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IEΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η  Ι. Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας κάνει γνωστόν εις τους 
πιστούς και εις την Ομογένειαν γενικώτερον, ότι ο έκ των 

ψευδοϊερέων της Σχισματικής Κοινότητας Αδελαΐδος κ. Νικολ. 
Δεσποινούδης, δι’ επιστολής του πρός τον Σεβασμιώτατον 

Αρχιεπίσκοπον Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανόν, εκζητών συγγώμην 
και μετανοών δι’ όσα άτοπα μέχρι σήμερον έπραξεν είς βάρος 

της Κανονικής Εκκλησίας, εζήτησε να επιστρέψει είς τους 
κόλπους Αυτής .

Ο Σεβασμιώτατος, εδέχθη την ειλικρινή μετάνοιαν  
τού κ. Νικολ. Δεσποινούδη και ανέθεσεν  

είς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον  
να τελέσει την Κανονικήν αυτού Χειροτονίαν .

Κατόπιν τούτων, ο Θεοφιλέστατος την 23ην Οκτωβρίου 
2013 εχειροτόνησε τούτον είς Διάκονον  

είς τον Ι.Ναόν Αγ. Παντελεήμονος  Glenelg και  
την 24ην Οκτωβρίου είς τον αύτον Ι.Ναόν είς Πρεσβύτερον .

Όθεν, παρακαλούμεν, όπως απονέμετε  
είς τον Πρεσβύτερον  κ. Νικόλαον  Δεσποινούδη τον σεβασμόν, 

την τιμήν και την εν Χριστώ αγάπην. 

Εν Αδελαϊδι τη 28η Οκτωβρίου 2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΈνας βετεράνος κατάσκοπος ισχυρίζεται 
ότι η Αυστραλία παίζει σηµαντικό ρόλο 
στα δίκτυα συλλογής πληροφοριών της 
Αµερικής µε την παρακολούθηση τεράστι-
ων εκτάσεων της περιοχής Ασίας-Ειρηνι-
κού και την προώθηση των πληροφοριών 
προς τις ΗΠΑ.

Η NSA είναι η υπηρεσία που µε βάση τις 
αποκαλύψεις του Edward Σνόουντεν, έχει 
κατηγορηθεί για υποκλοπές σε εκατοµµύ-
ρια τηλεφωνήµατα στη Γαλλία, τη Γερµανία 
και την Ισπανία. Ο κ. Ball, ισχυρίζεται ότι 
η Αυστραλία έχει τον έλεγχο της περιοχής 
Ασίας-Ειρηνικού παρακολουθώντας τηλε-
φωνήµατα για λογαριασµό των ΗΠΑ. Ο κ. 
Ball αναφέρει ότι η Αυστραλία έχει τέσσε-
ρις βασικές εγκαταστάσεις που αποτελούν 
µέρος του προγράµµατος XKeyscore, ενός 
συστήµατος υπολογιστών της NSA, όπου 
αναλύονται τεράστιες ποσότητες δεδοµέ-
νων. Αυτές περιλαµβάνουν την βάση Pine 
Gap κοντά στο Alice Springs, ένα δορυφο-
ρικό σταθµό έξω από το Geraldton, στη 
∆υτική Αυστραλία, µια εγκατάσταση στο 
Shoal Bay, κοντά στο Darwin, και ένα νέο 
κέντρο στην Καµπέρα.

Ο κ. Ball αναφέρει ότι η ασφάλεια είναι 
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων για τις 
µυστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας. Μια 
από τις πληροφορίες που δόθηκε από τον 
Snowden φέρει τις ΗΠΑ να έχουν δηµι-
ουργήσει εγκαταστάσεις επιτήρησης σε 
πρεσβείες και προξενεία στην Τζακάρτα, 
την Κουάλα Λουµπούρ, την Πνοµ Πενχ, 

την Μπανγκόκ, τη Μανίλα, το Χονγκ 
Κονγκ, την Ταϊπέι, τη Σαγκάη και το Πε-
κίνο.

