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Τ η σύσταση Βασιλικής Επιτροπής 
που θα εξετάσει την κακοµετα-
χείριση των Αυστραλών µε ανα-
πηρία αποφάσισε η κυβέρνηση 

Μόρισον. Η οµοσπονδιακή κυβέρνη-

ση προτίθεται να διερευνήσει περιστα-
τικά βίας, κακοποίησης, παραµέλησης 
και εκµετάλλευσης των Αυστραλών 
µε αναπηρίες, όπου και αν έλαβαν 
χώρα. Ο γερουσιαστής των Πρασίνων 

Jordon Steele-John, ο οποίος ήταν η 
κινητήρια δύναµη πίσω από τη σύστα-
ση βασιλικής επιτροπής, δήλωσε ότι η 
αποκατάσταση των θυµάτων θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να είναι µέρος αυτής 
της διαδικασίας. Ο πρωθυπουργός 
δήλωσε ότι η έρευνα θα περιλαµβά-
νει τα άτοµα µε γνωστικές διαταραχές 
καθώς και εκείνα µε σωµατικές ανα-
πηρίες και δεν θα υπάρχει χρονικό 
όριο στις περιπτώσεις που θα εξετα-
στούν. Ένας στους πέντε Αυστραλούς 
είναι ανάπηρος, είτε από τη γέννηση 
τους, είτε µέσω ατυχήµατος, ασθέ-
νειας ή γήρατος. «Η κακοποίηση, η 
βία και η αµέλεια που βιώνουν τόσοι 
πολλοί άνθρωποι µε αναπηρία έχει 

παραµείνει στη σκιά για πολύ καιρό», 
δήλωσε η γνωστή αγωνίστρια για τα 
δικαιώµατα των αναπήρων κα Kirsten 
Deane. Ο κ. Μόρισον δήλωσε ότι θα 
«κινηθεί γρήγορα» ώστε η επιτροπή 
να συσταθεί άµεσα και θα χρηµατο-
δοτηθεί πλήρως από την οµοσπονδι-
ακή κυβέρνηση, αφού ολοκληρωθεί η 
διαβούλευση διάρκειας δύο εβδοµά-
δων σχετικά µε το σχέδιο αναφοράς. 
«Τώρα είναι η στιγµή να εξετάσουµε 
όχι µόνο τι συνέβη στο παρελθόν 
και να αποδώσουµε δικαιοσύνη για 
όσους υπέφεραν, αλλά και να δούµε 
τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί 
η επανάληψή τέτοιων φαινοµένων», 
δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Βασιλική Επιτροπή θα εξετάσει την μεταχείριση 
των ατόμων με αναπηρία στη Αυστραλία

Τα συνδικάτα πιέζουν για αύξηση των 
µισθών κατά 43 δολάρια την εβδοµάδα
Αύξηση του µισθού κατά 43 δολάρια 
την εβδοµάδα για τους χαµηλότερα 
αµειβόµενους εργαζόµενους στην Αυ-
στραλία ζητούν τα συνδικάτα. Το Συµ-
βούλιο Συνδικάτων της Αυστραλίας ζητά 
από την Επιτροπή Εργασίας να αυξήσει 
τον ετήσιο µισθό κατά έξι τοις εκατό 
στα 762,20 δολάρια την εβδοµάδα, από 
719,20 δολάρια που είναι σήµερα. Η 
γραµµατέας της ACTU Sally McManus 
είπε ότι µια αύξηση 10,7% σε διάστη-
µα δύο ετών θα βοηθήσει τους  εργαζό-
µενους να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες 
τους. « Κανείς δεν θα πρέπει να ζει σε 
συνθήκες φτώχειας», δήλωσε στο ABC 

