου άνδρα της εποχής, του διοικητή της εθνικής 
τράπεζας της χώρας, ερωτεύεται τον γιό µιας φτωχής Ελληνίδας 
µετανάστριας από την Σάµο.
∆ύο νέα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικούς και αντίθετους 
κόσµους, σµίγουν σε ένα παράφορο έρωτα, χωρίς να γνωρίζουν τι τους 
επιφυλάσσει η µοίρα.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΗ ΑΥCΤΡΑΛΙΑΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Λειτουργία και Διοίκηση Κέντρου Εκδηλώσεων

Ενορία και Κοινότητα Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
Λίβερπουλ και Περιφέρειας 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Ραφαήλ, 
η Ενορία του Λίβερπουλ και Περιφέρειας,  δέχεται Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για 

τη λειτουργία και τη διοίκηση του Κέντρου Εκδηλώσεων που βρίσκεται στο 29 Forbes Street, 
Liverpool NSW  2170, θέση που θα ανοίξει  στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Γραπτές  αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 3.00μ.μ. της Παρασκευής 
30 Αυγούστου 2019 και θα πρέπει να απευθύνονται στον  Rahul Lachman, C / - Marsdens Law Group, 

PO Box 291, Campbelltown NSW 2560 ή ηλεκτρονικά στο rlachman @ marsdens.net.au

Για περισσότερες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης αντιγράφου του εγγράφου της 
πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος), επικοινωνήστε με τον νομικό σύμβουλο της Εκκλησίας, 

Rahul Lachman της Marsdens Law Group, ηλεκτρονικά στο: rlachman@marsdens.net.au.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

Expression of Interest

Operation and Management of Function Centre

Saints Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church,
Parish of Liverpool and District Ltd

�e Church Committee of the St Raphael’s Greek Orthodox Church, Parish of Liverpool and District 
Ltd is calling for Expressions of Interest for the operation and management of the Function Centre 

located within part of 29 Forbes Street, Liverpool NSW 2170, e�ective on and from 31 October 2020.

Written expressions of interest will be accepted until 3.00pm on Friday, 30 August 2019 and should be 
addressed to Attn: Rahul Lachman, C/- Marsdens Law Group, PO Box 291, Campbelltown NSW 2560 

(in hard copy) or emailed to rlachman@marsdens.net.au (in so� copy).

For more information (including to obtain a copy of the call for expressions of interest document) 
please contact the Church’s legal adviser, Rahul Lachman of Marsdens Law Group, 

by email rlachman@marsdens.net.au.
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Άνδρας σκαρφάλωσε 
στη Sydney Harbor Bridge

Μαχαίρωσε δύο νέους στο Chippendale

Βόρεια Κορέα: «Κατάσκοπος ο 
Αυστραλός φοιτητής που απελάθηκε»

Ένας 33χρονος άνδρας συνε-
λήφθη και του αποδόθηκαν 
κατηγορίες, αφού σκαρφάλω-
σε προχθές στη Γέφυρα του 
Λιµανιού του Σίδνεϊ (Sydney 
Harbor Bridge).
Παρά την οµίχλη που κάλυ-
πτε την πόλη την Κυριακή 
το πρωί, ο άντρας κατάφερε 
να σκαρφαλώσει στη γέφυρα 
πριν εµφανιστεί η αστυνο-
µία στις 6:15 π.µ., µετά από 
πληροφορίες ότι κάποιος 
ανέβαινε στην καµάρα κουβαλώντας ένα πανό. Ο άνδρας είχε επίσης 
σταθµεύσει το αυτοκίνητό του στο βόρειο άκρο της γέφυρας κι εµπόδιζε 
την κυκλοφορία. Σκοπός του ήταν να διαµαρτυρηθεί εναντίον της κυ-
βέρνησης του Ιράν και να υποστηρίξει το ιρανικό κίνηµα Restart που 
ζητά αλλαγή του ιρανικού καθεστώτος, στέλνοντας παράλληλα και ένα 
αντίστοιχο µήνυµα στην αµερικανική κυβέρνηση.
Οι αστυνοµικοί της Μονάδας ∆ιάσωσης και Πυροτεχνουργών της Αστυ-
νοµίας της ΝΝΟ χρειάστηκαν µία ώρα και είκοσι λεπτά για να κατεβά-
σουν τον άνδρα από τη γέφυρα και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρο-
µο του Cahill διακόπηκε για µια ώρα.
Μεταφέρθηκε στο αστυνοµικό τµήµα της Day Street, όπου του απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για ζηµιά, διατάραξη ή παρεµπόδιση της Γέφυρας 
του Λιµανιού του Σίδνεϊ, οι οποίες επιφέρουν ανώτατο πρόστιµο ύψους 
22.000 δολαρίων και δύο χρόνια φυλάκισης.
∆εν του επιτράπηκε να καταβάλει εγγύηση και σήµερα επρόκειτο να 
παραστεί στο Κεντρικό Τοπικό ∆ικαστήριο.
Τον Μάιο είχαν συλληφθεί δεκαπέντε ακτιβιστές για το περιβάλλον που 
διαµαρτύρονταν κι αυτοί πάνω στη γέφυρα ζητώντας να ληφθούν δρά-
σεις για την κλιµατική αλλαγή.

