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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

 

Παρακλήσεις: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 Αυγούστου 2018, από  4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ.  

 
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 - 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. 

Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 - 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 
 

Σ ύµφωνα µε τον βουλευτή των 
Φιλελευθέρων Luke Howarth, 
η κυβέρνηση πρέπει να κάνει 
πίσω στις φοροελαφρύνσεις 

των επιχειρήσεων. Όπως υποστηρί-
ζει, εάν η Γερουσία απορρίψει πάλι 
το σχετικό κυβερνητικό νοµοσχέδιο, 
τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να το 
αποσύρει τελειωτικά.
Οι απώλειες από τις εκλογές του Σαβ-
βατοκύριακου έχουν προκαλέσει εκ-
κλήσεις στον Συνασπισµό να αποσύ-
ρει το υπόλοιπο του φορολογικού του 
προγράµµατος για τις επιχειρήσεις.
Ο υπουργός Οικονοµικών Mathias 
Cormann δήλωσε τη ∆ευτέρα ότι η 
κυβέρνηση παραµένει απολύτως επι-
κεντρωµένη στο νοµοσχέδιο, ωστόσο 
στο εσωτερικό του Συνασπισµού δια-
τυπώνεται πλέον όλο και πιο έντονα 
η άποψη ότι η στήριξη του νοµοσχε-
δίου για φοροελαφρύνσεις στις επι-
χειρήσεις κάνει την κυβέρνηση να 
µοιάζει µε υπερασπιστή των µεγάλων 
τραπεζών.
Ο κ. Howarth δήλωσε στο Sky News 
πως σκέφτεται ότι ο Συνασπισµός θα 
πρέπει να επαναφέρει µεν το νοµο-
σχέδιο στη Γερουσία, όµως είπε ότι 
δεν αναµένει ότι αυτό θα εγκριθεί. 
«Εάν η Γερουσία το απορρίψει, τότε 
θα πρέπει να το αποσύρουµε και να 

προχωρήσουµε µπροστά» πρόσθεσε.
Η έδρα του στο Μπρίσµπεϊν γειτο-
νεύει µε το εκλογικό σώµα του Λόν-
γκµαν, όπου υπήρξε 10% ταλάντευ-
ση κατά του LNP κατά τις εκλογές του 
Σαββάτου. Ο κ. Howarth είπε ότι η 
απόσυρση του επίµαχου νοµοσχεδί-
ου θα ακύρωνε το επιχείρηµα των 
Εργατικών ότι η κυβέρνηση επιδιώ-
κει να δώσει χρήµατα σε τράπεζες και 
όχι σε νοσοκοµεία.
Ως εκ τούτου, κάλεσε τον πρωθυ-
πουργό Malcolm Turnbull και άλ-
λους υπουργούς που υποστηρίζουν 
τις συγκεκριµένες φορολογικές περι-
κοπές να αφουγκραστούν το µήνυµα 
που έδωσαν οι ψηφοφόροι. «Οφείλε-
τε να ακούσετε τα εκλογικά σώµατα» 
είπε.
Ο Συνασπισµός έχει ήδη νοµοθετή-
σει µε επιτυχία για τη µείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή επιχειρήσεων 
που έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 
50 εκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως, 
µε στόχο ο συντελεστής να µειωθεί 
σταδιακά από 30 τοις εκατό σε 25 
τοις εκατό. Αυτό το µέτρο η κυβέρνη-
ση θέλει να το επεκτείνει σε όλες τις 
επιχειρήσεις, αλλά βρίσκει απέναντί 
της το Κόµµα των Εργατικών, όπως 
και µερικά από τα µικρότερα κόµµατα 
και τους γερουσιαστές.

Έ νας Αυστραλός, πατέρας 
δύο παιδιών, που αντιµε-
τωπίζει πιθανή θανατική 
ποινή στο Λίβανο καθώς 

