
Ποικίλες ήταν οι αντιδράσεις µετά 
την καταψήφιση του νοµοσχε-
δίου για την νοµιµοποίηση των 

γάµων ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους, 
από το αυστραλιανό Κοινοβούλιο.

Ο πρώην αρχηγός του κόµµατος 
των Αυστραλών Οικολόγων, Μποµπ 
Μπράουν, άσκησε δριµύτατη επίθεση 
κατά της πρωθυπουργού Τζούλια Γκί-
λαρντ και του αρχηγού της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, που 
«έστρεψαν τις πλάτες στην πλειονό-
τητα των ψηφοφόρων της χώρας, οι 
οποίοι ζητούν τη νοµιµοποίηση των 
γάµων ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους».

Ο κ. Μπράουν, που δηλώνει ανοι-
κτά ότι είναι οµοφυλόφιλος, τόνισε 
ότι η καταψήφιση του σχετικού νο-
µοσχεδίου έκανε πολλές καρδιές να 
ραγίσουν. «Η καταψήφιση του νοµο-
σχεδίου αποτελεί φτωχό αποτέλεσµα 
για τη δηµοκρατία», τόνισε ο πρώην 
αρχηγός των Πρασίνων. Το νοµοσχέ-
διο για την νοµιµοποίηση των γάµων 
ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους, είχε κα-
ταθέσει στη Βουλή ο Εργατικός βου-
λευτής, Στίβεν Τζόουνς. Υπέρ της νο-
µιµοποίησης ψήφισαν 42 βουλευτές 
και εναντίον 98.

Η Εργατική κυβέρνηση επέτρεψε 
στους βουλευτές της να ψηφίσουν 
«κατά συνείδηση», σε αντίθεση µε την 
αξιωµατική αντιπολίτευση που κατα-
ψήφισε το νοµοσχέδιο.

Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ 
της αναγνώρισης των γάµων των οµο-
φυλοφίλων ήταν και 15 υπουργοί της 
κυβέρνησης Γκίλαρντ. Ο οµογενής 
Εργατικός βουλευτής, Στηβ Γεωργα-
νάς, ψήφισε υπέρ της αναγνώρισης, 
σε αντίθεση µε τη Μαρία Βαµβακινού 
και τη Σοφία Μιραµπέλα Πανοπού-
λου, που ψήφισαν εναντίον.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
Η καταψήφιση του νοµοσχεδίου 

προκάλεσε και την έντονη ικανοποίη-
ση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστρα-

λίας, που είχε καλέσει σε κινητοποί-
ηση όλους τους Ελληνορθόδοξους 
πιστούς της χώρας, προκειµένου να 
µην «περάσει» το επίµαχο νοµοσχέ-
διο. Η Ι. Αρχιεπισκοπή συνέστησε 
στους πιστούς να δείξουν τη δύναµη 
και την ενότητά τους στο συγκεκριµέ-
νο θέµα και τους πρότεινε να αναρ-
τήσουν και το σχετικό e-mail της στο 
Facebook. Για το θέµα αυτό, ο Αρχιε-
πίσκοπος Αυστραλίας, κ.κ. Στυλιανός, 
σε πρόσφατη εγκύκλιό του σηµείωνε 
µεταξύ άλλων: 

«Ηµείς οι Κανονικοί Ορθόδοξοι 
Επίσκοποι της Επισκοπικής Συνε-
λεύσεως ολοκλήρου της Ωκεανίας, 
εσπεύσαµεν και απεστείλαµεν εγγρά-
φως εις τας Πολιτικάς Αρχάς την σα-
φώς αρνητικήν άποψή µας. Είναι δε 
η Ορθόδοξος άποψή µας αρνητική, 
όχι διότι έχοµεν εχθρικά αισθήµατα 
έναντι των άλλως σκεπτοµένων και 
κρινόντων συµπολιτών µας, αλλά δι-
ότι η προτεινόµενη διαφοροποίηση 
της παραδοσιακής µορφής του γάµου 
(ανδρός µετά γυναικός) προσκρούει 
οξέως εις την ιερότητα του γάµου και 
της οικογενείας, όπως µας τον έχει δι-
δάξει η χριστιανική Πίστις και η Ελλη-
νορθόδοξος Παράδοσις. Ιερόν λοιπόν 
καθήκον κάθε υπεύθυνου µέλους της 
Εκκλησίας µας (ανδρός ή γυναικός εί-
ναι να ζητήσει από τον Βουλευτήν της 
περιοχής του να θέσει σαφώς, εις την 
Βουλήν ή την Γερουσία την αρνητικήν 
ψήφον του».

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΠΕΡΝΑΡNΤΙ
Στο µεταξύ, η συζήτηση στη Βουλή 

προκάλεσε πρόβληµα και στο κόµ-
µα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
ο αρχηγός της οποίας, Τόνι Άµποτ, 
υποχρεώθηκε να λάβει µέτρα εναντί-
ον του Γερουσιαστή του κόµµατός του, 
Κόρι Μπερνάντι, ο οποίος υποστήριξε 
ότι τη νοµιµοποίηση των γάµων των 
οµοφυλοφίλων προωθούν «ακραία 
στοιχεία» που θέλουν να διαλύσουν 

τον ιστό της αυστραλιανής κοινωνίας. 
«Αύριο», είπε ο Γερουσιαστής Μπερ-
νάντι, «ενδέχεται να ζητήσουν τη νο-
µιµοποίηση γάµου µεταξύ τριών ή 
τεσσάρων ατόµων ή ακόµα και τη νο-
µιµοποίηση της κτηνοβασίας».

