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EORTH AGIOU DHMHTRIOU  QUEANBEYAN 

 
@Opw"  kavqe crovno  !etsi kaiv  jefeto" qav eJortasqh` megaloprepẁ" hJ 
eJorthv toù Megalomavrturo" kaiv qaumatourgoù   JAgivou Dhmhtrivou 
toù Muroblhvtou. # 
 

JO  jEsperinov" thvn Kuriakhv 25hn  jOktwbrivou qav telesqh̀/ w@ran 7.00 
m.m.  
 
#Orqro" kaiv hJ Qeiva Leitourgiva qav telesqh̀ thvn  Deutevra 
26hn  jOktwbrivou kaiv w@ran  8.30 - 11.00 p.m.  
 
 

Metav thvn Qeivan Leitourgivan thvn Deutera 26hn  jOktwbrivou, qav 
ajkolouqhvsh/ B.B.Q. 
 
jEpivsh" thvn  1hn  Noembrivou Kuriakhv, metav thvn Qeiva Leitourgiva 
qav ajkolouqhvsh/  B.B.Q.  giav o@lou" touv" proskhnhtav". 
 

Parakalouvme touv" ojrganwtav" poù e!rcontai mev lewforeiva  ajpov tav 
diavfora mevrh th"̀ Aujstraliva" stov proskuvnhma toù   JAgivou 
Dhmhtrivou, nav thlefwnhvsoun ejgkaivrw" kaiv nav dhlwvsoun tovn 
ajriqmovn tẁn lewforeivwn diav thvn kalutevran ejxuphrevthsin tẁn 
proskunhtẁn. 
 

Parotruvnomen thvn summetochvn o@lwn tw`n eujsebw`n. 
 

 jEk toù  jEkklhsiastikoù Sumboulivou  Thlef. 62971789  
h# 0411407207 
 jEnoriva  JAgivou Dhmhtrivou- Queanbeyan 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος θα εορτασθεί μεγαλοπρεπώς 
η εορτή του Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού 

Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου.
Ο Εσπερινός την Τετάρτην 25η Οκτωβρίου 

θα τελεσθεί ώραν 7.00 μ.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί την Πέμπτην 26η 
Οκτωβρίου και ώραν 8.30 π.μ. - 11.30 π.μ. ιερουργούντος 

του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. 

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν την Πέμπτην 26η Οκτωβρίου θα 
ακολουθήσει BBQ.

Επίσης, την 29ην Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακήν, μετά την Θεία 
Λειτουργίαν θα γίνει BBQ δια όσους δεν δύναται να έλθουν στο 

προσκύνημα την Πέμπτη 26ην Οκτωβρίου. 
Παρακαλούμε τους διοργανωτάς που έρχονται με λεωφορεία 

από τα διάφορα μέρη της Αυστραλίας στο προσκύνημα του Αγίου 
Δημητρίου να τηλεφωνήσουν εγκαίρως και να δηλώσουν τον αριθμό 
των λεωφορείων δια την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσκυνητών. 

Παροτρύνομεν την συμμετοχήν όλων των ευσεβών ενοριτών 
και όλων των αδελφοτήτων

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ενορία Αγίου Δημητρίου 

Η Κίνα κατέχει πλέον 10 φορές περισσότερη 
αυστραλιανή γη από όση κατείχε πέρυσι
Τ ο ποσοστό της αυστραλιανής 

γεωργικής γης που ανήκει σε 
εταιρίες κινεζικών συµφερό-
ντων έχει αυξηθεί κατά δέκα 

φορές σε σχέση µε το προηγούµε-
νο έτος, φτάνοντας πάνω από τα 14 
εκατοµµύρια εκτάρια ή το 2,5% του 
συνόλου της γεωργικής γης. Τα στοι-
χεία του Γεωργικού Κτηµατολογίου 
της Αυστραλιανής Φορολογικής Υπη-
ρεσίας, που δηµοσιεύθηκαν αυτή την 
εβδοµάδα, δείχνουν ότι το Ηνωµένο 
Βασίλειο και η Κίνα είναι οι µεγαλύ-
τεροι ιδιοκτήτες γης στην Αυστραλία 
και κατέχουν το 27% και το 25% αντί-
στοιχα. Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν 
πλέον το ένα τέταρτο του συνόλου της 
γεωργικής γης στη Βόρεια Επικράτεια 
και την Τασµανία και το 14 τοις εκα-
τό όλων των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων σε ολόκληρη τη χώρα.
Στη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώ-
ρια, εταιρίες ξένων συµφερόντων 
κατέχουν περισσότερα από 3 εκα-
τοµµύρια εκτάρια. Στο Κουίνσλαντ 
το ποσοστό είναι εξαπλάσιο µε τους 
ξένους επενδυτές να κατέχουν περισ-

