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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 
 

«Εξαιρετικά απογοητευμένος» η δικηγόρος 
  της Catherine Marriott από το Εθνικό Κόμμα
Η δικηγόρος που εκπροσω-

πεί την Catherine Marriott 
εξέφρασε την απογοήτευσή 
της για την στάση του Εθνι-

κού Κόµµατος απέναντι στην πελά-
τισσα της καθώς οι υπεύθυνοι του 
κόµµατος δεν της έχουν απαντήσει 
ακόµη σχετικά µε την καταγγελία 
της εναντίον του Μπάρναµπι Τζόις. 
Να υπενθυµίσουµε ότι η Catherine 
Marriott ισχυρίζεται ότι πρώην ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός την είχε 
παρενοχλήσει σεξουαλικά. Η καταγ-
γελία της κ. Marriott, έγινε γνωστή 

από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
φέτος τον Φεβρουάριο παρόλο που 
η ίδια επιθυµούσε να παραµείνει 
ανώνυµη. Ο κ. Joyce έχει επανει-
ληµµένα αρνηθεί οποιαδήποτε ανά-
µιξη και έχει ζητήσει επίσης την 
ολοκλήρωση της έρευνας. «Πιστεύω 
ότι πολύ σύντοµα θα ολοκληρωθεί 
η έρευνα», δήλωσε ο κ. Joyce την 
Τετάρτη το πρωί. Η Emma Salerno, 
η δικηγόρος που εκπροσωπεί την 
κα Marriott, παρέπεµψε σε δήλω-
ση της στο ABC. «Είµαστε εξαιρετι-
κά απογοητευµένοι από την µεγάλη 

καθυστέρηση στην επίλυση αυτού 
του θέµατος. Η καθυστέρηση µόνο 
επιτείνει το άγχος για όλους. ∆εν 
µας δόθηκε καµία ένδειξη από το 
Εθνικό Κόµµα για το πότε σκοπεύ-
ει να καταλήξει σε µια εκτίµηση για 
το  θέµα», ανέφερε η δήλωση. Τον 
Μάρτιο, η κυρία Marriott είχε δε-
χτεί έντονη κριτική για την καταγ-
γελία της καθώς κατηγορήθηκε ότι 
πίσω από υπήρχε πολιτικό κίνητρο.
«Η φηµολογία και η διατύπωση ει-
κασιών γύρω από αυτό το θέµα από 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τα 

γεγονότα επηρεάζει το δικαίωµά µου 
για µια δίκαιη διαδικασία. Τέτοιου 
είδους εικασίες δηµιουργούν πρό-
σθετο άγχος και αυτό είναι ο λόγος 
που πολλοί άνθρωποι δεν καταγγέλ-
λουν αντίστοιχα περιστατικά», είχε 
πει εκείνη την εποχή.
Ο κ. Joyce παραιτήθηκε από τη θέση 
του αναπληρωτή πρωθυπουργού 
µετά τις αποκαλύψεις για την σχέ-
ση του µε την πρώην υπάλληλο του 
Vicki Campion µε την οποία έκανε 
παιδί την περίοδο που εργαζόταν στο 
γραφείο του.

Μέχρι και πεθαµένους χρέωνε αυστραλιανή 
τράπεζα για διάφορες υπηρεσίες
Η ΝΑΒ, η Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας συνέχισε να χρεώνει για υπη-
ρεσίες και συµβουλές πελάτες των συνταξιοδοτικών της προγραµµάτων 
ακόµη και µετά το θάνατο τους, σύµφωνα µε την έρευνα της Βασιλικής 
Επιτροπής. Ο βασιλικός επίτροπος που ερευνά το ζήτηµα της καλής πρα-
κτικής των τραπεζών έχει θέσει το ερώτηµα εάν η λήψη χρηµάτων ενώ δεν 
προσφέρεται καµία υπηρεσία παραβιάζει το αστικό και το ποινικό δίκαιο. 
Η NAB έχει καταβάλλει πάνω από 100 εκατοµµύρια δολάρια σε αποζηµιώ-
σεις πελατών που είχαν σε αυτήν το σουπερανιουέισον τους και τους χρέω-
ναν για υπηρεσίες συµβούλων ενώ δεν ελάµβαναν καµία τέτοια υπηρεσία.
Η τράπεζα, η οποία έχει το µεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταµείο της Αυ-
στραλίας, έχει παραδεχθεί ότι οι πελάτες της είχαν χρεωθεί τέλη παροχής 
υπηρεσιών συµβούλου ενώ δεν λάµβαναν αυτή την υπηρεσία. Η Nicole 
Smith, η πρόσφατα απερχόµενη πρόεδρος του συνταξιοδοτικού ταµείου 
της τράπεζας (NULIS),  αποκάλυψε ότι τα τέλη εξακολουθούσαν να αφαι-
ρούνται από τον λογαριασµό ενός πελάτη ακόµη και µετά την ενηµέρωση 
του NULIS ότι ο πελάτης είχε συναντήσει τον Άγιο Πέτρο. Μάλιστα, η κα 
Smith, δήλωσε την Τετάρτη, ότι το πρόβληµα εντοπίστηκε τον Μάιο του 
τρέχοντος έτους, ενώ η ρυθµιστική αρχή το ανακοίνωσε τον Ιούνιο.

Γερουσιαστής κατηγορεί τον Τέρνµπουλ 
ότι σαµπόταρε το νόµο για την ευθανασία
Ο γερουσιαστής David Leyonhjelm κατηγόρησε τον Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ ότι δεν τήρησε την  συµφωνία για την κατάθεση νοµοσχεδίου 
θα έδινε την εξουσία στις Πολιτείες να αποφασίσουν µόνες τους αν θα 
νοµιµοποιήσουν την εθελοντική ευθανασία.
Την ερχόµενη Τρίτη, η Γερουσία πρόκειται να συζητήσει τη νοµοθεσία 
για την άρση της απαγόρευσης που ισχύει σήµερα για την Καµπέρα και 
την Βόρεια Επικράτεια και δεν τους επιτρέπει να νοµοθετήσουν κατά 
βούληση για την ευθανασία. Ο γερουσιαστής των Φιλελεύθερων ∆η-
µοκρατών είναι κατηγορηµατικός ότι ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε να 
επιτρέψει την συζήτηση ενός τέτοιου νοµοσχέδιο στη γερουσία, ωστόσο, 
ο κ. Τέρνµπουλ επιµένει ότι δεν έχει γίνει τέτοια συµφωνία. Ο γερου-
σιαστής Leyonhjelm δήλωσε «είναι απογοητευτική η στάση του πρω-
θυπουργού αλλά το θέµα δεν θα τελειώσει εδώ». Από το κόµµα των 
Φιλελευθέρων εκφράζονται φόβοι ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για 
την ευθανασία που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν συγκρούσεις στο 
εσωτερικό του κόµµατος παρόµοιες µε αυτές που είχαν δηµιουργηθεί 
στις συζητήσεις για το γάµο των ατόµων του ιδίου φύλου πέρυσι.