Radio National την Τετάρτη. «Εάν κά-
ποιος εργάζεται 38 ώρες την εβδοµάδα 
θα πρέπει να µπορεί να κερδίζει ένα µι-
σθό που θα του επιτρέπει να επιβιώνει». 
Ο επικεφαλής των Εργατικών Μπιλ 
Σόρτεν σταθµίζει τους τρόπους να εν-
θαρρύνει την επιτροπή να λάβει υπόψη 
περισσότερους παράγοντες έτσι ώστε να 
εξασφαλίσει στους χαµηλόµισθους ερ-
γαζόµενους ένα εισόδηµα, το οποίο θα 
είναι στο 60% του µέσου εθνικού µεσαί-
ου µισθού. Οι εκπρόσωποι των εργοδο-
τών ζητούν µε τη σειρά τους να µη τεθεί 
σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της αρχής 
που ρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις, 
υποστηρίζοντας επίσης ότι µια µεγάλη 
αύξηση των αµοιβών θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει µεγαλύτερη ανεργία. Το 
αυστραλιανό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο είναι αντίθετο µε τις κυ-
βερνητικές παρεµβάσεις στον ρυθµό αύ-
ξησης των αποδοχών που ορίζεται από 
ανεξάρτητο φορέα για περισσότερο από 
έναν αιώνα. Ωστόσο, η κ. McManus 
είπε ότι το λόµπι των επιχειρήσεων δεν 
είναι σε επαφή µε την πραγµατικότητα 
που αντιµετωπίζουν οι χαµηλόµισθοι 
εργαζόµενοι. «Πρέπει να διασφαλίσου-
µε ότι ο Αυστραλός που εργάζεται µε 
πλήρη απασχόληση δεν θα ζει σε συν-
θήκες φτώχειας, ενώ παράλληλα θα 
µπορεί να αυξήσει τις δαπάνες του κάτι 
που θα τονώσει την οικονοµική δραστη-
ριότητα και την ανάπτυξη», ανέφερε. Ο 
ελάχιστος µισθός της Αυστραλίας είναι 
18,93 δολάρια ανά ώρα ή 719,20 δολά-
ρια για 38 ώρες εργασίας την εβδοµάδα. 
Η γενική διευθύντρια του Συµβουλίου 
Επιχειρήσεων της Αυστραλίας, Jennifer 
Westacott, δήλωσε ότι η οργάνωσή της 
είχε υποστηρίξει µε συνέπεια έναν ανε-
ξάρτητο µηχανισµό για τον καθορισµό 
του κατώτατου µισθού. «Ο τρόπος για 
να αυξήσουµε τους µισθούς και να τους 
κρατήσουµε ψηλά είναι η άνοδος της 
παραγωγικότητας», δήλωσε.

Ανακοινώθηκε η πολυαναµενόµενη 
σιδηροδροµική σύνδεση µε 
το αεροδρόµιο της Μελβούρνης
Ένα έργο που έχει καθυστερήσει για δεκαετίες,η  σιδηροδροµική σύνδεση µε το 
αεροδρόµιο της Μελβούρνης βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του 
καθώς ο πρωθυπουργός και ο Πρέµιερ της Βικτώριας δεσµεύτηκαν για χρηµατο-
δότηση ύψους 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ο Σκοτ Μόρισον και ο Ντάνιελ 
Άντριους θα υπέγραψαν το προσχέδιο που καθορίζει τους βασικούς όρους του 
έργου στη Μελβούρνη την Τετάρτη, µε στόχο την έναρξη της κατασκευής που θα 
διαρκέσει εννέα χρόνια το 2022. Η Πολιτειακή και η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
έχουν δεσµεύσει από 5 δισεκατοµµυρία δολάρια η καθεµιά για τη σιδηροδροµική 
σύνδεση, η οποία θα διέρχεται µέσω ενός νέου «υπερ-σταθµού» στο Sunshine, 
11χλµ δυτικά του κέντρου της Μελβούρνης. Το συνολικό κόστος εκτιµάται από 8 
έως 13 δισ. δολάρια. Ο κ. Μόρισον δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Βικτώριας περί-
µεναν για δεκαετίες τη δηµιουργία σιδηροδροµικής σύνδεσης µε το αεροδρόµιο. 
«Η Μελβούρνη είναι πραγµατικά µια διεθνής πόλη που αξίζει υποδοµές διεθνούς 
κλάσης. Η σιδηροδροµική σύνδεση αποτελεί µέρος του σχεδίου µας για την βελ-
τίωση της οδικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την πόλη και την ταχύτερη και ασφα-
λέστερη µεταφορά των ανθρώπων», δήλωσε. Το έργο θα συνδέσει το αεροδρόµιο 
της Μελβούρνης στο Tullamarine µε το σιδηροδροµικό δίκτυο της πόλης. Θα 
ενσωµατωθεί επίσης µε τη σήραγγα του µετρό και έναν µελλοντικό προαστιακό 
σιδηροδροµικό βρόχο, ανοίγοντας το δρόµο για γρήγορο σύνδεση µε τις περιφέ-
ρειες. Ο Πρέµιερ ανέφερε ότι όλοι οι κάτοικοι της Βικτώριας θα επωφεληθούν 
από τη σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένων των κατοίκων του Geelong, του Ballarat 
και του Bendigo. Το 2016-17, το αεροδρόµιο της Μελβούρνης εξυπηρέτησε πάνω 
από 35 εκατοµµύρια επιβάτες και µέχρι το 2038 ο αριθµός αυτός αναµένεται να 
διπλασιαστεί σε περίπου 67 εκατοµµύρια.

