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Για διασυνδέσεις με το PKK κατηγορείται ο Renas Lelikan 
Ένας άνδρας από το Σίδνεϊ που έγινε πρω-
τοσέλιδο το περασμένο έτος όταν η Αυστρα-
λιανή Κυβέρνηση αρνήθηκε να του δώσει 
διαβατήριο για λόγους εθνικής ασφάλειας 
κατηγορείται ότι είναι μέλος του PKK που 
θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.
Ο Κουρδικής καταγωγής δημοσιογράφος 
Renas Lelikan, πέρασε εννέα μήνες του πε-
ρασμένου έτους σε στρατόπεδο προσφύγων 
στο Ιράκ και του επετράπη να επιστρέψει 
στην Αυστραλία τον Οκτώβριο χρησιμο-
ποιώντας προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. 
Κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο της 
Μελβούρνης ανακρίθηκε από την Αυστρα-
λιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία για πε-
ρισσότερες από 10 ώρες, αλλά τελικά αφέ-
θηκε ελεύθερος χωρίς να του αποδωθούν 
κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
εθνικού δικτύου ABC, ο κ Lelikan συνελή-
φθη στο Σίδνεϊ, την περασμένη Τετάρτη και 
κατηγορείται ότι είναι μέλος του Κουρδικού 
Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ). Αν η κατηγορία 
αποδειχτεί βάσικη στο δικαστήριο κινδυνεύ-
ει με μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 χρόνων. 
Το ΡΚΚ έχει δεσμούς με τις Λαϊκές Μονά-
δες Προστασίας και η αστυνομία ερευνά 
περιπτώσεις Αυστραλών που έχουν διασυν-
δέσεις με αυτές. Τον Φεβρουάριο, οι ομο-
σπονδιακοί εισαγγελείς απέσυραν τις κατη-
γορίες εναντίον του Jamie Williams από τη 
Μελβούρνη ο οποίος προσπάθησε να πετά-
ξει από τη Μελβούρνη προς τη Συρία για να 
ενταχθεί στο ένοπλο τμήμα του ΡΚΚ και να 
πολεμήσει εναντίον του ΙSIS.  Τρεις Αυστρα-
λοί είναι γνωστό ότι έχουν σκοτωθεί πολε-
μώντας με το ένοπλο τμήμα του ΡΚΚ στη Συ-

ρία. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, 
ο Ashley Dyball από το Κουίνσλαντ ανακρί-
θηκε από αξιωματικούς της ομοσπονδιακής 
αστυνομίας στο αεροδρόμιο του Μπρίσμπεν 
κατά την επιστροφή του από την Συρία. 
Μετά την άφιξή του στην Αυστραλία το πε-
ρασμένο έτος, ο κ Lelikan είπε στο ABC ότι 
δε αποτελεί απειλή για την Αυστραλία. «Δεν 
είμαι απειλή”, είχε πει ο κ. Lelikan.  «Ποτέ 
δεν έκανα κάτι εναντίον της Αυστραλιανής 
Κυβέρνησης. Όπου κι αν πήγα έκανα τη 
δουλειά μου ως δημοσιογράφος.» Τον Αύ-
γουστο του περασμένου έτους η αίτηση για 
διαβατήριο του κ Lelikan απορρίφθηκε για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά δύο μήνες 
αργότερα του επετράπη να επιστρέψει στην 
Αυστραλία χρησιμοποιώντας ένα προσωρι-
νό ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η ιδέα να γίνει δημοψήφισμα για τον γάμο των ατόμων ιδίου 
φύλου δεν είναι τόσο δημοφιλής υποστηρίζει δημοσκόπηση

M
ια νέα δημοσκόπηση διαπί-
στωσε ότι μόνο το 48% των 
Αυστραλών υποστηρίζει να 
γίνει δημοψήφισμα ώστε 

να αποφασίσουν οι πολίτες να θέλουν 
να θεσμοθετηθεί ο γάμος των ατόμων 
ιδίου φύλου. Το αποτέλεσμα της δημο-
σκόπισης αντικρούει τον ισχυρισμό της 
κυβέρνησης ότι η «συντριπτική πλειο-
ψηφία» των Αυστραλών στηρίζει την 
ιδέα. Η δημμοσκοπική εταιρία Galaxy 

ζήτησε από 1.000 Αυστραλοί ψηφοφό-
ρουςανεξάρτητα από τις απόψεις τους 
σχετικά με τον γάμο ατόμων του ιδίου 
φύλου να αναφέρουν αν υποστηρίζουν 
ή αντιτίθενται σε ένα εθνικό δημοψή-
φισμα στο οποίο θα αποφασίσουν αν 
τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια θα πρέπει να 
μπορούν να παντρευτούν. Η δημοσκό-
πηση, που ανατέθηκε στην εταιρί από 
τους γονείς και φίλους των λεσβιών 
και των ομοφυλόφιλων (PFLAG), κα-

τέγραψε ότι το 48% των ερωτηθέντων 
τάχθηκε υπέρ του δημοψηφίσματος, το 
30% αντιτάχθηκε και το 20% των ερω-
τηθέντων δήλωσαν αναποφάσιστοι. Τα 
αποτελέσματα είναι ελαφρώς διαφορε-
τικά από εκείνα της προηγούμενης δη-
μοσκόπησης που έκανε ερευνήτρια του 
πανεπιστημίου της Μελβούρνης και 
διαπίστωσε ότι το 40,4% των ερωτη-
θέντων υποστήριζαν το δημοψήφισμα. 
Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός, 

Malcolm Turnbull, είχε δηλώσει στο 
ABC ότι “οι περισσότεροι πολίτες επι-
θυμούν δημοψήφισμα”. Την Δευτέρα 
ο κ. Τέρνμπουλ δήλωσε ότι θα εναρ-
μονίσει τη νομοθεσία ώστε να καταστεί 
δυνατή η διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
το συντομότερο δυνατό, αλλά το δημο-
ψήφισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στις αρχές του 2017 και όχι του τρέχο-
ντος έτους , όπως είχε προηγουμένως 
προγραμματιστεί.

«Ανέντιμες» οι τράπεζες, τα μίντια,  
οι πολιτικοί και τα μεγάλα καταστήματα 
Σύμφωνα με έρευνα τού Governance 
Institute σε 1000 Αυστραλούς, η κοινω-
νία στην Αυστραλία θεωρείται έντιμη, 
ενώ τα μίντια και οι μεγάλες επιχειρή-
σεις είναι ανέντιμες. Οι τράπεζες, οικονο-
μικοί οργανισμοί και οι ασφάλειες ήταν 
στην «ουρά» τής κλίμακας τού Australian 
Ethics Index μαζί με τους κτηματομεσίτες 
και τους πολιτικούς. Οι αγρότες και οι 
αγροτικές επιχειρήσεις θεωρούνται από 

τις πιο έντιμες, όπως οι τομείς τής υγεί-
ας και παιδείας που βαθμολογήθηκαν με 
60%, ενώ οι φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και οι μη κερδοσκοπικοί φορείς θεωρού-
νται πολύ έντιμες με βαμολογία άνω τού 
70%. Από τα μίντια πιο έντιμο θεωρείται 
το ABC με βαθμολογία 61%. Πάντως στην 
κορυφή τής κλίμακας με βαθμολογία 90% 
βρίσκονται η πυροσβεστική υπηρεσία και 
η υπηρφεσία ασθενοφόρων.
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