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Η αστυνομία πλέον αρμόδια 
για το Martin Place
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ου-

αλίας ενέκρινε την Τετάρτη νόµο 
µε τον οποίο εκχωρήθηκε στην 
αστυνοµία η αρµοδιότητα να «ξη-

λώσει» τη «σκηνούπολη» του Σίδνεϊ, µό-
λις 24 ώρες µετά την επείγουσα εισαγωγή 
του νοµοσχεδίου.
Το νοµοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε χω-
ρίς τροποποιήσεις από την Άνω Βουλή 
την Τετάρτη το βράδυ, εισήχθη από την 
κυβέρνηση την Τρίτη µε στόχο να καθα-
ρίσει σύντοµα η περιοχή από την ιδιότυ-
πη «κατασκήνωση» του Martin Place.
Έδωσε στην κυβέρνηση την εξουσία να 
διατάσσει την αστυνοµία να αποµακρύνει 
κόσµο από δηµόσιες εκτάσεις, συµπερι-
λαµβανοµένου του Martin Place, αν ο 
αρµόδιος υπουργός κρίνει ότι υπάρχει 
«ζήτηµα δηµόσιας ασφάλειας».
Στο νοµοσχέδιο εναντιώθηκαν οι Εργατι-
κοί και οι Πράσινοι, που το περιέγραψαν 
ως παραπέτασµα καπνού για να καλύψει 
η κυβέρνηση της ΝΝΟ το «πολιτικό αγκά-
θι» ανάµεσα στα δύο επίπεδα διακυβέρ-
νησης – το πολιτειακό και το δηµοτικό.
«Είναι µια ψευδαίσθηση και συνιστά κο-
ροϊδία αυτής της αίθουσας, είναι ενδει-
κτικό µιας κυβέρνησης που απλώς δεν 
κατανοεί τις νοµοθετικές της εξουσίες, 
τις ικανότητές της, δεν καταλαβαίνει την 
ανάγκη οικοδόµησης σχέσεων σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης» δήλωσε ο βου-
λευτής των Εργατικών Clayton Barr κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχε-
δίου.
Ο βουλευτής των Πρασίνων David 
Shoebridge δήλωσε ότι το νοµοσχέδιο 

αποτελεί ένα νέο δείγµα ανικανότητας εκ 
µέρους της κυβέρνησης, η οποία εκχωρεί 
στην αστυνοµία νέες εξουσίες για τη σύλ-
ληψη των αστέγων αντί να τους παράσχει 
µόνιµη κατοικία.
Η κίνηση αυτή ήρθε µετά από µια συµ-
φωνία µεταξύ των αστέγων και του δή-
µου του Σίδνεϊ, η οποία όµως δεν ευοδώ-
θηκε και οι άστεγοι δεν εγκατέλειψαν τις 
σκηνές τους στο Martin Place.
Το δηµοτικό συµβούλιο του Σίδνεϊ και 
η πολιτειακή κυβέρνηση κατηγορούν ο 
ένας τον άλλο για την ακραία αυτή κα-
τάσταση.
Η αντιπολίτευση δήλωσε ότι η κυβέρνη-
ση είχε ήδη τους νόµους που απαιτούνταν 
για την εκκαθάριση της σκηνούπολης.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
νόµους, η κυβέρνηση της Νέας Νότιας 
Ουαλίας θα έπρεπε να εκδώσει ένταλµα 
κατά των άστεγων κατοίκων, κάτι που η 
πρωθυπουργός Gladys Berejiklian είπε 
ότι ήταν απρόθυµη να κάνει.
Η υπουργός Κοινωνικής Στέγασης Pru 
Goward δήλωσε την Τετάρτη ότι η προ-
τεινόµενη νοµοθεσία θα εξασφάλιζε 
ότι οποιαδήποτε παράνοµη χρήση του 
Martin Place θα µπορούσε πλέον να 
αντιµετωπιστεί «έγκαιρα και µε τον κα-
τάλληλο τρόπο».
«Αυτό το νοµοσχέδιο υπογραµµίζει την 
αρχή ότι κανείς δεν θα πρέπει να κοιµά-
ται σε µια σκηνή στο Martin Place» δή-
λωσε η κα Goward.
«Οι νέες εξουσίες δεν στοχοποιούν, γε-
νικά ή συγκεκριµένα, τους αστέγους της 
πόλης του Σίδνεϊ».
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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 
 

