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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.

66
74

5

Κλοπή εισπράξεων στο Pitt Street Mall
E νας άνδρας ηλικίας 18 ετών 

κατηγορείται για την κλοπή 
των εισπράξεων µουσικού 
του δρόµου στο Pitt Street 

Mall του Σίδνεϊ. Όταν  συνέβη το 
περιστατικό, περίπου στις 5:45 µ.µ. 
το Σάββατο, ο Χιλιανός κιθαρίστας 
Μάρτιν Κάµπος, 38 ετών, έτυχε να 
µεταδίδει ζωντανά την παράστασή 
του στο Facebook. Στο πλάνο, ο κ. 
Campos φαίνεται να πηδάει από 
την καρέκλα του και να κυνηγάει 
κάποιον, ο οποίος άρπαξε τα κέρδη 
του από µια ανοιχτή κιθάρα. Μέλη 
του κοινού επίσης παρενέβησαν 
και συνέλαβαν έναν έφηβο από το 

Hillsdale, τον οποίο κράτησαν µέ-
χρι την άφιξη της αστυνοµίας.
Ο κ. Campos δήλωσε ότι µαζεύ-
ει χρήµατα παίζοντας µουσική στο 
δρόµο, από τότε που ήρθε στην Αυ-
στραλία πριν από τρία χρόνια και 
χρησιµοποιεί αυτό το εισόδηµα για 
να χρηµατοδοτεί τις σπουδές του 
στην αγγλική γλώσσα. Είπε ότι η κι-
θάρα του, αξίας $3.000, καταστρά-
φηκε καθώς κυνηγούσε τον κλέφτη. 
«Έριξα κιθάρα µου στα πόδια του κι 
έπεσε στο πάτωµα και  [τον] έπια-
σα» δήλωσε στο ABC. Είπε ότι λυ-
πάται για τον φερόµενο ως κλέφτη, 
αλλά οι καλλιτέχνες του δρόµου 

δουλεύουν πολύ σκληρά για το ει-
σόδηµά τους, συχνά περισσότερες 
από 10 ώρες την ηµέρα. «Ευτυχώς 
αγαπάµε αυτό που κάνουµε, αλλά 
το πρόβληµα είναι -όταν βάζεις όλη 
σου τη ζωή σε κάτι, να µεταφέρεις 
τη µουσική σου στους ανθρώπους, 
και κάποιος τύπος αρπάζει τα χρή-
µατά σου - είναι πραγµατικά, πραγ-
µατικά ενοχλητικό» είπε.
Ο νεαρός συνελήφθη και µεταφέρ-
θηκε στο αστυνοµικό τµήµα της Day 
Street, όπου κατηγορήθηκε για κλο-
πή και κατοχή πιθανών κλοπιµαί-
ων. Εχτές, του επιτράπηκε η κατα-
βολή εγγύησης.

Το Pitt Street Mall είναι µια δηµο-
φιλής τοποθεσία για τους καλλιτέ-
χνες του δρόµου, επειδή αποτελεί 
ένα πολυσύχναστο κέντρο λιανικού 
εµπορίου.

Τα αποθέµατα νερού εξαντλούνται 
σε ΝΝΟ και Κουίνσλαντ
Τα αποθέµατα νερού 
σε δέκα πόλεις σε 
ολόκληρη τη ΝΝΟ 
και στα νότια του 
Κουίνσλαντ, συµπε-
ριλαµβανοµένων των 
µεγάλων κέντρων, 
κινδυνεύουν να εξα-
ντληθούν εντός έξι 
µηνών εάν δεν βρέ-
ξει και δεν βελτιω-
θούν οι υποδοµές ύδρευσης. Τα δηµοτικά συµβούλια σπεύδουν να εφαρ-
µόσουν µέτρα έκτακτης ανάγκης αλλά περισσότερο από µια δεκαετία µετά 
το τέλος της ξηρασίας της χιλιετίας, πολλές αγροτικές κοινότητες ακόµα 
κινδυνεύουν από λειψυδρία. Στο Tenterfield, στη βόρεια ΝΝΟ, το φράγµα 
είναι κατά τα  δύο τρίτα άδειο και οι ντόπιοι χρειάστηκε να µειώσουν ση-
µαντικά τη χρήση νερού, καθώς δεν επιτρέπεται να πλένουν αυτοκίνητα ή 
κήπους. Πολλοί κάνουν και λιγότερα ντους, ακολουθώντας τις συµβουλές 
του δηµοτικού συµβουλίου. Ο δήµαρχος, Peter Petty, θυµάται το φράγµα 
σε ακόµα χαµηλότερο επίπεδο, γεµάτο µόλις στο 19%. «Αλλά σε µια νύχτα, 
έβρεξε και ανέβηκε 13 ίντσες» αναπολεί. Ελπίζει ότι ένα σχέδιο γεωτρήσε-
ων µε τη βοήθεια οµοσπονδιακής χρηµατοδότησης θα σώσει το Tenterfield 
από το χειρότερο σενάριο της µεταφοράς νερού µε βυτιοφόρα. Αυτό, για 
οποιαδήποτε πόλη, αποτελεί µια εξαιρετικά αναποτελεσµατική και δαπα-
νηρή πρόκληση. Αλλά, αν δεν βρέξει και οι νέες γεωτρήσεις αποτύχουν, 
τα µεγαλύτερα κέντρα, όπως το Tamworth και το Orange, κι ενδεχοµένως 
το Dubbo και το Armidale, καθώς και µικρότερες πόλεις όπως το Cobar, 
το Narromine και το Nyngan θα βρεθούν σε «υψηλό κίνδυνο» εξάντλησης 
του νερού εντός έξι µηνών. Κατά µήκος των συνόρων του  Κουίνσλαντ, η 
λειψυδρία χτυπά σκληρά πόλεις όπως το Stanthorpe και το Warwick, οι 
οποίες στρέφονται προς περιοριστικά µέτρα έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνη-
ση της ΝΝΟ έχει δαπανήσει $650 εκατοµµύρια υποδοµές τους τελευταίους 
18 µήνες, ωστόσο η κατάσταση πιθανώς να επιδεινωθεί.

∆εκάδες πουλιά έπεσαν νεκρά 
από τον ουρανό της Αδελαΐδας
Μία σκηνή βγαλµένη σαν από ταινία τρόµου έζησαν οι κάτοικοι του One 
Tree Hill, κοντά στην Αδελαΐδα. ∆εκάδες πουλιά άρχισαν ξαφνικά να πέ-
φτουν νεκρά στο έδαφος βγάζοντας σπαρακτικές κραυγές και µε αίµα να 
τρέχει από τα µάτια τους. Οι κάτοικοι κάλεσαν τις τοπικές αρχές και ζωο-
φιλικές οργανώσεις, οι οποίες διαπίστωσαν ότι περίπου 60 πτηνά – στην 
πλειοψηφία τους το τοπικό, προστατευόµενο είδος corella  - κείτονταν νε-
κρά. Σύµφωνα την οργάνωση Casper’s Bird Rescue, τα πουλιά δηλητηρι-
άστηκαν µαζικά και υπέφεραν έναν βασανιστικό θάνατο. Κάποια εντοπί-
στηκαν ζωντανά και µεταφέρθηκαν σε κτηνιατρεία, όµως δεν µπόρεσαν να 
σωθούν. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.




