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Ο αρχιεπίσκοπος Philip Wilson θα ασκήσει
έφεση, ο πρωθυπουργός ζητά την παραίτησή του

Ελλιμενισμός υποβρυχίων
στην βάση τους, στο Σίδνεϊ

Εργαζόμενοι βρήκαν οστά σε
συγκρότημα διαμερισμάτων
στο North Bondi
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Ο αρχιεπίσκοπος της Αδελαΐδας 
Philips Wilson δήλωσε ότι θα ασκή-
σει έφεση κατά της καταδίκης του για 
την απόκρυψη της σεξουαλικής κακο-
ποίησης παιδιών και ότι δεν θα πα-
ραιτηθεί αμέσως.

Τον Μάιο, ο 67χρονος βρέθηκε 
ένοχος για την απόκρυψη της σεξου-
αλικής κακοποίησης παιδιών από το 
2004 έως το 2006 στα χέρια του παι-
δόφιλου ιερέα Jim Fletcher κατά τη 
δεκαετία του 1970. Την Τρίτη, κατα-
δικάστηκε σε 12 μήνες κράτησης.

Σε μια δήλωσή του, ωστόσο, ο 
Wilson είπε ότι δεν θα παραιτηθεί 
από τη θέση του, παρά τις αυξανόμε-
νες εκκλήσεις.

«Προτίθεμαι να ασκήσω ένσταση 
κατά της καταδίκης μου στο Εφετείο 

της Νέας Νότιας Ουαλίας» δήλωσε. 
«Έχω συνείδηση των εκκλήσεων να 
παραιτηθώ και τις έχω πάρει πολύ 
σοβαρά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δι-
καιούμαι να ασκήσω τα νόμιμα δικαι-
ώματά μου και να ακολουθήσω τη δέ-
ουσα διαδικασία δικαίου. Δεδομένου 
ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ακό-
μη ολοκληρωθεί, προς το παρόν δεν 
προτίθεμαι να παραιτηθώ». Είπε ότι, 
αν δεν γίνει δεκτή η έφεση, τότε θα 
προσφέρει την παραίτησή του.

«Εν τω μεταξύ, έχω παραιτηθεί από 
όλα τα καθήκοντά μου» είπε. «Η νομι-
κή διαδικασία πρέπει τώρα να προ-
χωρήσει με τον συνήθη τρόπο και ως 
εκ τούτου δεν προτίθεμαι να κάνω πε-
ραιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Ο δικαστής Robert Stone διέκοψε 

τη δίκη για τις 14 Αυγούστου για να 
αξιολογηθεί η περίπτωση του Wilson 
για κράτηση κατ’ οίκον.

Κατά την καταδίκη, ο κ. Stone είπε 
ότι «ο δράστης δεν έδειξε καμία τύψη 
ή μεταμέλεια» και πρόσθεσε ότι, κατά 
τη γνώμη του, «η ποινή δεν πρέπει να 
ανασταλεί». «Στη βάση αυτή, η μόνη 
διαθέσιμη επιλογή είναι η πλήρης 
φυλάκιση ή η κράτηση κατ’ οίκον».

Νωρίτερα την Τετάρτη, κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης στη Νότια Αυ-
στραλία, ο πρωθυπουργός Malcolm 
Turnbull κάλεσε τον Wilson να πα-
ραιτηθεί. «Με εκπλήσσει που δεν 
έχει παραιτηθεί ακόμα» δήλωσε ο κ. 
Turnbull. Μαζί του συμφώνησε και ο 
πολιτειακός πρωθυπουργός της Νότι-
ας Αυστραλίας Stephen Marshhall.

Το Σίδνεϊ θα μπορούσε να φιλοξενήσει και πάλι 
τα αυστραλιανά υποβρύχια, με νέα έγγραφα να 
αποκαλύπτουν ότι το Υπουργείο Άμυνας εξετάζει το 
ενδεχόμενο να στεγάσει τουλάχιστον ένα μέρος του 
νέου στόλου στο διάσημο λιμάνι της πόλης.

Μια έκθεση που έλαβε ο γερουσιαστής της Νό-
τιας Αυστραλίας Rex Patrick μέσω του θεσμού της 
ελευθερίας στην ενημέρωση υποδηλώνει ότι το αυ-
στραλιανό Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει το ενδεχόμε-
νο κάποια από τα 12 υποβρύχια του νέου στόλου, 
που αναμένονται το 2032, να έχουν τη βάση τους 
στο Σίδνεϊ.