Ένας µόνο λογαριασµός ρεύµατος 
µπορεί να οδηγήσει σε φτωχοποίηση
Όπως λέει µια µαµά από τη Μελβούρνη, µε δυσκολία καταφέρνει να κρατήσει µια 
στέγη πάνω από το κεφάλι της οικογένειάς της, καθώς το αυξανόµενο κόστος διαβίω-
σης την ωθεί όλο και πιο κοντά στη φτώχεια. Ο λογαριασµός για το ηλεκτρικό ρεύµα 
που ήρθε στην Ursula, η οποία δεν αποκάλυψε το επώνυµό της, ήταν 1400 δολάρια, 
λόγω του ότι προσπάθησε να κρατήσει τον εαυτό της και το µικρό της παιδί ζεστό 
τον χειµώνα. Αγόρασε το πρώτο σπίτι της στο πανεπιστήµιο, αλλά η τύχη της άλλαξε 
κοντά στα 35 της χρόνια. Απέκτησε ένα παιδί, στη συνέχεια όµως χώρισε και µεγα-
λώνει το παιδί της µόνη της, έχοντας να ανταποκριθεί στα µεγάλα έξοδα διαβίωσης. 
Τα επιτόκια αυξήθηκαν, ο σύντροφός της πληρώνει λιγότερα για διατροφή, ενώ και 
η ίδια δυσκολεύτηκε να βρει σταθερή απασχόληση. 
Με την ελπίδα να εξοικονοµήσει κάποια χρήµατα, νοίκιασε το σπίτι της στο κέντρο 
της Μελβούρνης και µετακόµισε στα προάστια. Ωστόσο, µετά από έναν ψυχρό χει-
µώνα σε ένα ενοικιαζόµενο σπίτι µε µικρή µόνωση, ήρθε αντιµέτωπη µε έναν λογα-
ριασµό 1400 δολαρίων. Η Ursula έχει πει την ιστορία της σε ερευνητές από το Πα-
νεπιστήµιο RMIT και το Βικτωριανό Συµβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι 
συνέταξαν έκθεση µε τον τίτλο «Power Struggles» σχετικά µε το πώς επηρεάζει τους 
κατοίκους της Βικτώριας το αυξανόµενο κόστος ενέργειας. 
Τα χρέη της Ursula συνέχισαν να ανεβαίνουν και είπε στους ερευνητές ότι έπρεπε 
να αναδιαµορφώσει την υποθήκη της και να χρησιµοποιήσει πιστωτικές κάρτες για 
να πληρώνει τους λογαριασµούς κοινής ωφελείας καθώς και για τις αποπληρωµές 
δανείων.
Σύµφωνα µε την έκθεση, η Ursula πνίγεται µε ένα χρέος πιστωτικών καρτών ύψους 
$50.000. Παρά τις διαπραγµατεύσεις, η πιστοληπτική της ικανότητα «καταστράφηκε».
Επίσης, απλώς και µόνο για τα βασικά έξοδα διαβίωσης πρέπει πλέον να βασίζεται 
σε δάνεια από φίλους και από την οικογένεια. Τώρα έχει επιστρέψει στο σπίτι της στη 
Μελβούρνη. Το έκανε πιο αποδοτικό ενεργειακά, αλλά υποφέρει από µια καρδιακή 
πάθηση που την υποχρεώνει να χρησιµοποιεί ηλεκτρική θέρµανση. Ένας συγγενής 
που µετακόµισε στο σπίτι της έκανε τους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας να αυ-
ξηθούν.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι µονογονεϊκές οικογένειες αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτε-
ρες δυσκολίες στην κάλυψη των λογαριασµών τους. 




