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Bill Shorten: Οι Εργατικοί θα προστατέψουν 
τα σύνορα και θα «σταματήσουν τις βάρκες»
Η αριστερή πτέρυγα των Εργατικών έχει κα-

λέσει το κόµµα να «κλείσει τα παράκτια 
κέντρα κράτησης, τα κέντρα διέλευσης και 
άλλα στρατόπεδα στο νησί Manus και στο 

Nauru µέσα στις πρώτες 90 ηµέρες» µιας κυβέρνη-
σης Shorten. Πριν όµως αρχίσει η συζήτηση στο 
συνέδριο των Εργατικών στη Βικτώρια, δύο ισχυρά 
συνδικάτα, το AWU και το CFMEU, ένωσαν τις δυ-
νάµεις τους εναντίον αυτής της έκκλησης, σταµατώ-
ντας οποιαδήποτε συζήτηση και προκαλώντας αντι-
δράσεις από µερίδα του ακροατηρίου που φώναζαν 
«ντροπή».
Νωρίτερα, ο κ. Shorten είχε απαντήσει στους ισχυ-
ρισµούς του Συνασπισµού ότι οι Εργατικοί θα «απο-
δυνάµωναν» τις σκληρές πολιτικές προστασίας των 
συνόρων της Αυστραλίας, δηλώνοντας ότι «µια κυ-
βέρνηση Εργατικών θα σταµατήσει τις βάρκες». 
«Η σηµερινή κυβέρνηση θα ήθελε να πει ότι µε εµάς 
θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής. ∆εν πρόκειται να 

υπάρξει» είπε. «∆εσµεύοµαι απολύτως ότι οι βάρκες 
δεν θα ξαναρχίσουν να έρχονται. Πιστεύουµε επί-
σης ότι δεν πρέπει να αφήνουµε τους ανθρώπους 
σε µια ηµι-απροσδιόριστη κράτηση για πέντε χρόνια 
µόνο και µόνο για να πετύχουµε κάτι τέτοιο».
Τα µέλη του Εργατικού Κόµµατος αιφνιδιάστηκαν 
δυσάρεστα από το ξαφνικό τέλος του συνεδρίου του 
Σαββατοκύριακου. «Είµαι εξαιρετικά απογοητευµέ-
νη» δήλωσε η Pauline Brown από τους Εργατικούς 
για τους Πρόσφυγες, συγκρατώντας τα δάκρυά της. 
«Η σκέψη µου είναι στους ανθρώπους που βρίσκο-
νται ακόµα στο Manus και στο Nauru».
Ο Gavin Jennings, αρχηγός των Εργατικών της Άνω 
Βουλής της Βικτώριας, δήλωσε ότι φαίνεται πως τα 
συνδικάτα «έπαιξαν παιχνίδι», επειδή τα δικά τους 
εσωτερικά, διαδικαστικά θέµατα δεν εξελίχτηκαν 
όπως ήθελαν.
«Ήταν µια παράξενη συµµαχία των δύο συνδικάτων» 
δήλωσε ο κ. Jennings. «Μια συµµαχία αριστερών 

συνδικαλιστικών ενώσεων και δεξιών συνδικάτων 
που συνήθως δεν ψηφίζουν µαζί».
Ο οικονοµικός εκπρόσωπος της CFMEU John Setka, 
που πολύ πρόσφατα είδε τις κατηγορίες εναντίον 
του για δωροδοκία να αποσύρονται, δήλωσε στο 
ABC ότι όλο αυτό ήταν «δηµοκρατικές διαδικασίες 
στην πράξη». 
Οι πολιτικές για την προστασία των συνόρων του 
Εργατικού Κόµµατος αντικατοπτρίζουν σε µεγάλο 
βαθµό τις πολιτικές του Συνασπισµού, όµως πρό-
σφατα ορισµένοι από τους βουλευτές του ξεκίνησαν 
να µιλούν κατά της «απροσδιόριστου χρόνου» κρά-
τησης προσφύγων στο νησί Manus και στο Nauru.
Από την πλευρά του, ο Συνασπισµός έχει εκλάβει 
αυτές τις δηλώσεις ως απόδειξη ενός «διαιρεµένου» 
Εργατικού Κόµµατος, µε τον υπουργό Greg Hunt, 
µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου, να δηλώνει ότι 
«οι Εργατικοί δεν δεσµεύονται να διατηρήσουν το 
ισχύον καθεστώς προστασίας των συνόρων».
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Ανώνυμες καταγγελίες ύστερα από 30 
χρόνια εναντίον ιερέα τής Αρχιεπισκοπής
Τ ο άλλο έντυπο τής παροικίας µας 