Έξι χρόνια φυλάκισης, µε δικαίωµα πρώτης αίτησης για 
αποφυλάκιση τουλάχιστον µετά την πάροδο 3,8 ετών ήταν η 
ποινή που ανακοίνωσε ο Αρχιδικαστής του Περιφερειακού 
∆ικαστηρίου Μελβούρνης Πίτερ Κίντ στον καταδικασµένο για 
δύο περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων καρδι-
νάλιο και πρώην Υπουργό Οικονοµικών του Βατικανού και 
πρώην Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τζόρτζ Πέλ. Ο καρδινάλι-
ος οδηγήθηκε στη φυλακή ενώ ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται 
τις κατηγορίες. Έφεση κατά της καταδίκης που κατέθεσαν οι 
συνήγοροι υπεράσπισης θα κριθεί από το αρµόδιο δικαστήριο 
τον Ιούνιο. Ο Πέλ είναι το ανώτατο στέλεχος στην σύγχρονη 
Ιστορία της καθολικής εκκλησίας που καταδικάζεται σε τέτοια 
πολύχρονη φυλάκιση. Ο καρδινάλιος κρίθηκε ένοχος για τη 
σεξουαλική κακοποίηση δύο ανηλίκων µελών της εκκλησια-
στικής χορωδίας το 1996. Σύµφωνα µε όσα αποδέχθηκε ως 
πραγµατικά γεγονότα το δικαστήριο, ο Πέλ, αµέσως µετά τη 
λειτουργία στον καθεδρικό ναό του St. Patrick στη Μελβούρ-
νη µια Κυριακή του 1996, εντόπισε τα δύο ανήλικα θύµατα 
του να περιφέρονται στο διάδροµο έξω από την αίθουσα όπου 
αλλάζουν ρούχα οι ιερείς και τους επιτέθηκε κακοποιώντας 
τα σεξουαλικά. Να σηµειωθεί πως το ένα από τα θύµατα έφυ-
γε από τη ζωή το 2014 από υπερβολική δόση ναρκωτικών. 
«∆εν µπορώ να γνωρίζω τη ζηµιά που προκάλεσαν οι πράξεις 
σου Τζόρτζ Πέλ στο θύµα Ρ (σηµείωση: -Τα ονόµατα των δύο 
θυµάτων δεν δόθηκαν στη δηµοσιότητα και αναφέρονται σε 
αυτά µε ένα µόνο γράµµα) καθώς δεν είναι στη ζωή για να 
µπορώ να αξιολογήσω, αλλά είναι σίγουρο πως του προκάλε-
σες ισχυρό τραύµα διαρκείας…» «…Οι πράξεις σου έγιναν µε 
τη χειρότερη δυνατή κακοποίηση και παραβίαση της ειδικής 
σχέσης εµπιστοσύνης που οφείλει να έχει προς τους γονείς ο 

χειριστής των παιδιών σε Ιδρύµατα µαζί τους και, ταυτόχρο-
να, εκµεταλλεύτηκες το ανώτατο κύρος που σου προσέδιδε η 
θέση σου ως Αρχιεπισκόπου για να βεβαιωθείς πως τα θύµατα 
δε θα τολµούσαν να στραφούν εναντίον σου από φόβο. Αυτά 
τα έκανες από πρόθεση και γνωρίζοντας όσα σου καταλογίζο-
νται και τις συνέπειες που θα προκαλούσαν αν γίνονταν γνω-
στά στο Νόµο», τόνισε ο ∆ικαστής Κιντ. Στο σκεπτικό του, -το 
οποίο µεταδόθηκε απευθείας από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ καθώς 
ο δικαστής απέρριψε αίτηµα της υπεράσπισης για το αντίθετο- 
ο ∆ικαστής Κιντ, παρόλο που, όπως τόνισε, οι «πράξεις του 
Καρδινάλιου αποτελούν αποκορύφωµα υπεροψίας και σκλη-
ρότητας», είναι υποχρεωµένος να συνυπολογίσει στην επιµέ-
τρηση της ποινής την ηλικία του -77 ετών σήµερα- τα προβλή-
µατα υγείας και την επιβάρυνση που θα επιφέρει η φυλάκιση, 
όπως βεβαίωσαν οι ειδικοί που τον εξέτασαν. Η ποινή όπως 
ήταν αναµενόµενο σχολιάστηκε ευρύτατα στα ΜΜΕ: «Ο Πέλ 
καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση γιατί, διέπραξε σεξουα-
λική κακοποίηση ανηλίκων. Και εκµεταλλεύτηκε τα αξιώµατά 
του για να αποκρύψει τα ανοµήµατά του.  Η έφεση κατά της 
απόφασης που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης θα αξι-
ολογηθεί από το αρµόδιο δικαστήριο τον Ιούνιο σε διήµερη 
ακρόαση όλων των πλευρών. Αν κριθεί βάσιµη, η δίκη θα 
επαναληφθεί. Αν απορριφθεί, επικυρώνεται η απόφαση συνέ-
χισης της ποινής που του επιβλήθηκε και ανακοινώθηκε την 
Τετάρτη: Έξι χρόνια, µε δικαίωµα αιτήµατος αποφυλάκισης 
σε τρία χρόνια και οκτώ µήνες. Ο ∆ικαστής Κιντ ανακοίνωσε 
επίσης πως το όνοµα του Πέλ θα καταγραφεί στο δηµοσίως 
προσβάσιµο κοινό αρχείο µε τα ονόµατα των καταδικασµένων 
για παιδεραστία για όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

(ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, Αλέκος Μάρκελλος).

Κάθειρξη 6 ετών στον καρδινάλιο Τζορτζ Πελ για παιδεραστία