σότερα από 17 εκατοµµύρια εκτάρια 
τα οποία περιέχουν φάρµες εκτροφής 
βοοειδών, καλλιέργειες και σφαγεία. 
Στη Βόρεια Επικράτεια, 75 ιδιοκτη-
σίες κατέχουν  περισσότερα από 13 
εκατοµµύρια εκτάρια, µεταξύ των 
οποίων είναι ο κτηνοτροφικός σταθ-
µός Elizabeth Downs της Yiang Xiang 
Assets, έκτασης 205.000 εκταρίων. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 
ανησυχίες σχετικά µε την ακρίβεια 
της καταγραφής το οποίο βασίζεται 
στην πρωτοβουλία των ιδιοκτητών 
να δηλώσουν την γη τους και στο 
πολύ χαµηλό πρόστιµο, ύψους 9,000 
δολαρίων για εκείνους που δεν το 
κάνουν.
Το Νοέµβριο, η Fairfax Media απο-
κάλυψε ότι η έκταση της γεωργικής 
γης που ανήκει στα κινεζικά συµφέ-
ροντα είχε αυξηθεί σε πάνω από 3 
εκατοµµύρια εκτάρια, ήταν δηλαδή 
περισσότερη από το διπλάσιο των 
1,46 εκατοµµυρίων εκταρίων που 
δήλωνε τότε στην Αυστραλιανή Εφο-
ρία. Το µητρώο καταγράφει πλέον 
την δεκαπλάσια έκταση γης και φαί-

νεται να λαµβάνει υπόψη µια σειρά 
σηµαντικών πωλήσεων που έγιναν 
στη ∆υτική Αυστραλία το 2016 και 
δύο ιδιοκτησίες έκτασης 700.000 
εκταρίων που ανήκουν στον Κινέζο 
δισεκατοµµυριούχο Xingfa Ma. Η 
επικαιροποίηση των στοιχείων απο-
δεικνύει ότι η Κίνα έχει σκαρφαλώ-
σει από την πέµπτη θέση των ξένων 
χωρών που κατέχουν γη στην Αυ-
στραλία, πίσω από τη Βρετανία, τις 
ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Σιγκαπού-
ρη, στη δεύτερη θέση.
Ο Θησαυροφύλακας Σκοτ Μόρισον 
έχει δηλώσει ότι το κτηµατολόγιο 
δείχνει ότι οι ξένοι επενδυτές «κα-
τείχαν µόνο το 13,6% του συνόλου 
της αυστραλιανής γεωργικής γης» 
στις 30 Ιουνίου 2017. «Η κυβέρ-
νηση του Τέρνµπουλ θεωρεί ότι το 
εµπόριο και οι ξένες επενδύσεις δη-
µιουργούν θέσεις εργασίας για τους 
Αυστραλούς», ανέφερε ο Υπουργός 
και πρόσθεσε: «Την ίδια στιγµή, η 
κυβέρνηση του Turnbull έχει λάβει 
µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι ξέ-
νες επενδύσεις δεν θα είναι αντίθετες 