κατηγορείται ότι σκόπευε να τοποθε-
τήσει βόµβα σε αεροπλάνο στο Σίδ-
νεϊ κατηγορεί τις αρχές του Λιβάνου 
ότι τον βασάνισαν και τον ανάγκασαν 
να υπογράψει ψεύτικη οµολογία. Ο 
39χρονος Άµερ Κάιατ, κατέθετε για 
περισσότερο από µία ώρα σε στρα-
τιωτικό δικαστήριο του Λιβάνου στη 
Βηρυτό. Ο Κάιατ κατηγορείται ότι 
σχεδίαζε να ανατινάξει την πτήση της 
Etihad από το Σίδνεϊ προς το Αµπού 
Ντάµπι, στην οποία επέβαιναν 400 
άτοµα, πέρυσι, στις 15 Ιουλίου.
Η Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυ-
νοµία δήλωσε ότι ο Αυστραλό-Λιβα-
νέζος πολίτης δεν είχε «ιδέα» ότι µε-
τέφερε βόµβα που ήταν κρυµµένη σε 
ένα µύλο κρέατος µέσα στις χειραπο-
σκευές του, αλλά οι αρχές του Λιβά-
νου επιµένουν ότι είναι βοµβιστής.
Οι αδελφοί του κ. Khayat, Mahmoud 
και Khaled, πρόκειται να δικαστούν 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Νέας 
Νότιας Ουαλίας τον επόµενο χρόνο 
κατηγορούµενοι για την τοποθέτηση 
της βόµβας στις χειραποσκευές του 
όταν ξεκίνησε από το Σίδνεϊ για το 
Λίβανο µέσω του Αµπού Ντάµπι.
Οι δύο αδελφοί κατηγορούνται ότι 
κατασκεύασαν τη βόµβα χρησιµοποι-
ώντας υλικά που έφτασαν σε αυτούς 
µέσω ταχυδροµείου, σε µια υπόθεση 
που φέρεται να σχεδιάστηκε από έναν 
τρίτο αδελφό, τον Ταρέκ Χάιατ, µέλος 
του Ισλαµικού Κράτους ο οποίος συ-
νελήφθη στο Ιράκ νωρίτερα φέτος.
Η τροµοκρατική ενέργεια απετράπη 
όταν ένας υπάλληλος της Etihad στο 
αεροδρόµιο του Σίδνεϊ διέταξε τον 
Άµερ Κάιατ να αφαιρέσει αντικείµε-
να από τις χειραποσκευές του επειδή 
ήταν υπέρβαρες.
Οι αυστραλιανές αρχές έµαθαν για 
την υπόθεση, όταν έλαβαν 11 ηµέρες 
αργότερα πληροφορίες από το στρα-
τιωτικό σύστηµα πληροφοριών του 
Ισραήλ .
Μετά τη σύλληψη των Mahmoud και 
Khaled Khayat στο Σίδνεϊ, ο αναπλη-
ρωτής εκπρόσωπος της Οµοσπονδι-
ακής Αστυνοµίας,  Michael Phelan, 
δήλωσε ότι ο Άµερ δεν είχε ιδέα για 
τα σχέδια των αδελφών του.
«Θα ισχυριστούµε ότι το άτοµο που 
θα έπρεπε να µεταφέρει τον αυτοσχέ-
διο εκρηκτικό µηχανισµό στο αερο-
πλάνο δεν είχε ιδέα», δήλωσε ο κ. 
Phelan τον περασµένο Αύγουστο.
Το βράδυ της ∆ευτέρας (τοπική ώρα) 
στη Βηρυτό, ο Άµερ Κάιατ είπε στο 
στρατιωτικό δικαστήριο του Λιβάνου 
ότι δεν είχε ιδέα για την υπόθεση µέ-
χρι τρεις εβδοµάδες µετά την άφιξη 
του στο Λίβανο, όταν διάβασε για τη 
σύλληψη των αδελφών του στα ΜΜΕ.
«∆εν έχω καµία σχέση µε όλα αυτά», 
είπε στο δικαστήριο. Ο Άµερ Κάιατ 

συνελήφθη στην Τρίπολη, στο βό-
ρειο Λίβανο τον περασµένο Αύγου-
στο, 10 ηµέρες µετά τη σύλληψη των 
αδελφών του στο Σίδνεϊ.
Στο στρατιωτικό δικαστήριο είπε ότι 
χτυπήθηκε από τους ανακριτές και 
αναγκάστηκε να υπογράψει ένα κενό 
έγγραφο, το οποίο αργότερα συµπλη-
ρώθηκε και µετατράπηκε σε ψεύτικη 
οµολογία. «Όταν διάβασα για πρώτη 
φορά τα έγγραφα µε την υποτιθέµενη 
οµολογία µου, κατέληξα για τέσσερις 
ηµέρες στο νοσοκοµείο», είπε και 
πρόσθεσε «όλα όσα έγραφαν ήταν 
ψέµατα.»
Ο Άµερ Κάιατ ανέφερε ότι είναι πρώ-
ην χρήστης του ναρκωτικού «ice», 
πάσχει από προβλήµατα ψυχικής 
υγείας και είχε αποξενωθεί από τους 
αδελφούς του για µεγάλο χρονικό δι-
άστηµα.
Όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του 
στρατιωτικού δικαστηρίου, στρατηγό 
Houssein Abdallah, γιατί είχε φω-
τογραφίες σχετικές µε το Ισλάµ στο 
τηλέφωνο του, ο Άµερ Κάιατ δήλωσε 
ότι τους τις «φύτεψαν» οι αρχές του 
Λιβάνου. «Έβγαλαν από το τηλέφω-
νό µου τις φωτογραφίες των παιδιών 
µου και έβαλαν αυτές τις φωτογραφί-
ες», είπε. Ρωτήθηκε επίσης ο Άµερ 
Κάιατ για µια χειρόγραφη επιστολή 
προς την κόρη του στην οποία έγρα-
φε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. «∆εν 
είναι ο δικός µου γραφικός χαρακτή-
ρας. Ο αξιωµατικός έγραψε µια επι-
στολή στα αγγλικά και µε ανάγκασε 
να την υπογράψω.», είπε. Σύµφωνα 
µε τις αρχές του Λιβάνου, ο Άµερ 
Κάιατ οµολόγησε επίσης ότι προσπά-
θησε να τοποθετήσει στο αεροπλά-
νο µια βόµβα που ήταν µέσα σε µια 
κούκλα Barbie. Η δίκη εναντίον του 
Άµερ Κάιατ θα συνεχιστεί στο στρα-
τιωτικό δικαστήριο του Λιβάνου στη 
Βηρυτό τον Σεπτέµβριο. Οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατηγό-
ρησαν στο παρελθόν τις αρχές του 
Λιβάνου ότι βασανίζουν υπόπτους 
και τους αναγκάζουν να υπογράψουν 
ψεύτικες οµολογίες.

Εσωτερικές πιέσεις στην κυβέρνηση 
για τον φόρο επιχειρήσεων

Αυστραλός καταγγέλλει τις αρχές 
του Λιβάνου ότι τον ανάγκασαν να 
υπογράψει ψεύτικη οµολογία




