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Αντιδρά η Κίνα στο φρένο Frydenberg 
για εξαγορά μεγάλης εταιρείας

Η χειροτονία του Πρεσβυτέρου π. Αστερίου Ζουριάκα στο Σύδνεϋ

Η 
κυβέρνηση της Κίνας επέ-
κρινε σφοδρά την απόφαση 
της Αυστραλίας να αποκλεί-
σει την προσφορά 300 εκα-

τομμυρίων δολαρίων μιας κινεζι-
κής εταιρείας για την αυστραλιανή 
κατασκευαστική εταιρεία Probuild, 
κατηγορώντας την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ότι υπονομεύει περαιτέ-
ρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο 
χωρών.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η 
Probuild ανακοίνωσε ότι η κρατική 
εταιρεία China State Construction 
Engineering Corporation είχε αποσύ-
ρει την προσφορά της, αφού της μετα-
φέρθηκε ότι ο Θησαυροφύλακας Josh 
Frydenberg θα μπλοκάρει την πώλη-
ση για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξω-
τερικών της Κίνας Ζάο Λιτζιάν επέ-
κρινε έντονα την κίνηση αυτή την 
Τρίτη το απόγευμα, κατηγορώντας 
την αυστραλιανή κυβέρνηση για διά-
κριση εναντίον κινεζικών οντοτήτων.
«Αυτό είναι το τελευταίο δείγμα του 

πώς η αυστραλιανή κυβέρνηση πο-
λιτικοποιεί θέματα εμπορίου και 
επενδύσεων, παραβιάζει τις αρχές 
της αγοράς και το πνεύμα της συμ-
φωνίας ελεύθερου εμπορίου Κίνας-
Αυστραλίας και επιβάλλει μέτρα που 

εισάγουν διακρίσεις εναντίον των 
κινεζικών εταιρειών» δήλωσε σε συ-
νέντευξη Τύπου στο Πεκίνο. «Είναι 
λάθος να πολιτικοποιούμε την κα-
νονική εμπορική συνεργασία και να 
επιδιώκουμε πολιτικές παρεμβάσεις 

στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. 
Ελπίζουμε ότι η Αυστραλία θα τη-
ρήσει την αρχή της ανοιχτής αγο-
ράς και του θεμιτού ανταγωνισμού 
και θα παρέχει ένα δίκαιο, ανοιχτό 
και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό 
περιβάλλον για τις ξένες εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των κινεζι-
κών».
Η Probuild είναι θυγατρική της Αυ-
στραλίας της εταιρείας της Νότιας 
Αφρικής Wilson Bayly Holmes-
Ovcon.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν 
επιβεβαίωσε ότι είχε εμποδίσει την 
πώληση, λέγοντας ότι δεν σχολιάζει 
τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει με-
μονωμένες υποθέσεις ξένων επεν-
δύσεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες 
του ABC, η κυβέρνηση ανησυχεί ότι 
η εν λόγω εξαγορά ενδέχεται να επι-
τρέψει στις ξένες μυστικές υπηρεσίες 
να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά 
με υποδομές ζωτικής σημασίας της 
Αυστραλίας.

Την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου, ο Σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλί-
ας κ.κ. Μακάριος τέλεσε την εις Πρε-
σβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. 
Αστερίου Ζουριάκα, στον Ιερό Καθε-
δρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου στο Σύδνεϋ. 
«Με όλη μου την αγάπη υπόσχομαι 
να αγωνιστώ καθημερινώς για τον 
συνάνθρωπό μου. Υπόσχομαι η ποι-
μαντική διακονία μου να είναι θυσια-
στική», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην 
προσφώνησή του ο νέος Πρεσβύτε-
ρος, στεκόμενος έμφορτος συγκίνη-
σης ενώπιον του Σεβασμιωτάτου κ.κ. 
Μακαρίου. 
Ο π. Αστέριος έσπευσε να ευχαριστή-
σει από βάθους καρδίας τον πνευ-
ματικό του πατέρα, π. Κυριακό Σταυ-
ρονικητιανό, κάνοντας λόγο για ένα 
μεγάλο στήριγμα στη ζωή του, που 
«με τη δικιά του προσφορά και αγά-
πη σήμερα είμαι εδώ ενώπιόν σας». 
Ευχαρίστησε, επίσης, τους γονείς του 
για την αγάπη, τους κόπους και τις θυ-
σίες τους, «προπάντων όμως, διότι με 
το παράδειγμά τους και τη χριστιανική 
βιωτή τους μου ενέπνευσαν την αγά-
πη στον Χριστό και την Εκκλησία». 
Ευχαριστίες απηύθυνε ακόμη στους 
κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 
ενώ απευθυνόμενος στον Σεβασμιώ-
τατο τόνισε: «Οφείλω να ευχαριστήσω 
εσάς από τα βάθη της καρδιάς μου 
για την εμπιστοσύνη, για την πατρική 
σας αγάπης, μια αγάπη που έχει με-
ταμορφώσει τη ζωή μου προσωπικά. 