προς το εθνικό συµφέρον». Το 2016, 
ο κ. Morrison µπλόκαρε προσφορά 
ύψους 370 εκατοµµυρίων δολαρίων 
από την Australian Rural Capital και 
την κινεζικών συµφερόντων Dakang 
Australia Holdings για την αγορά 
του σταθµού εκτροφής βοοειδών S. 
Kidman και Co, ο οποίος κατέχει το 
1,3 τοις εκατό της Αυστραλίας και 
το 2,5 τοις εκατό της γεωργικής γης. 
Ο Θησαυροφύλακας είχε απορρίψει 
και άλλη προσφορά για την τεράστια 
έκταση γης από την κινεζική εταιρεία 
Pengxin Group. Ο κ. Μόρισον δή-
λωσε ότι η πιθανή απόκτηση του 80 
τοις εκατό µεγάλων γεωργικών εκτά-
σεων από ξένη εταιρεία είναι «αντί-
θετη προς το εθνικό συµφέρον». Τον 
∆εκέµβριο, ο κ. Μόρισον ενέκρινε 
την πώληση της αυτοκρατορίας των 
βοοειδών στην µεγιστάνα της εξο-
ρυκτικής βιοµηχανίας Gina Rinehart 
και µια κινεζική εταιρεία. Η Hancock 
Prospecting της Rinehart κατέχει πλέ-
ον το 67% της S. Kidman και Co, ενώ 
η εταίρος της, Shanghai CRED κατέ-
χει το ένα τρίτο.

∆ιαµαρτύρονται οι κάτοικοι 
του Μπλακτάουν
Ισχυρίζονται ότι οι αλλαγές στα σύνορα των προαστίων και τις 
ονοµασίες που προτείνει ο ∆ήµος ρίχνουν τις τιµές των σπιτιών
Οκτώ νέα προάστια έχουν δηµιουρ-
γηθεί στην περιοχή του Blacktown 
και οι ντόπιοι έχουν ήδη αρχίσει να 
διαµαρτύρονται έντονα για τις πιθα-
νές επιπτώσεις. Την περασµένη Τε-
τάρτη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
Μπλακτάουν αποφάσισε να αλλάξει 
τα όρια πολλών προαστίων λόγω 
της αύξησης του πληθυσµού και της 
επιθυµίας να δώσουν διαφορετικά 
ονόµατα στους νέους σταθµούς του 
τρένου που θα µπουν σε λειτουργία από το 2019.
Περισσότεροι από 6.000 κάτοικοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις αντιρ-
ρήσεις τους για τις προτεινόµενες αλλαγές ορίων και ονοµάτων. Πρόκειται για 
το µεγαλύτερο αριθµό πολιτών που συµµετείχε ποτέ σε δηµόσια διαβούλευση 
του ∆ήµου αν και η ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τζες Ντίαζ που εκλέγεται µε τους 
φιλελεύθερους ανέφερε ότι ο αριθµός είναι µικρός σε σύγκριση µε τις χιλιάδες 
κατοίκους που ζουν στα προάστια. Οι αλλαγές στα σύνορα δηµιουργούν νέα 
προάστια. Το κτήµα Elara στο Marsden Park έχει διαιρεθεί δηµιουργώντας ένα 
νέο προάστιο, που ονοµαζόταν προσωρινά «Περιοχή 2» και τώρα θα ονοµάζεται 
Lynch. Τα τρία ονόµατα που προτάθηκαν για την «Περιοχή 2» ήταν Francis, 
Clydesdale Farm και Lang, όλα βασισµένα στην ιστορία.
Το όνοµα Lynch δεν είχε προταθεί αρχικά από το συµβούλιο για την περιοχή 
δύο, αλλά είχε καταγραφεί ως επιλογή για την «Περιοχή 4». Ο κάτοικος Trupti 
Dave δήλωσε ότι «είναι πολύ µεγάλο ψέµα» ότι το συµβούλιο διέθεσε χρόνο για 
να συµβουλευτεί τους κατοίκους, και οι αποφάσεις που πήρε είναι ενάντια στις 
επιθυµίες των ντόπιων. Άλλος κάτοικος ανέφερε στην εφηµερίδα «The Daily 
Telegraph» ότι όλοι στο προάστιο Lynch είναι δυσαρεστηµένοι. «∆εν θέλουµε 
αυτές τις αλλαγές γιατί θα επηρεάσουν τις τιµές των κατοικιών µας», είπε ο 
κάτοικος. Ωστόσο, ο δήµαρχος του Μπλακτάουν, Στέφαν Μπαλί, δήλωσε ότι 
οι κάτοικοι του κτήµατος Elara στο πάρκο Marsden είναι από τους µεγάλους 
κερδισµένους της απόφασης για την ονοµασία του προαστίου. Τα νέα ονόµατα 
των προαστίων και τα προτεινόµενα όρια θα σταλούν τώρα στο Συµβούλιο Γεω-
γραφικών Ονοµάτων, το οποίο θα πάρει την τελική απόφαση.




