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Κόρι Μπερνάρντι σε Τέρνμπολ: 
Σταμάτα να υποστηρίζεις τον γάμο 
ατόμων του ιδίου φύλου 
ή παραιτήσου από υπουργός

Ο γερουσιαστής των Λίµπεραλ, Κόρι Μπερνάρντι, 
ζήτησε από τον πρώην ηγέτη του κόµµατος του και 
νυν υπουργό Επικοινωνιών, Μάλκολµ Τέρνµπολ, να 
σταµατήσει να υποστηρίζει δηµοσίως τους γάµους των 
οµοφυλοφίλων ή να φύγει από το υπουργείο.

“Αν ο Μάλκολµ Τέρνµπολ θέλει να µιλήσει για θέ-
µατα εκτός πολιτικής του κόµµατος, θα πρέπει να πα-
ραιτηθεί από την θέση του” δήλωσε ο γερουσιαστής 
Μπερνάρντι στο ABC και πρόσθεσε ότι “η θέση του 
κόµµατός µας είναι ότι ο γάµος γίνεται µεταξύ ενός 
άνδρα και µιας γυναίκας. Οι υπουργοί µας πρέπει να 
το λαµβάνουν υπόψη στα σχόλια που κάνουν. Όταν 
είσαι υπουργός δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές 
απόψεις”.

Ο Γερουσιαστής Μπερνάρντι, προστατευόµενος του 
πρώην υπουργού Οικονοµικών Νικ Μίντσιν, είναι 
από τους πλέον συντηρητικούς πολιτικούς της παρά-
ταξης των Λίµπεραλ. Πέρυσι παραιτήθηκε από σκι-
ώδης κοινοβουλευτικός γραµµατέας του Τόνι Άµποτ 
µετά τα σχόλιά που είχε κάνει για το ίδιο θέµα και στα 
οποία συνέδεε το γάµο των ατόµων του ιδίου φύλου 
µε την κτηνοβασία.

Είχε διαφωνήσει και παλιότερα µε τον κ. Τέρνµπολ 
όταν το 2009, ο σηµερινός υπουργός, ήταν αρχηγός 
των Λίµπεραλ και είχε ταχθεί υπέρ του συστήµατος 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπί-
ου των Εργατικών.

Το επίµαχο ζήτηµα ήταν αφορµή να χάσει ο κ. Τέρ-
νµπολ την αρχηγία από τον κ. Άµποτ. Το Σαββατοκύ-
ριακο, ο κ. Τέρνµπολ είχε δηλώσει ότι ο Συνασπισµός 
θα πρέπει να επιτρέψει µια ψηφοφορία κατά συνείδη-
ση για το ζήτηµα του γάµου των ατόµων ιδίου φύλου, 
ενώ παράλληλα είπε ότι σε µια τέτοια περίπτωση σί-
γουρα θα ψήφιζε υπέρ.

Το Εργατικό Κόµµα ζήτησε από τον κ. Τέρνµπολ να 
υποστηρίξουν από κοινού ένα νοµοσχέδιο για τη νο-
µιµοποίηση του γάµου ατόµων του ιδίου φύλου, αλλά 
η προσφορά απορρίφθηκε διότι ο κ. Τέρνµπολ είναι 
µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου.

Ο κ. Τέρνµπολ έχει αναφέρει ότι όλες οι χώρες 
που βρίσκονται “πολιτισµικά κοντά” στην Αυστρα-
λία, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νότια 
Αφρική και η Νέα Ζηλανδία, έχουν ήδη επιτρέψει το 
γάµο οµοφυλοφίλων.

∆ιασυνδέσεις µε την Αλ Κάιντα και την αιγυπτιακή µα-
φία ισχυριζόταν ότι έχει, απειλώντας τα θύµατά του ότι 
αν δεν υπέκυπταν στις άγριες σεξουαλικές ορέξεις του 
θα τους σκότωναν οι τροµοκράτες.

Ο λόγος για έναν 27χρονο άνδρα που ζει στην Αυ-
στραλία, ο οποίος επανειληµµένως κακοποιούσε σεξου-
αλικά µία 17χρονη νεαρή και µία 23χρονη.

