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Εκτός Βουλής ο φιλοσκοπιανός 
βουλευτής του Φιλελεύθερου 
Kόμματος, Luke Simpkins

Ο
Luke Simpkins, ο γνωστός στην ομογένεια για την προώθηση 
αλλαγής της πολιτικής που έχει υιοθετήσει η Αυστραλία όσον 
αφορά το όνομα με το οποίο η χώρα αποκαλεί επισήμως την 
FYROM, δεν είναι πλέον βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμμα-

τος.  Ο Simpkins που εκλέγονταν στην έδρα Cowan Δυτικής Αυστραλίας, 
δεν κατάφερε να υπερισχύσει της αντιπάλου του, υποψήφιας του Εργα-
τικού Κόμματος, Anne Aly, η οποία, εκτός από το γεγονός ότι εκλέγεται 
για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της χώρας, είναι και 
η πρώτη μουσουλμάνα γυναίκα που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξί-
ωμα στην αυστραλιανή πολιτική ιστορία.  Ο κ. Simpkins είχε πολλές 
φορές προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της ομογένειας. Μάλι-
στα, πριν από ένα περίπου χρόνο, είχε εντός του Κοινοβουλίου ζητήσει 
από τον τότε πρωθυπουργό, Tony Abbott, να αλλάξει την πολιτική της 
Αυστραλίας και να αναγνωρίσει την FYROM με το όνομα που η ίδια αυ-
τοαποκαλείται, παραβαίνοντας έτσι την επίσημη θέση του ΟΗΕ στο θέμα 
της ονομασίας. 
Ο κ. Simpkins είχε, επίσης, αναφέρει στην τότε εισήγησή του στο ομο-
σπονδιακό Κοινοβούλιο, ότι η ελληνική ομογένεια δεν θα έχει κανένα 
πρόβλημα με την αλλαγή του ονόματος καθώς το όλο θέμα την αφήνει 
αδιάφορη.  Οι θέσεις του κ. Simpkins όσον αφορά το θέμα της ονομα-
σίας της πΓΔΜ, ανάγκασαν και τον σημερινό πρωθυπουργό Malcolm 
Turnbull να προβεί σε διευκρινήσεις και διαβεβαιώσεις προς την ομο-
γένεια λίγο πριν την προκήρυξη των φετινών εκλογών. Τότε και κατά τη 
διάρκεια συνάντησης του πρωθυπουργού, με αντιπροσώπους του Vardar 
Club, κοινότητας των καταγόμενων από την πΓΔΜ, στο Perth, ερωτήθηκε 
από μέλος της οργάνωσης «αν θα μπορούσε να δώσει το μήνυμα στους 
συμπατριώτες του ότι αν ο Συνασπισμός επιστρέψει ως κυβέρνηση της 
χώρας μετά τις εκλογές, θα αναγνώριζε την πΓΔΜ με το όνομα «Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας».  Ο Simpkins πρωτοεκλέχθηκε στην έδρα Cowan το 
2007 και έχασε την έδρα που κατείχε για μία δεκαετία σχεδόν, με διαφο-
ρά 1.000 ψήφων. (Πηγή: Νέος Κόσμος, Μελβούρνη).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  

 

Παρακλήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 12 Αυγούστου 2016, από  4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ.  

 
Κυριακή 14 Αυγούστου 2016 - Παραμονή της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία από 8:00π.μ. – 11:00π.μ. 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας από τις 6:30μ.μ. –  9:00μ.μ.  

Θα ακολουθήσει η τέλεση του μυστηρίου του Ευχελαίου και μετά το πέρας αυτού θα ψαλθεί η παράκληση 

της Θεοτόκου.  

Καλούνται όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πόλης μας να λάβουν μέρος στον εσπερινό, στον Άγιο και 

Ιστορικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο Ιερός Ναός θα μείνει 

ανοικτός και θα διατίθεται καφές και λουκουμάδες. 

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2016 - Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, από 8:00π.μ. – 11:00π.μ.  

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η περιφορά της ιεράς εικόνος της Θεοτόκου.  

                        Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
 
 


