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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

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Το Σάββατο 27 Ιουλίου, 
Εορτή του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Παντελεήµονος του Ιαµατι-

κού, θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
στο φερώνυµο γραφικό Ναϊδριο του Αγίου 

στο GOULBURN ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος 
κ.κ. Σεραφείµ και καλούµε 

το φιλέορτο Πλήρωµα να προσέλθει 
στην πρώτη αυτή Θεία Λειτουργία που θα τελέσει στον Ναό 

µας ο Ποιµενάρχης µας. 

Έναρξη Θείας Λειτουργίας 8.00 πµ
Την εποµένη ηµέρα Κυριακή 28 Ιουλίου Θεία Λειτουργία, 

8.00 πµ στον Ιερό µας Ναό
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Προσφυγικό: «∆εχτείτε την προσφορά της Ν. Ζηλανδίας»

O οµοσπονδιακός Φιλελεύ-
θερος βουλευτής Russell 
Broadbent προέτρεψε την κυ-
βέρνηση να δεχτεί την προ-

σφορά της Νέας Ζηλανδίας για την 
εγκατάσταση τουλάχιστον 150 προ-
σφύγων που βρίσκονται επί του πα-
ρόντος στα νησιά Manus και Nauru.
Μιλώντας στο ABC News το βράδυ 
της ∆ευτέρας, ο κ. Broadbent δήλω-
σε ότι θα ήθελε «να δει να αποδε-
χόµαστε την προσφορά», αν και την 
έχουν ήδη απορρίψει διαδοχικά δι-
άφοροι πρωθυπουργοί της Αυστρα-
λίας.
«Πρέπει να εκµεταλλευτούµε κάθε 
ευκαιρία που υπάρχει για να αποµα-
κρύνουµε αυτούς τους ανθρώπους 
από την κράτηση απροσδιόριστου 
χρόνου ... Η γενναιόδωρη, ειλικρι-
νής προσέγγιση των Νέων Ζηλανδών 
είναι πολύ ευπρόσδεκτη» είπε.
Τον Φεβρουάριο, ένας εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Νέας 
Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι η διακρα-
τική συµφωνία –η οποία δηµοσιεύ-
θηκε για πρώτη φορά το 2013– ήταν 
ακόµα στο τραπέζι.
Κατά την επίσκεψή της στην Αυ-
στραλία την περασµένη εβδοµάδα, 
η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδί-
ας, Jacinda Ardern, δήλωσε στη The 

Sydney Morning Herald ότι η κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας γνώριζε ότι 
υπήρχε αυτή η επιλογή.
«Η αυστραλιανή κυβέρνηση γνωρί-
ζει ότι η προσφορά µας είναι εκεί. 
Λέµε πάντοτε ότι εξαρτάται από αυ-
τήν» είπε, επαναλαµβάνοντας ότι η 
συµφωνία θα ισχύει µόνο για αν-
θρώπους που θεωρούνται νόµιµοι 

πρόσφυγες. Ο κ. Broadbent είπε ότι ο 
λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση δεν 
είχε αποδεχθεί ακόµη τη συµφωνία 
είναι επειδή ο πρωθυπουργός και ο 
υπουργός Εσωτερικών Peter Dutton 
δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν να 
δουν κι άλλες βάρκες να κατευθύνο-
νται στην Αυστραλία.
Αυτές οι δηλώσεις έγιναν αφού ο 

πρωθυπουργός της Παπούας Νέας 
Γουινέας James Marape ώθησε τον 
κ. Morrison να θέσει ένα χρονοδιά-
γραµµα για το κλείσιµο του στρατο-
πέδου στο Manus, όπου παραµένουν 
εκατοντάδες αιτούντες άσυλο, κατά τη 
διάρκεια συνάντησης µεταξύ των δύο 
αντρών στην Καµπέρα το πρωί της 
∆ευτέρας.

Η ΝΝΟ σκοπεύει να θεσπίσει τις πιο σκληρές ποινές σε 
όλη τη χώρα εναντίον ακτιβιστών  υπέρ των δικαιωµά-
των των ζώων που εισβάλλουν σε κτηνοτροφικές µονά-
δες, από χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και φυλακή.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός John Barilaro ανακοί-
νωσε προχτές ότι οι παραβάτες θα αντιµετωπίζουν πρό-
στιµα µέχρι και 220.000 δολάρια όταν επιτίθενται σε 
άτοµα και 440.000 δολάρια για εταιρείες από την 1η 
Αυγούστου.
«Οι αυτόκλητοι τιµωροί που εισέρχονται παράνοµα στην 
ιδιοκτησία των αγροτών µας δεν είναι τίποτα λιγότερο 
από εγχώριους τροµοκράτες» δήλωσε ο κ. Barilaro. «Οι 
κτηνοτρόφοι µας δεν αξίζουν, ούτε έχουν χρόνο, να 
αντιµετωπίζουν τέτοιες παραβιάσεις και παρενοχλήσεις 
από µια οµάδα κακοποιών που επικαλούνται την αρετή». 
Πρόσθεσε ότι εξετάζεται η προοπτική να προστεθούν κι 
άλλοι νόµοι, που θα περιλαµβάνουν ίσως και τη φυλά-
κιση.
Όλο αυτό ακολούθησε όταν ο βουλευτής των Nationals 

David Littleproud, κατηγόρησε τις πολιτείες ότι δεν κά-
νουν τίποτα για να σταµατήσουν τις εισβολές των ακτι-
βιστών.
«∆υστυχώς, οι πολιτειακές κυβερνήσεις δεν κάνουν τί-
ποτα» δήλωσε ο κ. Littleproud στο ABC Radio τη ∆ευ-
τέρα. «Όσοι παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στους 
δράστες είναι εξίσου ένοχοι, όσον αφορά την παραβία-
ση των δικαιωµάτων των Αυστραλών κτηνοτρόφων, όσο 
και οι ίδιοι οι εισβολείς στο αγρόκτηµα».
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος για τη γεωργία του 
Εργατικού Κόµµατος Joel Fitzgibbon ανησυχεί ότι αυτοί 
οι νόµοι θα µπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση 
στους δηµοσιογράφους, τους παρόχους πληροφοριών 
και τους γεωργούς, όσον αφορά θέµατα όπως το αέριο 
φλέβας άνθρακα (CSG).
«Αν το Channel Nine ανεβάσει ένα βίντεο στην ιστοσε-
λίδα του και η ιστορία µε κάποιο τρόπο υποκινήσει µια 
αντίδραση, το κανάλι απαλλάσσεται από αυτό τον νόµο; 
Όχι» είπε στον ραδιοφωνικό σταθµό ABC.

ΝΝΟ εναντίον ακτιβιστών υπέρ των ζώων




