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Τέλος στη σκηνούπολη 
του Σίδνεϊ με παρέμβαση 
του δημοτικού συμβουλίου
Κ ατά τη σύγκληση του δηµοτικού 

συµβουλίου του Σίδνεϊ τη ∆ευ-
τέρα, αποφασίστηκε να σταλούν 
φορτηγά του δήµου στη σκη-

νούπολη του Martin Place για να βο-
ηθήσουν τους κατοίκους να µεταφερ-
θούν καταρχήν σε έναν πιο «ασφαλή 
χώρο» και στη συνέχεια σε πιο µόνιµες 
κατοικίες.
Ωστόσο, η µακροπρόθεσµη λύση που 
επιζητείται έντονα από τη δήµαρχο του 
Σίδνεϊ και από τον διακηρυγµένο «δή-
µαρχο» της σκηνούπολης δεν φαίνεται 
εφικτή στο προσεχές µέλλον.
Η δήµαρχος του Σίδνεϊ Clover Moore τη 
∆ευτέρα το απόγευµα έδωσε συνέντευ-
ξη Τύπου στις σκάλες του ∆ηµαρχείου, 
όπου µετέφερε στους δηµοσιογράφους 
ότι είχε επιτευχθεί µια συµφωνία µε 
τον Lanz Priestley, τον επονοµαζόµενο 
«δήµαρχο» του Martin Town.
∆ήλωσε ότι το δηµοτικό συµβούλιο θα 
βοηθούσε να ξεστηθεί η ιδιόµορφη κα-
τασκήνωση το πρωί της Τρίτης και να 
µεταφερθούν οι περίπου 70 κάτοικοι 
σε έναν «κοινόχρηστο ασφαλή χώρο» 
έως ότου βρεθούν προσωρινά και, ακο-
λούθως, µόνιµα καταλύµατα.
Υπηρεσίες της ΝΝΟ που παρέχουν 
υποστήριξη σε οικογένειες και στην 
κοινότητα, όπως και το δηµοτικό συµ-
βούλιο, θα συνεισφέρουν από 100.000 
δολάρια για τη δηµιουργία αυτού του 
χώρου, είπε η κ. Moore.
Η τοποθεσία, οι εγκαταστάσεις και ο 
σχεδιασµός του χώρου αυτού έως το 
βράδυ της ∆ευτέρας δεν είχαν ακόµη 
οριστικοποιηθεί.
Ωστόσο, καθώς ολοκληρωνόταν η συ-
νέντευξη Τύπου, εµφανίστηκε στα σκα-
λιά του ∆ηµαρχείου ο κ. Priestley και 
έθεσε υπό αµφισβήτηση τη συµφωνία, 
λέγοντας ότι η πρόταση οφείλει να πε-

ριλαµβάνει και ένα συγκεκριµένο µέ-
ρος όπου οι άνθρωποι θα µπορούν να 
κοιµηθούν.
«Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρ-
χει κάποιο µέρος όπου µπορεί να µετα-
φερθεί αυτός ο κόσµος» είπε.
«Αν δεν υπάρχει όµως ένα µέρος να 
κοιµηθούν, τότε θα έχουµε το ίδιο πρό-
βληµα».
«Αν, στο µυαλό της δηµάρχου, οι έννοι-
ες είναι διαφορετικές, τότε νοµίζω ότι 
πρέπει να συζητήσουµε από την αρχή».
Ωστόσο, αργότερα το βράδυ της ∆ευτέ-
ρας ο κ. Priestley συµφώνησε επίσηµα 
µε την πρόταση, αλλά σύµφωνα µε το 
AAP δεν πρόκειται να παραιτηθεί από 
την αξίωσή του να µπορούν οι άνθρω-
ποι να κοιµούνται εκεί που θα µεταφερ-
θούν.
Στο παρελθόν έχουν προσφερθεί στους 
κατοίκους της σκηνούπολης σκηνές 
προσωρινής στέγασης σε πολυάριθ-
µες περιπτώσεις, δήλωσε εκπρόσωπος 
της κ. Moore στο AAP, και το δηµοτικό 
συµβούλιο αναµένει να αποδεχθούν 
οι ενδιαφερόµενοι τις προσφορές εκεί 
όπου δηµιουργούν κατάλληλες συνθή-
κες διαβίωσης. 
Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν αφού η πο-
λιτειακή πρωθυπουργός της Νέας Νότι-
ας Ουαλίας Gladys Berejiklian εξέδωσε 
νωρίτερα τη ∆ευτέρα ένα τελεσίγραφο 
προς το δηµοτικό συµβούλιο, προειδο-
ποιώντας ότι είτε θα αποµάκρυναν τον 
αυτοσχέδιο οικισµό είτε η πολιτειακή 
κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να καταφύ-
γει σε πιο «βαριές τακτικές».
Ο κ. Priestley δήλωσε ότι η προτεινό-
µενη µετεγκατάσταση συνιστά πολύ πιο 
ευνοϊκή λύση από ό,τι µια αναγκαστική 
έξωση από την αστυνοµία καταστολής 
διαδηλώσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  

 

Παρακλήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 12 Αυγούστου 2017, από  4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ.  

 

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 - Παραμονή της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,, 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. 

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 - Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, ιερουργούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,  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 
 

Βρέθηκε το στρατιωτικό αεροσκάφος των 
ΗΠΑ που είχε πέσει ανοικτά της Αυστραλίας
Ερευνητικό σκάφος του αυστραλιανού Πολεµικού Ναυτικού εντόπισε τη ∆ευτέρα 
το στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που είχε καταπέσει ανοικτά των βορειοανα-
τολικών ακτών της Αυστραλίας το Σαββατοκύριακο, µε αποτέλεσµα να αγνοείται 
η τύχη τριών πεζοναυτών.
Το Πολεµικό Ναυτικό θα ξεκινήσει επιχειρήσεις µε τηλεκατευθυνόµενο υποβρύ-
χιο όχηµα προτού σταλούν επί τόπου δύτες, ανέφερε σε ανακοίνωση η Πέιν.
Το Σώµα Πεζοναυτών των ΗΠΑ ανέστειλε την έρευνα για τους τρεις πεζοναύτες 
που αγνοούνται µετά την πτώση του αεροσκάφους MV-22 Osprey ενώ εκτελούσε 
επιχειρήσεις ρουτίνας το Σάββατο. Χαρακτήρισε το συµβάν «ατύχηµα» και ανέ-
φεραν ότι διεξάγεται έρευνα. «Το ερευνητικό σκάφος Melville του Αυστραλια-
νού Βασιλικού Πολεµικού Ναυτικού έφθασε στη διάρκεια της νύχτας στον Κόλπο 
Σοαλγουότερ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η υπουργός Άµυνας. 
«Λίγο µετά την έναρξη των ερευνητικών επιχειρήσεων στην περιοχή, εντοπίστηκε 
το βυθισµένο αεροσκάφος.»
Το αεροσκάφος είχε απονηωθεί από το αµφίβιο πολεµικό πλοίο USS Bonhomme 
Richard (LHD 6) και πραγµατοποιούσε επιχειρήσεις ρουτίνας όταν συνετρίβη, 
σύµφωνα µε το Σώµα των πεζοναυτών. Άλλοι είκοσι τρία µέλη του προσωπικού 
που επέβαιναν στο αεροσκάφος διασώθηκαν. Το Σώµα των Πεζοναυτών ανέφερε 
νωρίτερα ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης µετατρέπεται σε επιχείρηση 
ανάκτησης, η οποία µπορεί να διαρκέσει πολλούς µήνες.




