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ZHTΕΙΤΑΙ
Ζητείται έµπειρο προσωπικό 

για να εργασθεί σε Take Away στο Penrith. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε στον Γιώργο 
0411 046 830

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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Άφησαν 30χρονο να πεθάνει στον δρόµο
Μάρτυρες αναζητά η αστυνοµία της Νέας Νότιας Ουαλίας, σχετικά µε έναν 
άνδρα που  βρέθηκε νεκρός στην Pacifiic Highway, κοντά στο Kempsey στη 
µεσοβόρεια ακτή.
Περίπου στις 11.55 µ.µ. τη ∆ευτέρα η αστυνοµία κλήθηκε στην περιοχή, όταν 
ενηµερώθηκε ότι είχε βρεθεί το σώµα ενός άνδρα, που πιστεύεται ότι ήταν 
ηλικίας περίπου 30 ετών, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Pacifiic Highway 
στο Barraganyatti, βόρεια του Kempsey.
Οι έρευνες δείχνουν ότι ο άνθρωπος χτυπήθηκε από ένα όχηµα που πήγαινε 
προς τα βόρεια, ίσως φορτηγό, το οποίο και συνέχισε την πορεία του χωρίς να 
σταµατήσει.
∆εν είναι γνωστό πότε συνέβη το δυστύχηµα, ωστόσο µπορεί να είχαν περάσει 
µέχρι και τρεις ώρες πριν εντοπιστεί το πτώµα του. Στο σηµείο δηµιουργήθηκε 
σκηνή εγκλήµατος, µε τη Μονάδα Ερευνών της Μεσοβόρειας Ακτής να έχει 
αναλάβει τις έρευνες και να εποπτεύει το σηµείο.
Η αστυνοµία καλεί πιθανούς αυτόπτες µάρτυρες ή οδηγούς που έχουν κάµε-
ρα dashcam στο αυτοκίνητό τους και ίσως έχουν καταγράψει κάτι σχετικό µε 
το συµβάν να προσφέρουν πληροφορίες, ερχόµενοι σε επαφή µε τους Crime 
Stoppers στο 1800 333 000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://nsw.
crimestoppers.com.au.

Η Ελλάδα χρειάζεται υπουργείο Επενδύσεων 
λέει ο αυστραλογεννηµένος Άντριου Λιβέρης
«Εάν η Ελλάδα, µια χώρα παραδοσιακά δύσκολη σε θέµατα γραφειοκρατίας, φορολογίας κ.ά., 
µπορούσε να γίνει πιο ευέλικτη και φιλική προς τους επενδυτές και το επιχειρείν, θα γινόταν 
άµεσα πολύ ελκυστικός προορισµός».

Τουρισµός, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ορυκτός πλούτος και κυρίως το αν-
θρώπινο δυναµικό και η καινοτοµία που ενυπάρχει στο DNA των Eλλήνων 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινό-
τητας, η οποία ξεκινάει πλέον να βλέπει µε πιο θετικό τρόπο τη χώρα. Αλλά 
η σταθερότητα που απαιτούν οι διεθνείς επενδυτές για να εµπιστευθούν µια 
χώρα µακροπρόθεσµα, αλλά και η δυνατότητα να επιχειρήσουν σε αυτή χωρίς 
αχρείαστα εµπόδια λόγω της γραφειοκρατίας, είναι βασικό ζητούµενο, εξηγεί 
µιλώντας στην «Κ» ο Άντριου Ν. Λιβέρης, πρόεδρος του διοικητικού συµβου-
λίου της The Hellenic Initiative («Ελληνική Πρωτοβουλία»), σηµαίνον στέλε-
χος της ελληνικής διασποράς και επί δεκαετίες πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της Dow Chemical Company. ∆ιατυπώνει, µάλιστα, και µια πρόταση 
που εκτιµά πως θα βρει ευήκοα ώτα στην επόµενη κυβέρνηση: «Το κράτος θα 
µπορούσε να προβλέπει τη λειτουργία ενός υπουργείου Επενδύσεων, υπό την 
άµεση εποπτεία του πρωθυπουργού, το οποίο θα έχει ως σκοπό να καταπολεµά 
τη γραφειοκρατία και να επιτρέπει σε σηµαντικά στρατηγικά επενδυτικά σχέδια 
να προχωρούν άµεσα», αναφέρει ο Άντριου Λιβέρης, που σήµερα είναι σύµ-
βουλος µεταρρυθµίσεων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και ειδικότερα 
του Μοχάµεντ Μπιν Σαλµάν, που είναι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής 
Αραβίας. «Εάν η Ελλάδα, µια χώρα παραδοσιακά δύσκολη σε θέµατα γραφειο-
κρατίας, φορολογίας κ.ά. µπορούσε να γίνει πιο ευέλικτη και φιλική προς τους 
επενδυτές και το επιχειρείν γενικότερα, θα γινόταν άµεσα πολύ ελκυστικός 
επενδυτικός προορισµός», εξηγεί. Επιπλέον προτείνει και ακόµη µία ιδέα: τη 
δηµιουργία ειδικών οικονοµικών ζωνών γύρω από ένα ή περισσότερα από τα 
νησιά µας. «Ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει εκεί; Να προσκαλέσουµε τον κόσµο 
να έρθει, να εφεύρει και να καινοτοµήσει εκεί. Να στείλουµε τη νέα γενιά να 
δηµιουργήσει τις επιχειρήσεις της εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αυτό που 
χρειάζεται µόνον είναι αποφασιστικότητα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας», 
υπογραµµίζει. Συµπληρώνει, δε, πως η ελληνική παγκόσµια διασπορά «θέλει 
να δει από τη χώρα µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και στόχευση, επένδυση και 
στήριξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων και της νέας γενιάς, που είναι πραγ-
µατικά απεριόριστες».

