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Την περασµένη Παρα-
σκευή, οι anonymous 
έθεσαν εκτός λειτουρ-

γίας την ιστοσελίδα http://
www.workliveplay.qld.
gov.au/ που ενηµερώνει 
σχετικά µε θέµατα µετανά-
στευσης στην χώρα. 

Στο µήνυµα που παρου-

σιάζεται στην αρχική σελί-
δα του site οι anonymous 
εναντιώνονται στις προτά-
σεις της κυβέρνησης σχε-
τικά µε τις αλλαγές στη νο-
µοθεσία περί διαδικτύου. 
Πιο συγκεκριµένα κάνουν 
λόγο για τους κωδικούς 
πρόσβασης στα δίκτυα κοι-

νωνικής δικτύωσης όπως 
το Facebook και το Twitter 
και την κατασκοπία µέσα 
από αυτά. Υποστηρίζουν 
ότι « η κυβέρνηση θεωρεί 
όλους τους κατοίκους της 
Αυστραλίας τροµοκράτες» 
και ότι αυτό είναι κάτι «πα-
ρανοϊκό».

«Εξασφαλισµένο» 
θεωρεί το πλεό-
νασµα στο οικο-

νοµικό έτος 2012-2013 ο 
Οµοσπονδιακός υπουργός 
Εµπορίου, Κρεγκ Έµερ-
σον, παρά τα όχι και τόσο 
ενθαρρυντικά στοιχεία που 
περιέχει τελευταία έκθεση 
για την πορεία που θα ακο-
λουθήσει η αυστραλιανή 
οικονοµία. Σχολιάζοντας 
τα πορίσµατα της έκθεσης, 
που κάνουν  λόγο για µεί-
ωση των κρατικών εσόδων 
όταν περάσει η έκρηξη που 

γνωρίζει η εξορυκτική βιο-
µηχανία της χώρας, ο κ. 
Έµερσον τόνισε: «Επιστρέ-
φουµε σε πλεονασµατικό 
προϋπολογισµό, τελεία και 
παύλα».

Τελευταία έκθεση που 
έδωσε στη δηµοσιότη-
τα ο οικονοµικός οργα-
νισµός Deloitte Access 
Economics, υποστηρίζει 
ότι η µεγάλη ανάπτυξη που 
γνωρίζει η βιοµηχανία εξό-
ρυξης µεταλλευµάτων στη 
χώρα πλησιάζει στο απο-
κορύφωµά της και υποστη-

ρίζει ότι αναπόφευκτα θα 
επιβραδυνθεί η οικονοµι-
κή ανάπτυξη.

Οικονοµολόγοι υποστη-
ρίζουν ότι η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ πολύ δύσκολα 
θα καταφέρει να παρουσι-
άσει πλεόνασµα στον οι-
κονοµικό προϋπολογισµό 
του 2012-2013, λόγω  της 
πτώσης που παρατηρείται 
στις τιµές µεταλλευµάτων, 
της επιβράδυνσης στον 
οικοδοµικό τοµέα και στο 
αβέβαιο κλίµα που επικρα-
τεί στα χρηµατιστήρια.

∆ίνουν και παίρνουν 
οι φήµες περί διεκ-
δίκησης της αρχη-

γίας του Εργατικού Κόµµα-
τος από την πρωθυπουργό 
Τζούλια Γκίλαρντ, µετά την 
αποκάλυψη που έκανε ο 
πρόεδρος της Αυστραλια-
νής Συνοµοσπονδίας Εργα-
τικών Συνδικάτων (ACTU), 
Τζεντ Κίαρνι, ότι όντως 
εκπρόσωποι του συνδικα-
λιστικού κινήµατος έχουν 
συζητήσει το ενδεχόµενο 
επιστροφής του Κέβιν Ραντ 

στην πρωθυπουργία.
Την ίδια ώρα ο υπουργός 

Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν 
Κόνροϊ, δήλωσε ότι θα πα-
ραιτηθεί από το αξίωµά του 
αν επιστρέψει στην αρχηγία 
του Εργατικού Κόµµατος ο 
κ. Ραντ. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες, πάντως, ανέ-
φεραν χθες ότι το εργατι-
κό συνδικαλιστικό κίνηµα 
βρίσκεται στο πλευρό της 
πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ. Ωστόσο, µυστική 
έρευνα που διενεργήθηκε 

στους κόλπους του Εργα-
τικού Κόµµατος, αποκαλύ-
πτει ότι η κυβέρνηση Γκί-
λαρντ επηρεάζει αρνητικά 
την παράταξη και σε πολι-
τειακό επίπεδο. Πολιτικοί 
παρατηρητές επιµένουν ότι 
η αντίστροφη µέτρηση για 
την κα Γκίλαρντ έχει ήδη 
αρχίσει και ότι το πιθανότε-
ρο είναι να αντικατασταθεί 
στην ηγεσία του Εργατικού 
Κόµµατος και στην πρωθυ-
πουργία πριν τα τέλη αυτού 
του χρόνου.

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επίθεση των anonymous 
σε κυβερνητική ιστοσελίδα 

Ο Κρεγκ Έµερσον 
επιµένει ότι ο προϋπολογισµός 
θα είναι πλεονασµατικός

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
21 McAlister Dr, GOULBURN, NSW

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΟΡΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 
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. 
 
Σας περιμένουμε με αγάπη
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«ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ» ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Ο υπουργός Εµπορίου, 
Κρεγκ Έµερσον.

ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Οργιάζουν οι φήµες για
διεκδίκηση της αρχηγίας
του Εργατικού Κόµµατος


