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Τ ο πρόβληµα γύρω από την νοµιµοποίηση 
τού γάµου ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους κυ-
ριαρχεί το πολιτικό σκηνικό στην Αυστρα-
λία και το Χριστιανικό Λόµπι Αυστραλίας 

απειλεί τώρα την οµοσπονδιακή κυβέρνηση µε 
προεκλογική εκστρατεία εναντίον της αν δεν χρη-
σιµοποιήσει δηµοψήφισµα για ν’ αποφασίσουν οι 
πολίτες αν εγκρίνουν τον γάµο ανάµεσα σε οµο-
φυλόφιλους.
Το Λόµπι συγκέντρωσε 55.000 υπογραφές σε 
αίτηµα να τηρήσει η κυβέρνηση Τέρνµπουλ την 
προεκλογική υπόσχεσή της να αποφασιστεί µε 
δηµοψήφισµα η ισότητα στο θεσµό τού γάµου, για 
να µην χάσει το Λίµπεραλ Πάρτι  την υποστήριξη 
από «εκατοµµύρια» ψηφοφόρους.
Το αίτηµα τού Χριστιανικού Λόµπι Αυστραλίας 
κατέθεσε χθες στη Γερουσία ο ηγέτης των Αυστρα-
λών Συντηρητικών Κόρι Μπερνάρντι.
Σε έκτακτη συνεδρίασή της προχθές, η Κοινοβου-
λευτική Οµάδα τού Λίµπεραλ Πάρτι αποφάσισε να 
δοκιµάσει για δεύτερη φορά να εξασφαλίσει την 
υποστήριξη τής Γερουσίας για ένα παραδοσιακό 
δηµοψήφισµα.
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Bill Shorten, εξέδω-
σε δήλωση αµέσως µετά την ολοµέλεια των Φιλε-
λεύθερων, λέγοντας πως ήταν «απογοητευµένος» 
εκ µέρους  χιλιάδων Αυστραλών που απογοήτευ-
σε ο πρωθυπουργός Malcolm Turnbull.
«Οι Φιλελεύθεροι πέρασαν ακόµη µία µέρα να δι-
αφωνούν για το αν οι οµοφυλόφιλοι και οι λεσβί-
ες Αυστραλοί πολίτες πρέπει να δεχτούν ότι τις 
σχέσεις τους θα τις κρίνουν οι άλλοι» είπε.
Ωστόσο, φαίνεται ότι η Γερουσία θα απορρίψει 
και πάλι το νοµοσχέδιο για δηµοψήφισµα, όπως 
συνέβη και πέρυσι.
Τον περασµένο Νοέµβριο, η νοµοθεσία για τη 
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος καταψηφίστηκε στη 
Γερουσία, όταν οι Εργατικοί, οι Πράσινοι, η Οµά-
δα Ξενοφών και ο Derryn Hinch συνασπίστηκαν 
εναντίον της.
Αν η Γερουσία το απορρίψει πάλι, τότε η κυβέρ-
νηση θα οργανώσει πριν το τέλος τού χρόνου ένα 
µη δεσµευτικό δηµοψήφισµα µε εθελοντική επι-
στολική ψήφο. Μετά την ανακοίνωση τού αποτε-

λέσµατος µε το δηµοψήφισµα, το Κοινοβούλιο θα 
αποφασίσει µε ελεύθερη ψήφο συνείδησης την 
ισότητα στο θεσµό τού γάµου.
Το κόστος τού δηµοψηφίσµατος µε επιστολική 
ψήφο θα είναι $122 εκατοµµύρια.
«Αν το Λίµπεραλ Πάρτι δεν µπορεί να προσφέ-
ρει οδικό χάρτη για την προστασία τού γάµου 
µόνο ανάµεσα σε άνδρα και γυναίκα, εκατοµµύ-
ρια Αυστραλοί που υποστηρίζουν τη Νοµοθεσία 
για τον Γάµο, δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά 
να ψηφίσουν υποψηφίους αποφασισµένους να 
την προστατέψουν», δήλωσε στην εφηµερίδα The 
Australian o γενικός διευθυντής τού Χριστιανικού 
Λόµπι Αυστραλίας, Lyle Shelton. 
O υπουργός, Mathias Cormann, υπεραµύνθηκε 
την απόφαση τού Λίµπεραλ Πάρτι για εθελοντική 
επιστολική ψήφο αν η Γερουσία απορρίψει την 
πρόταση τής κυβέρνησης για ένα παραδοσιακό 
δηµοψήφισµα. 
Εργατικοί και Λίµπεραλ  βουλευτές εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους  για την νοµιµότητα τής επιστολι-
κής ψήφου, αλλά ο γερουσιαστής Cormann διαβε-
βαίωσε πως η απόφαση τής κυβέρνησης στηρίζε-
ται σε νοµική συµβουλή πως η επιστολική ψήφος 
είναι νόµιµη και σύµφωνη µε το Σύνταγµα.
Αν τελικά γίνει το δηµοψήφισµα µε επιστολική 
ψήφο, οι ψήφοι θα σταλούν σε 15 εκατοµµύρια 
αυστραλούς ψηφοφόρους πιθανότατα στις 12 Σε-
πτεµβρίου και θα πρέπει να επιστραφούν οκτώ 
εβδοµάδες αργότερα στις 7 Νοεµβρίου, ενώ την 
τελική απόφαση θα µάθουµε στις 25 Νοεµβρίου.