Ο Νουρελντίν Ντερβίς, ο οποίος ζυγίζει 150 κιλά και 
«έλιωνε» τα θύµατά του µε το βάρος του, εµφανίστηκε 
στις γυναίκες ως εκατοµµυριούχος έµπορος ναρκωτικών 
µε διασυνδέσεις µε την τροµοκρατία.

Αφού, λοιπόν, παρέσυρε την ανήλικη σε ξενοδοχείο 
και αφού την έδεσε µε χειροπέδες στο κρεβάτι, την απεί-
λησε πως αν αποκάλυπτε στον οποιονδήποτε τον βια-
σµό, η Αλ Κάιντα και η µαφία θα σκότωνε την ίδια και 

την οικογένειά της.
Τροµοκρατηµένη η νεαρή, υπέκυψε στις ορέξεις του 

παχύσαρκου βιαστή, ο οποίος την κακοποιούσε επί επτά 
ώρες. Το δεύτερο θύµα είχε απαντήσει θετικά σε αγγελία 
για εργασία που είχε αναρτήσει ο δράστης. Όταν εµφα-
νίστηκε στο ραντεβού ο άνδρας την προσέγγισε ερωτικά 
και η 23χρονη αρνήθηκε, µε αποτέλεσµα ο Ντερβίς να 
της πει ότι είναι έµπορος ναρκωτικών µε διασυνδέσεις 
µε τον υπόκοσµο και πως αν τον απέρριπτε θα την έβρι-
σκαν νεκρή. Αφού, ήρθε σε σεξουαλική επαφή µαζί της 
αρκετές φορές, την ανάγκασε να γυρίσει και βίντεο ερω-
τικού περιεχοµένου.

Ο Ντερβίς τελικά, καταδικάστηκε σε 12ετη φυλάκιση, 
καθώς βρέθηκε ένοχος για 13 υποθέσεις βιασµού, ενώ 
τα θύµατά του έχουν υποστεί σοβαρά ψυχικά τραύµατα.

Βίαζε με την απειλή της… 
Αλ Κάιντα και της μαφίας
Ο 27χρονος κακοποίησε σεξουαλικά µία 17χρονη και µία 23χρονη – Τις απειλούσε πως αν καλούσαν για βοήθεια 
θα τις σκότωνε η τροµοκρατική οργάνωση

Ενώπιον της αυστραλιανής  ∆ικαιοσύνης 
αναµένεται να βρεθούν τέσσερις αστυνοµι-
κοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι τον Μάρτιο 
του 2012, προκάλεσαν τον θάνατο Βραζιλιά-
νου φοιτητή, αφού τον «χτύπησαν» 14 φορές 
µε taser.

Το περιστατικό σηµειώθηκε στο Σίδ-
νει, όταν ο Βραζιλιάνος φοιτητής Roberto 
Laudisio Curti, υπό την επήρεια LSD επι-
χείρησε να κλέψει από κατάστηµα ένα κουτί 
µπισκότα.

Οι αστυνοµικοί νόµιζαν τότε ότι ο «δρά-
στης» ήταν οπλισµένος, µε αποτέλεσµα να 
σπεύσουν στο σηµείο της ληστείας και να 
δράσουν όπως έδρασαν. Η είδηση έκανε τον 
γύρο του κόσµου προκαλώντας σοκ. 

Η οικογένεια του θύµατος, σύµφωνα µε 
την εφηµερίδα «The Australian», υποστηρί-
ζει ότι ο Roberto Laudisio Curti ήταν αθώ-
ος και ότι οι αστυνοµικοί τον µπέρδεψαν µε 
άλλον ύποπτο και του επιτέθηκαν, γιατί από 
σύµπτωση βρέθηκε µπροστά τους.

Η υπόθεση πάντως πυροδότησε νέες 
συζητήσεις για τη χρήση του συγκεκριµέ-
νου όπλου που θεωρείται µη θανατηφόρο 
αλλά όπως φαίνεται έχει... «παράπλευρες 
απώλειες».

Ενώπιον της αυστραλιανής  
Δικαιοσύνης τέσσερις 
αστυνομικοί για τον θάνατο 
του Βραζιλιάνου φοιτητή


