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Στην Κύπρο βρίσκονται
δύο οµογενείς βουλευτές

Πρόταση για παραβίαση 
του απόρρητου  
της εξοµολόγησης

Κάτω από το µικροσκόπιο 
τα µπαρ και τα κλαµπ 
του Κινγκς Κρος

Στην Κύπρο βρίσκονται δύο οµογε-
νείς βουλευτές για να συµµετάσχουν 
στις εκδηλώσεις που διοργανώνο-

νται στη µεγαλόνησο για την καταδίκη της 
τουρκικής εισβολής. Πρόκειται για τον 
οµοσπονδιακό Βουλευτή κ. Στιβ Γεωρ-
γανά και τον βουλευτή της Βικτώριας, κ. 
Τζον Πανταζόπουλο. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους οι κ.κ. 
Γεωργανάς και Πανταζόπουλος θα γίνουν 
δεκτοί από τον πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Οµήρου και 
θα συναντηθούν µε την υπουργό Εξωτε-
ρικών δρα Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή. 

Θα έχουν επίσης χωριστές συναντή-

σεις µε τον πρόεδρο της Οµάδας Φιλίας 
Κύπρου-Αυστραλίας στη Βουλή των Αντι-
προσώπων κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, τον 
Επίτροπο Προεδρίας κ. Γεώργιο Ιακώβου, 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµµο-
χώστου και αντιπροσωπεία της Παγκύ-
πριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων 
Αιχµαλώτων και Αγνοουµένων. 

Αύριο Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012, οι 
δύο βουλευτές θα παραστούν και θα κα-
ταθέσουν στεφάνια στην επιµνηµόσυνη 
δέηση, στον Τύµβο της Μακεδονίτισσας 
και στο µνηµόσυνο πεσόντων κατά την 
τουρκική εισβολή, στον Ιερό Ναό Φανε-
ρωµένης, στη Λευκωσία.

Οι Καθολικοί ιερείς πιθανόν να υπο-
χρεώνονται από τώρα και στο εξής 
να αποκαλύπτουν στην αστυνοµία 

εγκλήµατα που τους αποκαλύπτουν πι-
στοί στη διάρκεια ιδιωτικών εξοµολογή-
σεων. Σύµφωνα µε χθεσινό δηµοσίευµα 
της εφηµερίδας Herald Sun, η πρόταση 
να παραβιαστεί το απόρρητο της εξοµολό-
γησης έχει γίνει στην βουλευτική επιτρο-
πή της Βικτώριας που διενεργεί έρευνες 
για την καταπολέµηση του προβλήµατος 

της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων. 
Από την πλευρά της πάντως, η Καθολική 
Εκκλησία ανακοίνωσε ότι θα αντικρούσει 
σθεναρά την πρόταση. Ο Αρχιεπίσκοπος 
της Μελβούρνης, Ντένις Χαρτ, δήλωσε 
χαρακτηριστικά ότι το απόρρητο της εξο-
µολόγησης πρέπει να παραµείνει απαρα-
βίαστο. Στην βουλευτική επιτροπή κατατέ-
θηκε επίσης πρόταση να ασκείται ποινική 
δίωξη εναντίον των επισκόπων, για τα 
παραπτώµατα των ιερέων τους.

Κάτω από το µικροσκόπιο βάζει η 
κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας όλα 
τα µπαρ και κλαµπ του Κινγκς Κρος 

του Σίδνεϊ, σε µια προσπάθεια να καταπο-
λεµήσει την αντικοινωνική συµπεριφορά 
στην περιβόητη αυτή περιοχή της µεγα-
λούπολης.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο ελ-
ληνικής καταγωγής υπουργός Καλών Τε-
χνών και Τουρισµού, Φιλοξενίας και Ιπ-
ποδρόµων, κ. Γιώργος Σουρής, σε ειδικό 
φόρουµ που έγινε προχθές βράδυ για να 
συζητηθούν προτάσεις για την καταπολέ-
µηση της βίας στο Κινγκς Κρος, µε αφορ-
µή την πρόσφατη δολοφονία του 18χρο-
νου Τόµας Κέλι.

Ο κ. Σουρής τόνισε ότι οι σχετικές έρευ-
νες έχουν ήδη αρχίσει και ότι θα συνεχι-
στούν µέχρι το τέλος αυτής της εβδοµάδας.

Στο µεταξύ, οικογενειακός φίλος του 
αδικοχαµένου Τόµας Κέλι, υποστήριξε 
χθες ότι η βία στο Κινγκς Κρος οφείλεται 
αποκλειστικά στην νοοτροπία των νέων 
απέναντι στο αλκοόλ.