Περισσότερες οι άστεγες ηλικιωμένες γυναίκες
Τ α τελευταία τέσσερα χρόνια έχει σχεδόν διπλα-

σιαστεί ο αριθµός των ηλικιωµένων γυναικών 
που κοιµούνται σε παγκάκια, ενώ παρόµοια 
ήταν και η αύξηση του αριθµού εκείνων που 

κοιµούνται σε αυτοκίνητα, σύµφωνα µε έκθεση της 
Homelessness Australia.
Όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύµβουλος Jenny 
Smith, αυτό είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι οι 
γυναίκες µένουν εκτός του εργατικού δυναµικού, κα-
θώς περνούν τη ζωή τους µέσα στο σπίτι για να ανα-
θρέψουν τα παιδιά της οικογένειας.
«Με την απώλεια µιας σχέσης, τη µη επαρκή ατοµική 
συνταξιοδότηση και την έλλειψη ιδιόκτητης στέγης... 
το εισόδηµα των ηλικιωµένων δεν επαρκεί σε καµία 
περίπτωση για την ενοικίαση ενός σπιτιού στο σηµε-
ρινό περιβάλλον» δήλωσε η κ. Smith.
«∆εν διαθέτουµε αποτελεσµατική στρατηγική στέγα-
σης σε οµοσπονδιακό επίπεδο, δεν έχουµε καµία 

ενίσχυση της υποστήριξης προς υπηρεσίες στέγασης 
– αντίθετα, υπάρχει µείωση».

Common Ground
Ωστόσο, µια πρωτοβουλία γνωστή ως Common 
Ground ή Housing First, αποδεικνύεται επιτυχής – 
προσφέρει µακρόχρονη διαµονή και εντατική υπο-
στήριξη σε άτοµα µε θέµατα όπως η χρήση ναρκω-
τικών και αλκοόλ, η ενδοοικογενειακή βία και η 
ψυχική υγεία.
Η Jo Robinson στο Hobart ήταν άστεγη για σχεδόν 
επτά χρόνια πριν στεγαστεί στην οργάνωση Common 
Ground.
«∆εν είχα πουθενά να πάω, και κατέληξα σε ένα µέ-
ρος όπου µοιράζοµαι ένα δωµάτιο µε µια άλλη γυναί-
κα – χρειαζόµουν ένα µέρος να ζήσω» είπε.
«Ήµουν εξαρτηµένη από τα ναρκωτικά, ήµουν πόρνη, 
έκανα πολλά πράγµατα που δεν ήθελα να κάνω».

Σήµερα περιγράφει το νέο της σπίτι στην Common 
Ground ως «µια υπέροχη, θετική κοινότητα. Εδώ 
υπάρχει ασφάλεια, και αυτό είναι πραγµατικά µεγάλο 
πράγµα για µένα» είπε.
Η Homelessness Australia εκτιµά ότι υπάρχουν σήµε-
ρα 280.000 άστεγοι στην Αυστραλία ή περίπου ένας 
στους 85 ανθρώπους.