“Και η Αυστραλία”, λέει ο κ. Μπολ, “έχει 
χρησιµοποιήσει ξένες πρεσβείες στην πε-
ριοχή µας για την παρακολούθηση τηλε-
φωνικών συνοµιλιών. Αυτό που κάνουν 
οι ΗΠΑ σήµερα δεν είναι διαφορετικό από 
ό, τι κάνουν και πολλές άλλες χώρες. ∆εν 
είναι ασυνήθιστο. Η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, 
το Ηνωµένο Βασίλειο, η Νέα Ζηλανδία 
και ο Καναδάς έχουν κάνει συµφωνία εδώ 
και πολλά χρόνια να µην κατασκοπεύουν 
ο ένας τον άλλο και πιστεύω ότι δεν έχει 
παραβιαστεί”.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Νικ Ξενο-
φών, από τη µεριά του, υποστηρίζει ότι η 
κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα 
για να διασφαλίσει ότι οι Αυστραλοί πολί-
τες δεν παρακολουθούνται από υπηρεσίες 
των ΗΠΑ.

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι επεν-
δύσεις σε ακίνητα έχουν φτάσει σε ένα 
όριο και δεν θα προσφέρουν τις ίδιες 
αποδόσεις που είχαν ικανοποιήσει αρ-
κετούς επενδυτές τα τελευταία χρόνια.

“Με τόσους πολλούς επενδυτές στην 
αγορά, οι αποδόσεις έχουν αρχίσει να 
µειώνονται”, δήλωσε ο οικονοµολό-
γος Andrew Wilson. Αλλά και ο διοι-
κητής της Αποθεµατικής Τράπεζας της 
Αυστραλίας, Glenn Stevens, προειδο-
ποίησε τους δανειολήπτες στο Σίδνεϊ, 
λέγοντας ότι οι αποφάσεις τους πρέπει 
να βασίζονται σε λογικές υποθέσεις 
σχετικά µε τις µελλοντικές αποδόσεις.

Ενώ υποβάθµισε την πιθανότητα 
της δηµιουργίας φούσκας στην αγο-
ρά ακινήτων στην Αυστραλία, ο κ. 
Stevens αναφέρθηκε ειδικότερα στο 
Σίδνεϊ, όπου η συµµετοχή των επεν-
δυτών στον τοµέα της στέγασης είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή. “Κατά το προηγού-
µενο έτος, το ποσοστό των εγκρίσεων 
χρηµατοδότησης για επενδύσεις σε 
ακίνητα αυξήθηκε κατά 40%”, είπε ο 
κ. Stevens. Σε οµιλία του την περασµέ-

νη Τρίτη, ο κ. John Laker (Australian 
Prudential Regulation Authority) επα-
νέλαβε τις εκτιµήσεις του κ. Stevens: 
“Η αγορά κατοικίας έχει αναθερµανθεί 
σε ορισµένες µητροπόλεις και, χωρίς 
αµφιβολία, είναι πειρασµός για τους 
επενδυτές. Επιτρέψτε µου να σας βο-
ηθήσω να αντισταθείτε σε αυτόν τον 
πειρασµό”. Τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας δείχνουν ότι οι επενδυτές 
αντιπροσωπεύουν πλέον το 53,2% του 
συνόλου των δανείων στη ΝΝΟ. Τον 
Αύγουστο, οι επενδυτές δανείστηκαν 
περισσότερα από 3.700.000.000 δο-
λάρια για να τα επενδύσουν σε ακίνη-
τα. Πάντως όλες οι ενδείξεις συγκλί-
νουν στο γεγονός ότι οι αποδόσεις που 
κυνηγούν οι επενδυτές έχουν αρχίσει 
να µειώνονται. Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία το τελευταίο τρίµηνο τα ενοίκια 
στο Σίδνεϊ µειώθηκαν κατά 4,58%. Το 
αντίστοιχο ποσοστό το προηγούµενο 
έτος ήταν 4,65%. “Το ποσοστό µπορεί 
να είναι µικρό, αλλά το θέµα είναι ότι 
η τάση είναι προς τα κάτω”, δήλωσε ο 
Dr Wilson.

Μικρή πτώση 
στην ενοικίαση κατοικιών 
προβληµατισµένοι 
φαίνονται οι επενδυτές

Το «αυτί» των Αµερικανών 
είναι η Αυστραλία σύµφωνα 
µε βετεράνο κατάσκοπο