δηµοσίευσε την  περασµένη Πα-
ρασκευή, στην πρώτη σελίδα, µε 
πηχυαίους τίτλους µια σοβαρότα-

τη καταγγελία εναντίον τού  ιερέα Νικο-
λάου Σκορδίλη. Με τίτλο «Ας δώσει µια 
εξήγηση ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός 
επιτέλους!!!», η εφηµερίδα ανέφερε ότι 
επί πολλές δεκαετίες έχουν υποβληθεί 
πολυάριθµα παράπονα και καταγγελίες 
προς τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό και 
την  Ορθόδοξη Aρχιεπισκοπή Αυστρα-
λίας σχετικά µε εικαζόµενα σεξουαλικά 
παραπτώµατα και ανάρµοστη συµπερι-
φορά εκ µέρους του αιδεσιµότατου Νι-
κολάου Σκορδίλη τής εκκλησίας Αγίων 
Αποστόλων στο Νιουκάστλ, αλλά και 
όταν υπηρετούσε στην πόλη Wagga 
Wagga.
Συνεχίζοντας τις καταγγελίες του, το 
έντυπο γράφει πως παρά τις καταγγελί-
ες δεν έχει αρχίσει καµία έρευνα, ούτε 
έχουν ληφθεί µέτρα από τον Αρχιεπί-
σκοπο και την Αρχιεπισκοπή. Ρωτάει, 
µάλιστα, αν ο Αρχιεπίσκοπος θα ενη-
µερώσει το κοινό για τις λεπτοµέρειες 
των ισχυρισµών περί σοβαρών παρα-
πτωµάτων εκ µέρους τού αιδ. Νικολά-
ου Σκορδίλη.  Ψαρεύοντας σε βρώµικα 
νερά, το έντυπο ενθαρρύνει και όποιον 
έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επι-
κοινωνήσει µε πλήρη εχεµύθεια!
«Ο Κόσµος», όπως είχε καθήκον, επι-
κοινώνησε αµέσως µε την Αρχιεπι-
σκοπή για να ενηµερωθεί κατά πόσο 
αληθεύουν οι σοβαρότατες καταγγε-
λίες. Σύµφωνα µε την Αρχιεπισκοπή, 
όµως, εναντίον τού αιδ. π. Νικολάου 
Σκορδίλη έχει γίνει µόνο µια ανώνυµη 
καταγγελία πρόσφατα από µια κυρία.  

Η κυρία, που αρνείται να αποκαλύψει 
το όνοµά της, καταγέλλει τον αιδ. π. 
Σκορδίλη για ανάρµοστη συµπεριφορά 
στα παιδιά της τα οποία απέσυρε από 
το σχολείο τής εκκλησίας. Με την ευ-
καιρία, η κυρία θυµήθηκε πως πριν 
30 χρόνια είχε ακούσει για σεξουαλικά 
παραπτώµατα τού π. Σκορδίλη, αλλά 
αρνείται να κάνει την καταγγελία της 
επώνυµα στην Αρχιεπισκοπή ενώπιον 
δικηγόρου για ν’ αρχίσουν οι έρευνες. 
Σύµφωνα µε την Αρχιεπισκοπή, ο αιδ. 
π. Σκορδίλης διαψεύδει κατηγορηµα-
τικά τις καταγγελίες, που εφόσον δεν 
έχουν τεκµηριωθεί, η Εκκλησία δεν 
µπορεί να ερευνήσει την υπόθεση.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μεροκάµατο έκαναν πάλι οι εργολάβοι 
τής συκοφαντίας στην παροικία µας, µε 
θύµα τώρα έναν δηµοφιλή και δραστή-
ριο ιερέα.  ∆υστυχώς, οι συκοφάντες 
γέρασαν χωρίς να διδαχτούν το παρα-
µικρό, παρά τα εκατοµµύρια δολάρια 

