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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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ZHTΕΙΤΑΙ
Ζητείται έµπειρο προσωπικό 

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

τηλεφωνήστε στον Γιώργο 
0411 046 830

Πάλι επεισόδια σε κέντρο κράτησης νέων
Η αστυνοµία της ΝΝΟ έχει έρθει αντιµέτωπη µε µια συνεχιζόµενη εξέγερση 
σε ένα κέντρο κράτησης νέων στην κεντρική ακτή της πολιτείας που είχε ως 
αποτέλεσµα να τραυµατιστούν από µαχαίρι δύο έφηβα αγόρια.
Το περιστατικό στο κέντρο κράτησης του Frank Baxter στο Kariong, κοντά 
στο Gosford, ξεκίνησε περίπου στις 9:00 µ.µ. το βράδυ της Κυριακής, όταν 
η αστυνοµία προσπάθησε να χειριστεί µια απόπειρα απόδρασης.
Κατά το ABC, µια οµάδα κρατουµένων ακινητοποίησε έναν αξιωµατικό και 
πήρε τα κλειδιά για να ανοίξει ένα υπόστεγο, όπου αποθηκεύονταν αντικεί-
µενα όπως αλυσοπρίονα και αξίνες.
Στη συνέχεια η οµάδα χρησιµοποίησε τα κλειδιά που πήρε από τον αξιω-
µατικό για να απελευθερώσει κι άλλους κρατούµενους από τα κελιά τους.
Στο χάος που ακολούθησε, έξι αγόρια τραυµατίστηκαν – τα δύο, ηλικίας 17 
και 18 ετών, µεταφέρθηκαν στο Νοσοκοµείο Royal North Shore του Σίδνεϊ 
µε τραυµατισµούς στο κεφάλι και στο στήθος. Τα άλλα τέσσερα αγόρια µε-
ταφέρθηκαν στο Νοσοκοµείο του Gosford. Οι δυνάµεις καταστολής και 15 
ασθενοφόρα κλήθηκαν επιτόπου όταν ξέσπασε η εξέγερση, αλλά χτες το 
πρωί τουλάχιστον επτά έφηβοι βρίσκονταν ακόµα στην οροφή ενός κτιρίου 
του κέντρου. Έως και χτες το πρωί και σύµφωνα µε το Υπουργείο ∆ικαιο-
σύνης Νέων, οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη.

5 τραυµατίες από έκρηξη θερµαντήρα
Ένας άντρας και µια γυναίκα πάλευαν για τη ζωή τους έως και χτες το πρωί 
και τρεις άλλοι νοσηλεύονταν µε σοβαρά εγκαύµατα µετά από την έκρη-
ξη ενός θερµαντήρα που υπήρχε στην πίσω αυλή σπιτιού στην περιοχή 
Hunter της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η αστυνοµία πιστεύει ότι εκείνη τη στιγ-
µή οι άνθρωποι έβαζαν ντίζελ στον θερµαντήρα, όταν εξερράγη στο σπίτι 
του Medowie περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου. Ένας 50χρονος 
άνδρας και µια 42χρονη γυναίκα υπέστησαν πολύ σοβαρά εγκαύµατα και 
µεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Νοσοκοµείο Royal North Shore, σε κρί-
σιµη κατάσταση. Τρεις άλλοι άντρες, ηλικίας 39, 54 και 40 ετών, έλαβαν 
επιτόπου τις πρώτες βοήθειες για σοβαρά εγκαύµατα και ακολούθως µετα-
φέρθηκαν στο νοσοκοµείο John Hunter. Στο σηµείο έχει δηµιουργηθεί µια 
σκηνή εγκλήµατος, όπως δήλωσε η αστυνοµία της Nέας Νότιας Ουαλίας.

Ηλικιωµένος σκότωσε τη γυναίκα του
Σε έναν 83χρονο άνδρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία της 
ηλικιωµένης συζύγου του νότια του Μπρίσµπεϊν.
Η 82χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ένα σπίτι στο προάστιο Logan του 
Kingston νωρίς την Κυριακή, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη επιτόπου.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία που έσπευσε στο σηµείο, έγιναν προσπάθειες 
από το παραϊατρικό προσωπικό να ανανήψει η γυναίκα στην κρεβατοκά-
µαρα του σπιτιού, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο ηλικιωµένος επρόκειτο χτες να 
εµφανιστεί στο δικαστήριο του Beenleigh, αντιµετωπίζοντας κατηγορίες για 
το κακούργηµα της δολοφονίας.
Ηλικιωµένοι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και νιώθουν ότι χρειάζονται 
βοήθεια, µπορούν να καλούν στις τηλεφωνικές γραµµές:  1800 RESPECT 
(1800 737 732) και Lifeline (Γραµµή Ζωής) 13 11 14.

Μ ια γυναίκα φέρεται να αποκεφάλισε την 
57χρονη µητέρα της στο σπίτι τους, στο 
δυτικό Σίδνεϊ. Το περιστατικό εκτυλίχθη-
κε µπροστά στον τετράχρονο εγγονό της 

νεκρής γυναίκας. Η 25χρονη κόρη συνελήφθη 
στην µπροστινή αυλή του γείτονα µε την κατηγορία 
της δολοφονίας. Επρόκειτο να εµφανιστεί εχθές 
στο δικαστήριο της Parramatta.
«Πρόκειται για µια από τις πιο τροµακτικές σκηνές 
εγκλήµατος µε τις οποίες έχει χρειαστεί να έρθει 
αντιµέτωπη η αστυνοµία (…) Οι τραυµατισµοί που 
υπέστη το θύµα ήταν εκτεταµένοι» δήλωσε στους 
δηµοσιογράφους ο επιθεωρητής του τοπικού αστυ-
νοµικού τµήµατος του Nepean, Brett McFadden. 
∆εν επιβεβαίωσε τις αναφορές για αποκεφαλισµό, 
αλλά είπε ότι αρκετά µαχαίρια χρησιµοποιήθηκαν 

στην «τροµερή» επίθεση ενάντια στη γυναίκα, στο 
St Clair το βράδυ του Σαββάτου.
Το αγόρι ηλικίας τεσσάρων ετών, το οποίο βρι-
σκόταν στο σπίτι, τραυµατίστηκε ελαφρά στο κεφά-
λι και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκοµείο Παίδων του 
Westmead. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, πρόκειται 
για ανιψιό της κατηγορούµενης. «Τον φροντίζει η 
οικογένειά του και λαµβάνει ιατρική περίθαλψη. Η 
οικογένεια είναι συγκλονισµένη από το γεγονός» 
δήλωσε ο ντεντέκτιβ McFadden. Η οικογένεια 
ήταν γνωστή στην αστυνοµία, αλλά αυτό που συνέ-
βη το βράδυ του Σαββάτου «δεν ήταν προβλέψιµο», 
είπε. «Είναι µια πολύ δύσκολη έρευνα. Πρέπει να 
ληφθούν πολλοί παράγοντες υπ’ όψη…»
Για τη διερεύνηση του γεγονότος έχει συσταθεί η 
∆ύναµη Κρούσης Comeroy. Τα µαχαίρια έχουν κα-

τασχεθεί για ιατροδικαστική εξέταση κι έχουν στη-
θεί διάφορες σκηνές εγκλήµατος µέσα στο σπίτι. 
Ταυτόχρονα, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη 
στους ανθρώπους που πρώτοι ήρθαν αντιµέτωποι 
µε τη µακάβρια σκηνή.

Γυναίκα από το Σίδνεϊ κατηγορείται για τη δολοφονία της µητέρας της