Οι δηλώσεις του αυτές χαρακτηρί-
στηκαν, ακόµα και από στελέχη της 
παράταξής του, «απαράδεκτες και 
προσβλητικές», ενώ ο οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν, κάλεσε τον αρχηγό της αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, «να συνετίσει 
τον γερουσιαστή του». Ανάλογη ήταν 
η αντίδραση και πολλών βουλευτών 
όλων των παρατάξεων. Μετά τον σάλο 
που προκλήθηκε, ο γερουσιαστής 
Μπερνάντι υποχρεώθηκε να παραιτη-
θεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού 
γραµµατέα και ο κ. Άµποτ αποδέχθηκε 
την παραίτησή του.

ΝΝΟ, ΤΑΣΜΑΝΙΑ
Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο εκπρό-

σωπος του Αυστραλιανού Συνδέσµου 
Ισότητας στον Γάµο, Άλεξ Γκρίνουϊτς, 
τόνισε ότι το γεγονός ότι ψήφισαν 
υπέρ της νοµιµοποίησης των γάµων 
ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους 42 βου-
λευτές, είναι πολύ ενθαρρυντικό, 
εφόσον την τελευταία φορά που είχε 
κατατεθεί προς ψήφιση το σχετικό 
νοµοσχέδιο συγκέντρωσε µόνο 6 ψή-
φους υπέρ.

Την ίδια ώρα στη Ν.Ν.Ουαλία πο-
λυκοµµατική επιτροπή άρχισε να προ-
ετοιµάζει το σχετικό νοµοσχέδιο για 
την αναγνώριση των γάµων ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους, ενώ τόσο ο πρω-
θυπουργός Μπάρι Ο’Φάρελ όσο και ο 
αρχηγός της πολιτειακής αΑντιπολί-
τευσης, Τζον Ρόµπερτσον, δήλωσαν 
ότι θα επιτρέψουν στους βουλευτές 
τους να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Στην Τασµανία, το σχετικό νοµοσχέ-
διο πέρασε από τη Βουλή τον Αύγου-
στο και την ερχόµενη βδοµάδα κατατί-
θεται προς ψήφιση και στη Γερουσία.

Οι Αυστραλοί που µαθαίνουν σήµερα ότι έχουν καρκίνο 
µπορεί να ζήσουν περισσότερο απ’ ό,τι θα ζούσαν πριν 
από 25 χρόνια, σύµφωνα µε µία νέα έκθεση. Το καλό 

αυτό νέο οφείλεται στην πρόοδο στις µεθόδους διάγνωσης 
και θεραπείας, και στην εκτεταµένη ενηµέρωση του κοινού 
για τα ύποπτα συµπτώµατα που οδηγεί νωρίτερα τους ασθε-
νείς στον γιατρό. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα το 
Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας, το 66% των 
καρκινοπαθών ζουν περισσότερα από 5 χρόνια, ποσοστό 
που είναι κατά 19% µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της δε-
καετίας του ’80. Η µεγαλύτερη πρόοδος, σύµφωνα πάντα µε 
τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα, σηµειώθηκε 
στην µέση επιβίωση από καρκίνο στον προστάτη, στα νεφρά 
και στο µη Χότζκιν λέµφωµα.

Πρόοδος παρατηρήθηκε επίσης στη µέση επιβίωση στον 
καρκίνο των χειλών, του λάρυγγα και του εγκεφάλου, ενώ 
οι δυσκολότερες µορφές καρκίνου συνεχίζουν να είναι αυτές 
στο πάγκρεας και το µελάνωµα (δέρµατος).

Οι γυναίκες καρκινοπαθείς ζουν περισσότερα χρόνια από 
τους άνδρες και τα παιδιά που προσβάλλονται από καρκίνο 
ζουν περισσότερα χρόνια από τους ενήλικες.

Στα 25 χρόνια µέχρι το 2007, παρατηρήθηκε αύξηση στον 
αριθµό ατόµων που προσβλήθηκαν από καρκίνο, ενώ πα-
ράλληλα οι θάνατοι από την ανίατη ασθένεια µειώθηκαν 
κατά 16%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, ένας στους δύο Αυστρα-
λούς θα διαγνωστούν κάποια στιγµή στη ζωή τους – πριν το 
85ο έτος της ηλικίας τους - µε καρκίνο. Απ’ αυτούς, η ανίατη 
ασθένεια θα σκοτώσει το 20%.

Ο αρχηγός της Βόρειας Επικράτειας, Τέρι Μιλς, δεν 
απέρριψε το ενδεχόµενο παραχώρησης χρηµατικής 
αποζηµίωσης στην οικογένεια του ιθαγενή που πέ-

θανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση σε αστυνοµικό σταθµό 
του Άλις Σπριγκς. Ο θάνατος του Αβορίγινα, Κwementyaye 
Βriscoe, οφείλεται σε σοβαρά λάθη των αστυνοµικών. Η 
οικογένειά του άφησε να εννοηθεί ότι θα υποβάλει αίτηµα 
για χρηµατική αποζηµίωση. Ο Κwementyaye Βriscoe βρέ-
θηκε νεκρός στο κελί του σε αστυνοµικό σταθµό του Άλις 
Σπριγκς στις 5 Ιανουρίου. Εξακριβώθηκε ότι πέθανε από 
οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ και ασφυξία.
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Καταψηφίστηκε το νοµοσχέδιο 
για τους γάµους οµοφυλόφιλων

Αυξάνεται 
το προσδόκιμο ζωής
των ασθενών με καρκίνο

Χρηματική αποζημίωση 
στην οικογένεια 
του νεκρού Αβορίγινα

ΣΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ο αρχηγός της Βόρειας Επικράτειας, Τέρι Μιλς


