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Στην Αυστραλία ο Έλληνας 
πρωθυπουργός κατόπιν  
προσκλήσεως  
από τον Morrison
  Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να 
επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο του 2020. Εγκάρδιο το 
κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών.

ΣΕΛ. 6 

Μετά από περίπου δύο εβδομάδες μαραθώνιας συζή-
τησης, η Άνω Βουλή της ΝΝΟ ενέκρινε το νομοσχέ-
διο για αποποινικοποίηση της άμβλωσης, το οποίο θα 
επιστρέψει στην Κάτω Βουλή για να εγκριθούν οι τρο-
ποποιήσεις του πριν γίνει νόμος. Το νομοσχέδιο ψη-
φίστηκε με 26 ψήφους υπέρ έναντι 14 κατά, προχθές 
το βράδυ, αφού οι βουλευτές νωρίτερα είχαν αποφα-
σίσει να παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα χρει-

αζόταν η συζήτηση για να ολοκληρωθεί. Συζητήθηκε 
για περίπου 40 ώρες, όντας η τρίτη μεγαλύτερη συ-
ζήτηση στη Γερουσία της ΝΝΟ, κατά την οποία συ-
ζητήθηκαν πάνω από 100 τροπολογίες. Ανάμεσα στις 
τροπολογίες περιλαμβάνεται μία διευκρίνιση, ότι οι 
γιατροί πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα 
σε μωρά που γεννιούνται ζωντανά μετά από τερματι-
σμό εγκυμοσύνης.                                                          ΣΕΛ 2


