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*Ισχύουν ’Οροι και Προϋποθέσεις. Η προσφορά λήγει στις 30 Αυγούστου 2019. Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, 
ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής  Άδειας 237879. Αριθμός Άδειας LTPS/19/33824.

Ευρώ, Λίρες ή Δολάρια Αμερικής είναι διαθέσιμα την ίδια μέρα.

Τα έχουμε πάντα εδώ.

*ΚΕΡΔIΣΤΕ 
2 ΕΙΣΙΤHΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦHΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ QATAR AIRWAYS 

ΡΩΤHΣΤΕ ΜΑΣ
ΠΩΣ!

Η σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας- ΗΠΑ, οι δεσμοί των δύο λαών 
και η ελληνική ομογένεια της Αμερικής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνά-
ντησης του υφυπουργού Εξωτερικών για τους Απόδημους Έλληνες, Αντώ-
νη Διαματάρη, με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ. Η συνάντηση, που 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Διαματάρη, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλί-
μα και επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, 

σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών. Όπως 
γίνεται επίσης γνωστό, ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφα-
τη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με τον 
Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στις ΗΠΑ, στην έναρξη του στρατηγικού 
διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ και στο ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα που έχει δημι-
ουργηθεί για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον.                                       ΣΕΛ 9

ΟΜΟΓEΝΕΙΑ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚH 

ΣΤΟ ΕΠIΚΕΝΤΡΟ…
Επικεφαλής της διαμαρτυρίας κατά της 
ψήφισης του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση 
των αμβλώσεων κατά τον ένατο μήνα τέθηκε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Η πορεία διαμαρτυρίας έγινε στην κεντρική πλατεία Martin Place, απέναντι από το Πολι-
τειακό Κοινοβούλιο της ΝΝΟ.  Την πορεία χαιρέτισαν με ομιλίες βουλευτές, εκπρόσωποι 
κοινωνικών φορέων και θρησκευτικοί ηγέτες.
«Η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί ανθρώπινη παρέμβαση που οδηγεί στο θάνατο»
 Μιλώντας αποκλειστικά στο Ελληνικό Πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας SBS, ο κ. Μακάριος, 
είπε  «η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως έχουμε 
μία καθ’ ολοκληρία ψυχοσωματική οντότητα», και συνέχισε:
«Η έκτρωση δεν είναι αποδεκτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι διότι η Εκκλησία μένει 
πίσω σε παλιές τακτικές και σε παλιές αρχές που είχε, αλλά διότι ακριβώς πιστεύει ότι 
μπροστά μας, ενώπιον μας, έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θέλουμε να σκοτώσου-
με. «Αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο αντιληπτό όταν μιλάμε για το παιδί που βρίσκεται 
στον ένατο μήνα. Είναι άνθρωπος κανονικός. Πώς μπορεί η Ορθόδοξη Εκκλησία να 
αποδεχθεί μία παρέμβαση ανθρώπινη που αντί να οδηγήσει στη ζωή θα οδηγήσει στο 
θάνατο. «Θέλω να πω ότι η ζωή πάντοτε έχει προτεραιότητα και όταν καλούμαστε να 
επιλέξουμε μεταξύ ζωής και θανάτου δεν επιλεγούμε ποτέ τον θάνατο. Όποιος επιλέγει 

το θάνατο σημαίνει ότι είναι ασθενής».
Ο κ. Μακάριος, στο πλαίσιο της εκστρατείας για να μην υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο, 
βρέθηκε χθες το μεσημέρι (Τρίτη), έχοντας επαφή με πολιτικούς της ΝΝΟ. Σε ερώτησή 
μας τι αποκόμισε από αυτές τις επαφές και αν νοιώθει ότι έπεισε τους συνομιλητές του 
μας απάντησε: «Από την φύση μου είμαι αισιόδοξος γιατί ο Χρήστος είπε ‘θαρσείτε, εγώ 
νενίκηκα τον κόσμον’και αφού πιστεύουμε στον Χριστό πάντοτε έχουμε ελπίδα. Πιστεύω 
πως κάτι θα γίνει,  η φωνή τόσων χιλιάδων ανθρώπων και πολλών  εκκλησιαστικών 
ηγετών που εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή το 60% του πληθυσμού της  Νέας Νοτίου 
Ουαλίας. «Δεν μπορεί να χαθεί. Δεν είμαστε πέντε ή δέκα,  είμαστε πάνω από το 60% του 
πληθυσμού που λέμε όχι. Που λέμε, δεν μας αναπαύει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχει να 
προσφέρει κάτι στον πολιτισμό, είναι εναντίον του πολιτισμού. Πιστεύω ότι θα ακουστεί 
η φωνή μας γιατί και αυτοί που προσπαθούν να το προωθήσουν δεν είναι κακοί άνθρω-
ποι. «Έχουν μία ιδεολογία, έχουν μία πεποίθηση, ίσως είναι λανθασμένα ενημερωμένοι. 
Πιστεύουμε ότι και αυτοί θα δούνε ότι κάπως βιάστηκαν και θα επανέλθουν, θα μελε-
τήσουν το νομοσχέδιο και θα είναι όλα καλά», είπε στο πρόγραμμά μας ο κ. Μακάριος.