Οι άλλες επιλογές περιλαμβάνουν το Garden 
Island, το HMAS Waterhen στο Balls Head και το 
Cockatoo Island.

Ο γερουσιαστής Patrick, πρώην μέλος πληρώμα-
τος υποβρυχίου, είπε ότι το να μη βρίσκεται ολό-
κληρος ο στόλος στο Περθ –η σημερινή βάση του 
Ναυτικού για τον στόλο του– θα ήταν μια λογική 
στρατηγική κίνηση.

«Η έκθεση δείχνει ότι αυτό, από μια άποψη, είναι 
μειονέκτημα» είπε. «Αλλά θέλουμε επίσης να έχου-

με μια εναλλακτική για την υποβρύχια δύναμή μας, 
να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε γεγονότα και 
στην ανατολική πλευρά του κράτους, έτσι ώστε να 
έχουμε μια πολιτική δύο ωκεανών. 

»Έχουμε επίσης δει πρόσφατα την Κίνα στο Ανα-
τολικό Τιμόρ και μάλιστα υπήρξαν προτάσεις για 
μια κινεζική ναυτική βάση στο Βανουάτου. Έτσι, ο 
νότιος Ειρηνικός, η Θάλασσα των Κοραλλιών και 
το ανατολικό Ινδονησιακό Αρχιπέλαγος θα αποτε-
λέσουν “θερμές ζώνες” την επόμενη δεκαετία».

Η έκθεση προτείνει να υπάρχουν έξι υποβρύχια 
στο Περθ και μόνο τρία στο Σίδνεϊ, με τον νέο στό-
λο να μην έχει παραδοθεί πριν από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2030.

Εάν προχωρήσει η απόφαση να φιλοξενηθεί ο 
νέος υποβρύχιος στόλος στο Σίδνεϊ, αυτό θα ση-
μαίνει μια επιστροφή στην ιστορία του λιμανιού – 
που παραδοσιακά σχετίζεται στενά με τα σκάφη του 
Αυστραλιανού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο γερουσιαστής Patrick ανέφερε ότι οποιαδή-
ποτε μελλοντική εξέλιξη στο λιμάνι του Σίδνεϊ θα 
απαιτήσει εκτεταμένες υποδομές.

Η αστυνομία ερευνά αν τα οστά που βρέθηκαν σε 
ένα μπλοκ διαμερισμάτων στο North Bondi ανήκουν 
σε άνθρωπο. Η φρικτή αποκάλυψη έγινε όταν ένας 
οικοδόμος, που εργαζόταν για να καθαρίσει τα σκου-
πίδια από μια κοιλότητα του εδάφους στο πίσω μέρος 
ενός γκαράζ, βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέα-
μα. Ο 23χρονος ειδοποίησε τους συναδέλφους του, 
οι οποίοι εργάζονταν σε ένα άλλο συγκρότημα, και 
κάλεσαν αμέσως το 000. Η αστυνομία απέκλεισε την 
είσοδο στο σημείο πριν συλλέξει τα ευρήματα, που 
βρίσκονταν κάτω από το κλιμακοστάσιο του κτιρίου, 
σε ειδικές τσάντες. Ο εργάτης, ο οποίος δεν ήθελε να 
κατονομασθεί, δήλωσε στο ABC ότι τα οστά θύμιζαν 
χέρι ή πόδι. Ένας από τους συναδέλφους του, πά-
ντως, δήλωσε σίγουρος ότι επρόκειτο για ανθρώπινο 
πόδι: «Ήταν ένα πόδι, ένα γ*** πόδι» είπε φανερά 
αναστατωμένος στο The Australian. «Ήταν πραγμα-
τικά συγκλονιστικό» είπε ο οικοδόμος που βρέθηκε 
πρώτος μπροστά στα οστά. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ 
κάτι τέτοιο. Με έκανε να νιώθω άρρωστος». Τα οστά 
στάλθηκαν για ιατροδικαστική εξέταση, αλλά η αστυ-
νομία αντιμετωπίζει την αποκάλυψη ως ύποπτη. 


