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ZHTΕΙΤΑΙ
Ζητείται έμπειρο προσωπικό 

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

στον Γιώργο 0411 046 830CARERS WANTED
Seeking experienced Greek speaking carers 

to join our Home Care team & support families 
in the Botany and Newtown areas.

$30ph + Super
Must have own car and be available at least 3 days per week

Call 02 9158 3880 
or email infosydeast@homecareassistance.com

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

The 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, effective 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 soft 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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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 στον Ιερό Ναό μας. 

Έναρξη Θείας Λειτουργίας 8.00 πμ

Την επομένη ημέρα Κυριακή 28 Ιουλίου Θεία Λειτουργία, 

8.00 πμ στον Ιερό μας Ναό
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Δ ύο άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένα τρίτο είναι άρρωστο εξαιτίας της βα-
κτηριακής λοίμωξης Listeria από την κατανάλωση καπνιστού σολομού. 
Ένας άνθρωπος από τη Βικτώρια και ένας άλλος από τη ΝΝΟ πέθαναν, 
ενώ ένα τρίτο άτομο από το Κουίνσλαντ, όλοι ηλικίας άνω των 70 ετών, μο-

λύνθηκαν από καπνιστό σολομό που προέρχεται από την Τασμανία. Η λιστερίαση 
ξεκινά με συμπτώματα όπως γρίπη, ρίγη, μυϊκοί πόνοι, ναυτία και μερικές φορές 
διάρροια. Οι άνθρωποι ενδέχεται να αρχίσουν να βιώνουν συμπτώματα μέσα σε 
λίγες μέρες, αλλά μετά την κατανάλωση ενός μολυσμένου προϊόντος τα συμπτώμα-
τα μπορεί και να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να εκδηλωθούν.
Το υπουργείο Υγείας, το οποίο ερευνά τις τρεις περιπτώσεις, προειδοποίησε ότι 
άλλα τρόφιμα που είναι πιθανό να είναι μολυσμένα από τα βακτήρια Listeria περι-
λαμβάνουν ωμά στρείδια, σούσι και μαγειρεμένες γαρίδες. Ο κατάλογος περιλαμ-
βάνει επίσης κρύα κρέατα ντελιμπέ, κρύο μαγειρεμένο κοτόπουλο, καρπούζι, πατέ, 
μαλακά τυριά και προσυσκευασμένες σαλάτες.
Το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι οι δύο άνθρωποι που πέθαναν και το τρίτο άτομο 
που μολύνθηκε είχαν όλοι «σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας».
Οι έγκυες γυναίκες και τα αγέννητα μωρά τους, τα νεογνά, οι ηλικιωμένοι και τα 
άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο. «Δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου όσον αφορά την ασφάλεια των τρο-
φίμων στην παραγωγή σολομού στην Τασμανία και να πούμε ότι η ασφάλεια των 
τροφίμων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας» δήλωσε ο 
υπουργός Πρωτογενούς Βιομηχανίας Guy Barnett.

H βουλευτής των Εργατικών Peta Murphy κάλεσε τους συναδέλφους της 
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προειδοποιήσεις σχετικά με την κα-
τάσταση του συστήματος υγείας της Αυστραλίας, διευκρινίζοντας ταυτό-
χρονα ότι η εκ νέου διάγνωση καρκίνου για την ίδια δεν θα εμποδίσει 

τη θέση της στο Κοινοβούλιο.
Η κα Murphy, η οποία διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 
2011, έκανε θεραπεία στην Αυστραλία και, για αρκετούς μήνες, και στις ΗΠΑ.
Πριν από δύο εβδομάδες, η κα Murphy δήλωσε ότι ο καρκίνος της είχε επι-
στρέψει, λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία της ως βουλευτής για τη βικτοριανή 
έδρα του Dunkley.
Μετά την επιστροφή της στην Αυστραλία, η κα Murphy προεπιλέχθηκε ως υπο-
ψήφια για τους Εργατικούς στο Dunkley, χάνοντας από τον Chris Crewther των 
Φιλελεύθερων το 2016 πριν τελικά κερδίσει την έδρα το 2019.
Στην ομιλία της προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων προχτές, η κα Murphy είπε 
ότι έχει κάθε πρόθεση να παραμείνει στο Κοινοβούλιο και να χρησιμοποιήσει 
τη θέση της για να πολεμήσει επί του θέματος. «Δεν είμαι ούτε η μοναδική ούτε 
η μόνη» είπε. «Αλλά είμαι κάποιος που έχει μια πλατφόρμα την οποία μπορεί 
να χρησιμοποιήσει για να ωφελήσω τους άλλους».
Η κα Murphy χρησιμοποίησε την ομιλία της για να προειδοποιήσει τους βου-
λευτές σχετικά με την κατάσταση του συστήματος υγείας της Αυστραλίας. «Οι 
συνάδελφοι του Κοινοβουλίου, ακούγοντας τους ειδικούς που προειδοποιούν 
για την κατάσταση της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, νιώθουν να απει-
λούνται» ανέφερε.
«Πρέπει να δεσμευτούμε για τη μεταρρύθμιση και τη χρηματοδότηση που χρει-
άζεται το σύστημα υγείας μας και να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να διασφαλί-
σουμε ότι η Αυστραλία θα εκπαιδεύει, θα διατηρεί και θα επενδύει στους επαγ-
γελματίες της υγείας και στους ερευνητές που δίνουν αξία στο σύστημά μας».
Είπε ότι γνώριζε πλήρως ότι η εμπειρία της με τον καρκίνο, αν και δύσκο-
λη, δεν συνοδεύεται και από πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άλλοι 
καρκινοπαθείς.

Ηλικιωμένοι πέθαναν από  
κατανάλωση καπνιστού σολομού

Peta Murphy: Διαγνώστηκε με καρκίνο, 
θα πολεμήσει για το σύστημα υγείας