Το όνοµα Αµφιλοχία έδωσε στο σπίτι του 
στην Αυστραλία o Χρήστος Παϊπέτης
Ο συµπάροικος Χρήστος Παϊπέτης έδωσε στο σπίτι του το όνοµα τη πόλης 
όπου κατάγεται και γεννήθηκε γεγονός που κατέγραψαν µε ενθουσιασµό το-
πικές εφηµερίδες και ιστότοποι  στην Ελλάδα. Ο Χρήστος και ο Κώστας Πα-
ϊπέτης είναι 2 από τα πέντε παιδιά του Αριστοτέλη Παϊπέτη και ζουν εδώ και 
45 χρόνια στην Αυστραλία. Με καταγωγή από το Σταυρό Κέρκυρας πατέρας 
τους, Α. Παϊπέτης, βρέθηκε στην Αίγυπτο, όπου κατοικούσε µόνιµα η αδερφή 
του και σπούδασε εκεί. To 1940, κατά τη διάρκεια της Κατοχής έφυγε από την 
Αίγυπτο για να επισκεφτεί την γενέτειρά του την Κέρκυρα. Στο πέρασµά του 
από την Αµφιλοχία τον σταµάτησαν οι Ιταλοί, κι αφού αντιλήφθηκαν ότι ήταν 
γνώστης ιταλικών και γερµανικών τον ανάγκασαν να γίνει διερµηνέας. Εκεί, 
στα 39 του χρόνια γνώρισε την κατά πολύ νεότερή του Αµφιλοχιώτισσα Αθη-
νά Ευαγγελίου, µε την οποία παντρεύτηκε και απέκτησαν πέντε παιδιά. Από τη 
θέση του διερµηνέα, βοηθούσε πάντα και µε οποιοδήποτε ρίσκο όσους είχαν 
ανάγκη χωρίς ποτέ να αποβλέπει σε ίδιον όφελος. Ο Α. Παϊπέτης την εποχή 
εκείνη βοήθησε αρκετά την οικογένεια Στράτου και υπήρξε καλός φίλος µε τη 
∆ώρα Στράτου. Το 1952 του δόθηκε τιµητικά η ταβέρνα δίπλα στο εξωκλήσι 
του Αη Γιώργη, την οποία δούλεψε για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στην 
συνέχεια διορίστηκε από τον Αν. Στράτο στο Υπουργείο Γεωργίας ως διαχει-
ριστής των κατασκηνώσεων και παρέµεινε στην Αθήνα µέχρι που πέθανε. Τα 
παιδιά του εξακολουθούσαν να ζουν στην Αµφιλοχία µε αρκετές οικονοµικές 
δυσκολίες µέχρι το 1975 όπου αναγκάστηκαν να φύγουν για την Αθήνα και 
στη συνέχεια να µεταναστεύσουν. Σήµερα, παρότι κατοικούν στην Αυστραλία, 
καταφέρνουν να διατηρούν ισχυρούς δεσµούς µε την Αµφιλοχία, που επισκέ-
πτονται συχνά µιας και τη θεωρούν πατρίδα τους. Το αδιάλειπτο ενδιαφέρον 
τους για αυτήν, τους κατέστησε αναγνώστες της εφηµερίδας «Μαΐστρος» την 
οποία λαµβάνουν ανελλιπώς από την έναρξη της έκδοσής της (2007) µέχρι 
και σήµερα. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµφιλοχίας σε συνέχεια της ονοµατοθε-
σίας οδών που ξεκίνησε από το 2006, δίνοντας τα ονόµατα ανθρώπων της πε-
ριοχής που ξεχώρισαν για την κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική τους δρά-
ση, αποφάσισε να δώσει σε οδό της πόλης το όνοµα του Αριστοτέλη Παϊπέτη. 
Τα παιδιά του Αριστοτέλη Παϊπέτη θεωρούν µεγάλη τιµή που ύστερα από 70 
χρόνια, το όνοµα του πατέρα τους θα κοσµεί οδό στην πόλη της Αµφιλοχίας.




