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Μεθυσμένος στη Βουλή ο Τόνι Άμποτ;
∆ριµύτατη επίθεση κατά του Αρχη-

γού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, άσκησε στη διάρκεια 
των προχθεσινών εργασιών του Κοι-
νοβουλίου στην Καµπέρα, ο υπαρχη-
γός του Εργατικού Κόµµατος, Γουέϊν 
Σουάν.

Συγκεκριµένα, ο Θησαυροφύλακας 

ισχυρίστηκε ότι ο κ. Άµποτ ήταν µε-
θυσµένος όταν έγινε η κρίσιµη ψηφο-
φορία του 2009 για τα µέτρα τόνωσης 
της οικονοµίας, κατά την διάρκεια της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.

Ο κ. Σουάν ισχυρίστηκε ότι ο Αρ-
χηγός του Συνασπισµού έχασε την 
ψηφοφορία, επειδή είχε αποκοιµη-

θεί λόγω µέθης. «Βουλευτές του Ερ-
γατικού Κόµµατος επιβεβαιώνουν 
την πληροφορία αυτή, εφόσον τον 
είδαν µεθυσµένο νωρίτερα εκείνο το 
βράδυ», τόνισε ο κ. Σουάν, ο οποίος 
σταµάτησε την επίθεσή του µετά από 
σχετική προειδοποίηση της Προέ-
δρου της Βουλής, Άννα Μπερκ.

Αποσύρεται από την 
πολιτική ο Ροµπ Όακσοτ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ BELMORE ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Σάββατο 29 Ιουνίου 2013: Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων
Πρωί: Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.00 – 10 π.μ. 
Εσπέρας: Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’Αρτοκλασίας 
και τη συμμετοχή Ιερέων της Αρχιεπισκοπής μας 7.00 – 9.00 μ.μ.

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013: Των Αγίων Πάντων 
και η Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ειρουργούντους του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ 8.00-11.30 π.μ.

ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Με την ευκαιρία της Πανηγυρέως του Ιερού μας Ναού, η Φιλόπτωχος 
Αδελφότητα της Ενορίας και Κοινότητάς μας διοργανώνει Μεγάλη 
Εορταγορά εις την Μεγάλην  Αίθουσαν όπισθεν του Ιερού μας Ναού, από 
το πρωί του Σαββάτου 29ης Ιουνίου 2013 μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 
30ης Ιουνίου. Επίσης μετά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής του 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ενορίας και Κοινότητάς μας θα σερβίρει ζεστά 
σουβλάκια και αναψυκτικά. Σας περιμένουμε εις την Πανήγυριν του Ιερού 
μας Ναού.

Εκ του Γραφείο του Ιερού Ναού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής που έδωσε την ψήφο 
του στην Τζούλια Γκίλαρντ για να σχηµατίσει κυ-
βέρνηση µειοψηφίας το 2010, ανακοίνωσε χθες 
την πρόθεσή του να αποσυρθεί οριστικά από την 
πολιτική.

Ο Ροµπ Όακσοτ, ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει 
υποψηφιότητα στις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρί-
ου, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο στο Εθνικό Κόµµα 
να κερδίσει την έδρα Lyne της Ν.Ν.Ουαλίας.

«Έφτασε η στιγµή να αποσυρθώ», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Όακσοτ, ο οποίος αποκάλυψε 
ότι εξέταζε αυτό το ενδεχόµενο εδώ κιαι αρκετούς 
µήνες.

Μαζί µε τον ανεξάρτητο Βουλευτή Τόνι Γου-
ίντσορ, ο κ. Όακσοτ έδωσε την τελευταία ψήφο 
που χρειαζόταν το Εργατικό Κόµµα για να σχη-
µατίσει κυβέρνηση µειοψηφίας, µετά το αδιέξοδο 
που δηµιουργήθηκε από το αποτέλεσµα των εκλο-
γών του 2010.

Ο κ. Όκσοτ τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρό-
νια υπήρξαν τα πιο δύσκολα της ζωής του, αλλά 
υπογράµµισε πως υλοποίησε όλες τις υποσχέσεις 
του, παρόλο που δέχθηκε πολλές φορές αυστηρή 
κριτική από τα αυστραλιανά µέσα ενηµέρωσης.

Ο βετεράνος ραδιοσχολιαστής, Ντέ-
ριν Χιντς, πιστεύει ότι θα καταλήξει στη 
φυλακή αν τελικά καταδικαστεί για ασέ-
βεια προς το δικαστήριο, σε ότι αφορά 
στην υπόθεση της δολοφονίας της Jill 
Meagher. Η ιστορία της άτυχης κοπέλας 
προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώµη της 
Μελβούρνης και της Αυστραλίας γενικό-

τερα. Η Jill δολοφονήθηκε τον περασµέ-
νο Σεπτέµβριο στη Μελβούρνη. 

Ο Ντέριν Χιντς αποκάλυψε ότι κατη-
γορείται για ασέβεια προς το δικαστήριο 
επειδή δηµοσίευσε πληροφορίες για τον 
δολοφόνο της Meagher Άντριαν Μπέϊλι.

Ο ραδιοσχολιαστής τόνισε ότι θα επι-
µείνει στην αθωότητά του.

Απειλείται µε φυλάκιση ο Ντέριν Χιντς

Ένας άντρας ο οποίος ξύρισε το κεφάλι της 
γυναίκας του και την κτύπησε µε λάστιχο ποτί-
σµατος επειδή νόµιζε ότι τον απατούσε, κατα-
δικάστηκε προχθές σε κάθειρξη 3,5 χρόνων.

Ο 53χρονος Raidh Janabi, οµολόγησε σε 
Βικτοριανό δικαστήριο την ενοχή του στις κα-
τηγορίες που τον επιβάρυναν για πρόκληση 
σοβαρών σωµατικών κακώσεων σε βάρος της 
συζύγου του το 2011. Το ζεύγος από τότε έχει 
χωρίσει.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο  Janabi πι-
στεύοντας ότι η γυναίκα του τον απατούσε µε 

άλλον άντρα, της έδεσε τα χέρια και τα πόδια, 
ξύρισε το κεφάλι της και µετά επί 15 λεπτά την 
κτυπούσε µε λάστιχο ποτίσµατος.

Επίσης την γρονθοκόπησε, προσπάθησε να 
την πνίξει και την κτύπησε µε παπούτσι.

Ο δικαστής Ντάµιαν Μέρφι ανακοινώνο-
ντας την απόφασή του, χαρακτήρισε την πρά-
ξη του 53χρονου «20 λεπτά τρέλλας». Τον κα-
ταδίκασε δε σε κάθειρξη 3,5 χρόνων µε δύο 
χρόνια χωρίς αναστολή. Ο  Janabi δήλωσε 
στο δικαστήριο ότι όταν εκτίσει την ποινή του 
θα εγκαταλείψει την Αυστραλία.

Κάθειρξη 3,5 χρόνων σε ζηλιάρη σύζυγο