Σας ευχαριστώ και για όλα όσα έχετε 
κάνει για να με στηρίξετε στη διακο-
νία μου, και σας βεβαιώνω ότι εγώ και 
η σύζυγός μου και τα παιδιά μου θα 
εργαστούμε με πολλή αγάπη, υπακοή 
και αφοσίωση στο κάλεσμα και θέλη-
μα της Εκκλησίας». 
«Η πορεία της ζωής σου, την οποία 
με αγάπη και εμπιστοσύνη μού εκ-
μυστηρεύτηκες, φέρει στη σκέψη μου 

τους λόγους του Αποστόλου που λεγει: 

«Οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, 
ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, κα-
θάπερ καὶ ᾿Ααρών»», αποκρίθηκε ο 
Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος. «Δοξά-
ζω τούτη την ώρα τον Τριαδικό Θεό», 
συνέχισε, «διότι σήμερα πραγματο-
ποιείται το παιδικό σου όνειρο, να γί-
νεις Πρεσβύτερος και να διακονήσεις 

το ιερό Θυσιαστήριο. Λαμβάνοντας 
πρώτα από τον ίδιο τον Θεό τη μεγάλη 
πρόσκληση της ιερωσύνης, την οποία 
και απεδέχθης. Να δοξάζεις και εσύ 
με όλη σου την ύπαρξη τον τριαδικό 
Θεό που δε σε ξέχασε, όπως δεν ξε-
χνά κανέναν από εμάς». 
Ακολούθως, ο Αρχιεπίσκοπος υπεν-
θύμισε στον νέο Πρεσβύτερο πως η 
οδός, την οποία επέλεξε, είναι «τε-
θλιμμένη και πλήρης ακανθών και 
δοκιμασιών». «Είναι η πιο δύσκολη 
οδός, αλλά και η πιο όμορφη», τόνισε 
ο Αρχιεπίσκοπος. 
Καταληκτικά, ο Σεβασμιώτατος κ.κ. 
Μακάριος συνεχάρη τον π. Αστέ-
ριο για τη μέχρι σήμερα πορεία του, 
που, όπως διέκρινε, «είναι πορεία 
πνευματική και εκκλησιαστική, και 
εγγυάται ότι θα καταστείς σωστός και 
καλό Πρεσβύτερος της Εκκλησίας 
μας, όπου κι αν αυτή σε καλέσει να 
διακονήσεις». Επίσης, συνεχάρη τη 
σύζυγό του, Παναγιώτα, που δέχτηκε 
να επωμιστεί κι εκείνη το βαρύ φορτίο 
και τη μεγάλη ευθύνη της Πρεσβυτέ-
ρας, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 
του προς τους γονείς του π. Αστερίου, 
Απόστολο και Χρυσούλα, οι οποίοι 
τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθε-
σία Κυρίου. Δεν παρέλειψε ακόμη να 
ευχαριστήσει τον Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη π. Κυριακό, ο οποίος, 
όπως παρατήρησε, καθοδήγησε σω-
στά τον νέο Πρεσβύτερο και συνεχίζει 
να τον καθοδηγεί προς το πρόσωπο 
του Θεανθρώπου Χριστού.
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