που πλήρωσαν σε αποζηµιώσεις στα 
θύµατά τους, γνωστούς οµογενείς και 
ξένους, αλλά και τις πολλές συγνώµες 
που ζήτησαν δηµοσίως για να µην υπο-
στούν αυστηρότερες ποινές.
Πάντως, οι καταγγελίες εναντίον τού ιε-
ρέα είναι αισχρές  συκοφαντίες, χωρίς 
αποδειχτικά στοιχεία, χωρίς επώνυ-
µες  µαρτυρίες και σε βάθος χρόνου 30 
χρόνια. Είναι γνωστή η θρασύτητα των 
λασπολόγων «δηµοσιογράφων» που 
εκφράζουν το µένος τού αφεντικού τους 
τα τελευταία πενήντα χρόνια εναντίον 
τού Αρχιεπισκόπου και τής Αρχιεπι-
σκοπής. Αυτή τη φορά, απαιτούν από 
τον Αρχιεπίσκοπο και την Αρχιεπισκο-
πή να λογοδοτήσουν για ένα ανύπαρ-
κτο έγκληµα. Ζητούν να τιµωρηθεί ένας 
αθώος άνθρωπος επειδή µια «στοργι-
κή» µάνα τον καταγγέλλει ανώνυµα για 
ανάρµοστη συµπεριφορά στα παιδιά 
της και επειδή πριν  30 χρόνια είχε... 
ακούσει(!) σεξουαλικά παραπτώµατα 
τού π. Σκορδίλη στο Wagga Wagga.

Γιατί η κυρία κρύβεται πίσω από την 
ανωνυµία;
Κάθε αρρωστηµένο µυαλό θα µπορού-
σε να καταγγείλει ανώνυµα κάποιον 
που δεν συµπαθεί, αλλά αυτές οι κα-
ταγγελίες δεν ισχύουν ούτε στα αστυ-
νοµικά τµήµατα, ούτε στα δικαστήρια, 
τα οποία θα έπρεπε να αντιµετωπίσει 
η κυρία µαζί µε τους λιβελλογράφους.
Καθήκον τού δηµοσιογράφου είναι να 
αποκαλύπτει εγκλήµατα, όµως θα το 
κάνει τεκµηριωµένα για να γίνουν οι 
αναγκαίες έρευνες και να τιµωρηθούν 
οι ένοχοι. Η αυστηρότητα τού Αρχιε-
πισκόπου κ. Στυλιανού είναι γνωστή, 
όπως είναι γνωστές οι εκκλησιαστικές 
ποινές σε ιερείς για πολύ µικρότερα 
παραπτώµατα. Όµως οι λιβελλογράφοι 
απαιτούν από τον Αρχιεπίσκοπο να µα-
ντέψει ποιά είναι η κατήγορος τού π. 
Σκορδίλη και να εξακριβώσει αν λέει 
την αλήθεια για να τιµωρήσει τον ιε-
ρέα. Αν είναι δυνατόν!  
Για να τους προλάβουµε, επειδή πιθα-
νόν, οι συκοφάντες να χρησιµοποιή-
σουν σαν παράδειγµα το σεξουαλικό 
σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία, 
που αποκαλύφθηκε ύστερα από µερι-
κές δεκαετίες, θα πούµε ότι υπάρχει 
µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε ένα υπαρ-
κτό έγκληµα και µια συκοφαντία. Τα 
θύµατα των Καθολικών και οι γονείς 
τους είχαν διαµαρτυρηθεί αµέσως και 
επώνυµα, δεν περίµεναν 30 χρόνια 
για να το αποφασίσουν. Η Καθολική 
Εκκλησία τιµωρήθηκε επειδή οι αρχιε-
ρείς της προσπάθησαν να καλύψουν το 
σκάνδαλο υποτίθεται για να προστατέ-
ψουν την αξιοπρέπεια τής Εκκλησίας 
τους...




