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Αν χρειάζεστε βοήθεια στη γλώσσα σας, παρακαλούμε καλέστε τη Μεταφραστική
και Διερμηνευτική Υπηρεσία (TIS) στο 131 450.

NNO: Δεν πέρασε ο νόμος για την 
αποποινικοποίηση των αμβλώσεων
Δεν υπερψηφίστηκε τελικά το νομο-
σχέδιο που είχε καταθέσει η Πολιτεια-
κή Βουλευτής των Πρασίνων Mehreen 
Faruqi και με το οποίο θα αποποινι-
κοποιούνταν μια σειρά από αδικήματα 
που σχετίζονται με τις αμβλώσεις.  Το 
νομοσχέδιο που προέβλεπε μεταξύ άλ-
λων ότι οι γιατροί που αντιτίθενται στην 
άμβλωση θα έπρεπε να παραπέμπουν 
τους ασθενείς σε έναν γιατρό που θα 
τους βοηθήσει καθώς και ζώνες ασφα-
λούς πρόσβασης 150 μέτρων γύρω από 

κλινικές αμβλώσεων που θα απέτρεπαν 
την παρενόχληση του προσωπικού και 
των ασθενών καταψηφίστηκε με 25 ψή-
φους κατά, έναντι 14 υπέρ. Να σημει-
ωθεί ότι οι βουλευτές και από τις δύο 
παρατάξεις ψήφισαν κατά συνείδηση 
και αρκετοί ήταν αυτοί  που εξέφρασαν 
ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του νομοσχεδίου. Παρά την ήττα, η Δρ 
Faruqi είπε ότι ήταν μια ιστορική μέρα 
για τα δικαιώματα των γυναικών στη 
Νέα Νότια Ουαλία.

Γερουσιαστής των Πρασίνων  
θήλασε μέσα στο κοινοβούλιο
Ιστορία έγραψε την Τρίτη η γερουσιαστής των Πρασίνων Λαρίσα Γουό-
τερς καθώς έγινε η πρώτη πολιτικός που θήλασε μέσα στο εθνικό κοινο-
βούλιο. Η Λαρίσα Γουότερς επέστρεψε στην Γερουσία για πρώτη φορά 
μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της--ενός κοριτσιού--το οποίο και 
πήρε μαζί της στην αίθουσα για να το θηλάσει στη διάρκεια ψηφοφορίας. 
«Είμαι τόσο περήφανη που η κόρη μου Αλάια είναι το πρώτο μωρό που 
θηλάζει μέσα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο! Χρειαζόμαστε περισσότε-
ρες #γυναίκες & γονείς στη Βουλή», έγραψε στο Twitter. Ο θηλασμός 
μέσα στους χώρους της Βουλής είναι συνέπεια των νέων κανονισμών που 
θεσπίστηκαν τον περασμένο χρόνο για την δημιουργία ενός πιο «φιλικού 
προς την οικογένεια» κοινοβουλίου στο απόηχο ενός «baby boom» που 
παρατηρήθηκε μεταξύ των πολιτικών. Βάσει των προηγούμενων κανονι-
σμών τα παιδιά αποκλείονταν από τους χώρους της Βουλής. Η βουλευτής 
των Εργατικών Κέιτι Γκάλαχερ δήλωσε ότι θα πρέπει να μνημονευτεί το 
γεγονός. «Οι γυναίκες το κάνουν στα κοινοβούλια όλου του κόσμου...Εί-
ναι εξαιρετικό να βλέπουμε ότι μπορεί να συμβεί σήμερα στη Γερουσία», 
δήλωσε στο δίκτυο Sky News. «Οι γυναίκες θα συνεχίσουν να κάνουν 
παιδιά και αν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και να βρίσκονται στον 
χώρο εργασίας τους και να φροντίζουν το μωρό τους...η αλήθεια είναι ότι 
θα πρέπει να το εντάξουμε αυτό», είπε η ίδια.
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To Γενικό Προξενείο της Ελλάδος 
έχει την ευχαρίστηση να ανακοινώσει την προσεχή επίσκεψη του κ. Τέρενς Κούϊκ 
Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα του Απόδημου Ελληνισμού στο Σύδνεϋ 

και 
προσκαλεί όλους τους προέδρους των ομογενειακών συλλόγων, σωματείων και 
αδελφοτήτων της Νέας Νοτίου Ουαλίας να παραβρεθούν σε συνάντηση ενημέρωσης 
με τον κ. Υφυπουργό: 

την Τρίτη 30 Μαΐου, 

με ακριβή έναρξη στις 8.00 πμ και λήξη στις 9.00 πμ 

 

στον πρώτο όροφο της Ελληνικής Λέσχης, Hellenic Club,   

είσοδος από το 238 Castlereagh Street, Sydney 

  

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε από 7.45 

 
Οι Πρόεδροι (ή σε περίπτωση κωλύματος ο εκπρόσωπος του) θα πρέπει να 
ενημερώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο grgencon.sid@mfa.gr ή με fax sto  
02.92646135 για τη συμμετοχή τους έως την Πέμπτη 25 Μαΐου. 
 

 

  

 

 

 