Σηµαντική πτώση στον αριθµό κα-
πνιστών στη Βικτώρια, αποκαλύ-
πτουν τα τελευταία στοιχεία που 

έδωσε στη δηµοσιότητα το Αντικαρκινικό 
Συµβούλιο της Πολιτείας. Συγκεκριµένα, 
τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πέρυσι ο 
αριθµός των καπνιστών µειώθηκε στο 
15% του πληθυσµού. Το 1998 το ποσο-
στό αυτό ήταν σχεδόν 20%.

Το Αντικαρκινικό Συµβούλιο υποστη-

ρίζει ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν χει-
ροπιαστή ένδειξη ότι τα µέτρα κατά του 
καπνίσµατος και οι ισχύοντες κανονι-
σµοί ελέγχου στα προϊόντα καπνού, επι-
φέρουν θετικά αποτελέσµατα.

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα τε-
λευταία στοιχεία του οργανισµού Quit, 
κάθε χρόνο 4.000 κάτοικοι της Βικτώρι-
ας πεθαίνουν από ασθένειες που έχουν 
άµεση σχέση µε το κάπνισµα.

Στην περικοπή έως 440 θέσεων εργα-
σίας στο εργοστάσιό της στο Τζιλόγκ 
της Βικτώριας, ανακοίνωσε πως θα 

προχωρήσει η θυγατρική της Ford Motor 
στην Αυστραλία, καθώς µειώνει την πα-
ραγωγή της µετά την πτώση της εγχώριας 
ζήτησης για µεγάλα οχήµατα.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία ανα-
φέρει πως θα µειώσει την παραγωγή, 
από τον προσεχή Νοέµβριο, από 209 σε 
148 οχήµατα την ηµέρα.

«Η εφαρµογή αυτής της διαρθρωτικής 
αλλαγής είναι απαραίτητη προκειµένου 
να διασφαλιστεί η πιο µακροπρόθεσµη 
υγεία της επιχείρησης», δήλωσε ο πρό-
εδρος της Ford Australia, Μποµπ Γκρα-
τσιάνο, υπογραµµίζοντας τη δέσµευση 
της Ford να συνεχίσει την παραγωγή 
οχηµάτων στην Αυστραλία.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ δήλωσε ότι 
τα πράγµατα θα ήταν πολύ χειρότερα αν 
η κυβέρνησή της δεν προχωρούσε τον 
περασµένο Ιανουάριο στην οικονοµική 
ενίσχυση, µε νέες επιδοτήσεις, στις τρεις 
µεγαλύτερες τκατασκευάστριες οχηµά-

των, την ιαπωνική Toyota Motor Corp, 
την GM Holden Ltd. και την Ford Motor 
Co. «Ο αριθµός των θέσεων εργασίας 
που θα χάνονταν στην αυτοκινητοβιο-
µηχανία θα ξεπερνούσε τις 1.000 χωρίς 
αυτές τις κρατικές επιδοτήσεις», δήλωσε 
χαρακτηριστικά η κα Γκίλαρντ.

Να υπενθυµίσουµε ότι τον περασµένο 
Ιανουάριο η Ford ενισχύθηκε µε επιδό-
τηση που ανέχεται σε $103 εκατ. δολάρια 
για να διατηρήσει σε λειτουργία το εργο-
στάσιό της ως το 2016. 

Μειώνονται οι καπνιστές 
στη Βικτώρια

Τσεκούρι σε 440 θέσεις εργασίας
ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία Ford
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ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27  ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΟ GOULBURN

Το πρόγραμμα των ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  Ώρα 5.00 μμ.:  Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ   Ώρα 8.30 πμ.:  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
    Ιεροργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος  
    κ. Σεραφείμ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ   Ώρα 8.30 πμ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία   

Καλούμε λοιπόν στο Πανηγύρι μας, όλους τους Ενορίτες μας και όλους του ευσεβείς και φιλέορτους 
Χριστιανούς μας να έρθουν και να πανηγυρίσουν μαζί μας. Η αθρόα παρουσίας σας κάθε χρόνο μας γεμίζει 
χαρά και μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε τον ιερό αγώνα μας στην όμορφη αυτή γωνιά της Αυστραλίας, για 
την δόξα του Θεού και για την τιμή του Ελληνορθόδοξου ονόματός μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να απευθύνεστε στον πρόεδρο της Ενορίας Κοινότητας  
κ �eo Mylonas, Phone (02) 4821 3995, Fax: 4821 2899. 
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Ο κ. Γιώργος Σουρής.