Και δεύτερη γυναίκα ένοχη για τον 
φόνο του «παππού της Αδελαΐδας»
Άλλη µία νεαρή γυναίκα δήλωσε ένοχη για τη δολοφονία του 
«παππού της Αδελαΐδας» Robert Whitwell κατά τη διάρκεια λη-
στείας που έκανε µαζί µε τη φίλη της – την εγγονή του θύµατος, 
η οποία έχει ήδη αποδεχτεί την ενοχή της και δικάζεται για το 
έγκληµα. Τη ∆ευτέρα, η Bernadette Burns, 22 ετών, παραδέχτη-
κε την ενοχή της ενώπιον του Ανώτατου ∆ικαστηρίου και της 
δικαστού Trish Kelly. Η δικαστής µεταβίβασε την υπόθεση στον 
συνάδελφό της κ. Kevin Nicholson, ο οποίος δικάζει την υπό-
θεση της Brittney Jade Dwyer, εγγονής του κ. Whitwell. Όπως 
αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστή του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
Kevin Nicholson, η Dwyer έχει πει σε ψυχίατρο ότι ο παππούς 
της ενδέχεται να την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν µικρή 
– αλλά και η ίδια δεν ήταν σίγουρη αν αυτό είχε συµβεί στ’ 
αλήθεια ή όχι.
«Πολύ δυσάρεστος και αβάσιµος ισχυρισµός. ∆εν στηρίζεται 
πουθενά αλλού» δήλωσε ο εισαγγελέας Jim Pearce. Ωστόσο, η 
Dwyer ποτέ δεν ανέφερε ότι αυτό αποτέλεσε το κίνητρό της για 
τη δολοφονία του παππού της. «Η µόνη εξήγηση για το έγκληµα 
είναι ότι πρόκειται για µια προµελετηµένη, προγραµµατισµένη 
δολοφονία, πράξη ενός ψυχοπαθούς σχεδόν» είπε ο εισαγγελέ-
ας, ζητώντας από τον δικαστή Nicholson να µη δώσει βάρος σε 
αυτό το τµήµα της ψυχιατρικής έκθεσης.
Όπως άκουσε η έδρα, η Dwyer και η Holmes πήγαν από το 
Queensland στην Αδελαΐδα µε στόχο να ληστέψουν τον κ. 
Whitwell, αφαιρώντας του «χιλιάδες δολάρια» από τις «εκατο-
ντάδες χιλιάδες» που πίστευαν ότι είχε κρυµµένα στο σπίτι του.
Ωστόσο, τα δύο κορίτσια πανικοβλήθηκαν όταν άναψε ένα φω-
τοκύτταρο, τα σκυλιά άρχισαν να γαβγίζουν και έγιναν αντιλη-
πτές από κάποιον γείτονα. Οι αδελφοί του κ. Whitwell δήλω-
σαν τον περασµένο µήνα πως είχαν αγκαλιάσει την εγγονή του 
τις ηµέρες µετά τον θάνατό του – για να ανακαλύψουν, αργότε-
ρα, ότι παρηγορούσαν τη δολοφόνο του. Στη γραπτή δήλωσή 
του, ο αδερφός του κ. Whitwell Geoffrey Whitwell είπε ότι η 
δολοφονία του Robert τον είχε καταρρακώσει. «Ο Bob και εγώ 
ήµασταν πολύ κοντά» έγραψε. «Μιλούσαµε πολύ συχνά τηλε-
φωνικά, αλλά δεν θα ξανακούσω ποτέ το τηλέφωνο να χτυπά 
και τον αδερφό µου να είναι στην άλλη άκρη της γραµµής».
«∆εν θα σε συγχωρήσω ποτέ» έγραψε απευθυνόµενος στην 
Dwyer. «Είσαι ένας σκληρός άνθρωπος, µια απατεώνισσα που 
δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή – πιστεύω ότι είσαι επικίνδυνη 
και αχρεία, και αξίζεις την ανώτερη ποινή».Η Tonya Dwyer –
που η κόρη της σκότωσε τον πατέρα της– κατέθεσε επίσης στο 
δικαστήριο, λέγοντας ότι η ζωή της ήταν η ζωή µιας ευτυχής συ-
ζύγου, µητέρας και κόρης µέχρι να ανατραπούν τα πάντα πριν 
από έναν χρόνο. «Αισθάνοµαι σαν να είµαι πνιγµένη ζωντανή» 
είπε. Όσον αφορά τον πατέρα της Dwyer, Garry Dwyer, χαρα-
κτήρισε τον πρώην πεθερό του ως έναν «σπουδαίο άντρα που 
αγαπούσε την οικογένειά του» και ζήτησε από το δικαστήριο να 
επιβάλει την «κατάλληλη» ποινή στην κόρη του.
Η δίκη των δύο νεαρών γυναικών θα συνεχιστεί αργότερα αυτό 
τον µήνα.

Το Χριστιανικό Λόμπι
απειλεί την κυβέρνηση
«ΜΟΝΟ ΜΕ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ»