Έ νας άνδρας θα επανεµφανι-
στεί στο δικαστήριο µετά από 
ένα περιστατικό µαχαιρώ-
µατος που συνέβη  το βράδυ 

του Σαββάτου στο Chippendale, κατά 
το οποίο τραυµατίστηκαν σοβαρά δύο 
άντρες.
Περίπου στις 8.40 π.µ. το Σάββατο, οι 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθη-
καν σε ένα σπίτι στην οδό Shepherd 
St, στο Chippendale, µετά από ανα-
φορές ότι κάποιος είχε επιτεθεί µε 
µαχαίρι σε άλλα άτοµα.
Σε δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 25 
ετών, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες 
επιτόπου από το παραϊατρικό προ-

σωπικό του ασθενοφόρου πριν µε-
ταφερθούν στο νοσοκοµείο Royal 
Prince Alfred Hospital.
Ο 20χρονος άνδρας παραµένει σε 
σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, 
ενώ η κατάσταση του 25χρονου έως 
και χτες το πρωί θεωρούνταν κρίσι-
µη.
Οι αξιωµατικοί από τη ∆ιοίκηση του 
Redfern προσδιόρισαν επιτόπου τη 
σκηνή του εγκλήµατος και διερευ-
νούν τις περιστάσεις που περιβάλ-
λουν το περιστατικό.
Περίπου στις 22:00 το Σάββατο, η 
αστυνοµία εκτέλεσε ένταλµα έρευνας 
σε ένα σπίτι στο Blacktown, όπου 

συνελήφθη ένας 21χρονος άνδρας. 
Μεταφέρθηκε στο Αστυνοµικό Τµή-
µα του Blacktown όπου του απαγγέλ-
θηκαν κατηγορίες, µεταξύ άλλων και 
για τη διάπραξη σοβαρών αδικηµά-
των και πρόκληση βαριάς σωµατικής 
βλάβης.
∆εν έγινε αποδεκτό να αφεθεί ελεύ-
θερος µε εγγύηση όταν εµφανίστηκε 
στο ∆ικαστήριο της Parramatta την 
Κυριακή, και πρόκειται να εµφανι-
στεί εκ νέου αύριο στο κεντρικό τοπι-
κό δικαστήριο.
Έως και τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 
οι έρευνες γύρω από το περιστατικό 
συνεχίζονταν.

Τα κρατικά βορειοκορεατικά µέσα ενηµέρωσης ισχυρίζονται ότι ο Αυ-
στραλός φοιτητής Άλεκ Σίγκλεϊ συνελήφθη για κατασκοπεία και αυτό 
οδήγησε στην απέλασή του από τη Βόρεια Κορέα. «Η έρευνα αποκά-
λυψε ότι µε την υποκίνηση του ειδησεογραφικού ιστότοπου NK News 
και άλλων µέσων κατά της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας παρέδωσε 
πολλές φορές τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που συνέλεξε και ανέλυ-
σε ‘χτενίζοντας’ την Πιονγκγιάνγκ κάνοντας χρήση της ταυτότητας ενός 
ξένου φοιτητή», µετέδωσε το κεντρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της 
Βόρειας Κορέας (ΚCNA). Ο Σίγκλεϊ, ο οποίος κρατούνταν στη Βόρειο 
Κορέα από τις 25 Ιουνίου, παραδέχτηκε «τις ενέργειες κατασκοπείας» 
και επανειληµµένως ζήτησε συγγνώµη, σύµφωνα µε το πρακτορείο.  
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, ο φοιτητής απελάθηκε από τη Βόρεια Κορέα 
την Πέµπτη και έφθασε την ίδια ηµέρα στο Τόκιο µέσω του Πεκίνου.




