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Τιμητική κηδεία για 
τον αμφιλεγόμενο 
καθολικό αρχιεπίσκοπο

Ανοιχτή αποδοκιμασία Morrison για τον Craig Kelly 

Ο 
πρωθυπουργός Scott 
Morrison αποστασιοποι-
ήθηκε δημοσίως από τον 
Φιλελεύθερο βουλευτή 

Craig Kelly για τη διάδοση πληρο-
φοριών σχετικά με μη αποδεδειγ-
μένες θεραπείες του κορονοϊού, 
που είχε δημοσιεύσει ο βουλευτής 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Tην Τετάρτη, ο κ. Morrison ζήτη-
σε τον κ. Kelly για προσωπική συ-
νάντηση στο γραφείο του, αφού η 
Tanya Plibersek των Εργατικών 
του είχε επιτεθεί στο Κοινοβούλιο 
και τον κατηγόρησε ότι παραπλη-
ροφορεί τον κόσμο. 
Ο κ. Kelly φάνηκε να ευθυγραμμί-
ζεται μετά την προειδοποίηση του 
κ. Morrison, δημοσιεύοντας μια 
δήλωση που ανέφερε ότι θα «υπο-
στηρίξει» τη διάθεση του κυβερνη-
τικού εμβολίου για κορονοϊούς.

Ο κ. Morrison δέχτηκε τα πυρά των 
επικριτών του για την προηγούμε-
νη απροθυμία του να αποδοκιμά-
σει τον κ. Kelly, αφού είχαν περά-
σει μήνες από τότε που ο δεύτερος 
κοινοποίησε στο διαδίκτυο τις σχε-
τικές του πληροφορίες, αλλά ακόμα 
και τώρα, ο αρχηγός της αντιπολί-
τευσης Anthony Albanese είπε ότι 
η αντίδραση του κ. Morrison ήταν 
καθυστερημένη.
«Χαιρετίζω τις καθυστερημένες δη-
λώσεις του πρωθυπουργού με τις 
οποίες αποδοκιμάζει τα σχόλια του 
βουλευτή του Hughes» δήλωσε στο 
Κοινοβούλιο προχτές. «Τα σχόλια 
αυτά [...] ήταν επικίνδυνα. Ειδικό-
τερα τα σχόλια για την υγεία».
Στην προηγούμενη συνάντησή 
τους, ο κ. Morrison είχε καταστή-
σει σαφές στον κ. Kelly ότι δεν 
μπορούσε να υποστηρίξει τις ενέρ-

γειές του και του είχε ζητήσει να 
μην προωθήσει απόψεις αντίθετες 
με τις συμβουλές της αποδεκτής 
ιατρικής. Τον είχε ενημερώσει ότι 
οι ενέργειές του επηρέαζαν αρνη-
τικά τη στρατηγική της κυβέρνησης 
για τα εμβόλια και ότι θα έπρεπε 
να επικεντρωθεί στους εκλογείς 
του στην έδρα του στο Σίδνεϊ του 
Hughes.
Από ό,τι φαίνεται, ο κ. Kelly συμ-
φώνησε να περιορίσει τη χρήση 
των κοινωνικών μέσων.
Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει 
για την εξάπλωση της παραπληρο-
φόρησης από κυβερνητικούς βου-
λευτές, λέγοντας ότι θα υπονομεύ-
σει την εμπιστοσύνη στις επίσημες 
πληροφορίες για την υγεία και θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει τις 
προσπάθειες για τον περιορισμό 
του ιού. 

Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Φραγκί-
σκου Xavier τελέστηκε στις αρχές της 
εβδομάδας η κηδεία του πρώην καθολικού 
Αρχιεπισκόπου της Αδελαΐδας, 70χρονου 
Philip Wilson, ο οποίος πέθανε ξαφνικά 
τον περασμένο μήνα.
Αρκετοί ηγέτες της εκκλησίας μίλησαν, 
συμπεριλαμβανομένου του Αποστολι-
κού Nuncio Adolfo Tito Yllana, ο οποίος 
διάβασε και μια δήλωση του Πάπα Φρα-
γκίσκου. «Η αγιότητά του, ο Πάπας Φρα-
γκίσκος, λυπάται που μαθαίνει για τον 
θάνατο του Αρχιεπισκόπου Philip Wilson 
και στέλνει θερμά συλλυπητήρια» είπε.
Ο Πάπας επαίνεσε τον Αρχιεπίσκοπο 
Wilson για την «εξειδίκευσή του στο κανο-
νικό δίκαιο», τη «μεγάλη συνεισφορά» του 
στην Καθολική Εκκλησία της Αυστραλίας 
και τη «χριστιανική του ανθεκτικότητά του 
εν μέσω της ταλαιπωρίας του».
Το 2018, ο Αρχιεπίσκοπος έγινε ο ανώ-
τερος στην ιεραρχία καθολικός στον κό-
σμο που καταδικάστηκε για απόκρυψη 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, για 
τα εγκλήματα του παιδόφιλου Jim Fletcher 
στην κοιλάδα Hunter στη δεκαετία του 
1970.
Η καταδίκη τον οδήγησε να παραιτηθεί, 
αλλά αργότερα αναιρέθηκε κατόπιν έφε-
σης, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε ότι 
υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με την κακο-
ποίηση.
Υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος από το 
2001 έως το 2018 και επίσης ήταν Επί-
σκοπος του Wollongong κατά τη διάρκεια 
των 45 ετών υπηρεσίας του στην Καθολι-
κή Εκκλησία.
Ένας επιζών παιδικής σεξουαλικής κα-
κοποίησης, ο Peter Gogarty, δήλωσε ότι 
ο χαρακτηρισμός του Αρχιεπισκόπου 
Wilson ως προστάτη των παιδιών ήταν 
«προσωπικά προσβλητικός» για τον ίδιο.
Ο κ. Gogarty είπε ότι υπέστη κακοποίηση 
στα χέρια του Jim Fletcher, ενώ ο ιερέ-
ας λέγεται ότι ζούσε στο σπίτι του Philip 
Wilson στο Maitland στα τέλη της δεκαετί-
ας του 1970.
«Δεν νομίζω ότι η Καθολική Εκκλησία έχει 
κατανοήσει πραγματικά τι σημαίνει να 
υποφέρουν οι άνθρωποι, και εννοώ ότι ο 
Αρχιεπίσκοπος έζησε μια εξαιρετικά προ-
νομιακή ζωή» δήλωσε ο κ. Gogarty.
«Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να υπέφε-
ρε όταν εμφανίστηκαν αυτές οι κατηγορί-
ες είναι ασήμαντος όταν τον συγκρίνεις 
με τις δεκάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν 
υποφέρει από την παιδική τους ηλικία και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Με 
τους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να 
αντέξουν πια τον πόνο και έχουν δώσει 
μόνοι τους τέλος στη ζωή τους» είπε.

Μια πρόταση του Κόμματος των Εργατικών για εξα-
σφάλιση του ελάχιστου μισθού για τους περιστασια-
κά εργαζόμενους, όπως οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες 
delivery, έγινε θερμά αποδεκτή από τους υποστηρι-
κτές του κλάδου.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε 
μεταρρυθμίσεις που αναθεωρούν τον τρέχοντα ορι-
σμό του «ανεξάρτητου συνεργάτη», διασφαλίζοντας 
βασικούς εργασιακούς όρους, όπως έναν εγγυημένο 
ελάχιστο μισθό για τους εργαζόμενους στην οικονομία 
της περιστασιακής απασχόλησης (gig economy).
Υποστηρικτές του συγκεκριμένου κλάδου, οι οποίοι 
ανησυχούν ότι τέτοιοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 
επί του παρόντος «καθημερινή εκμετάλλευση», έχουν 
επανειλημμένα ζητήσει μια καλύτερη ρύθμιση.
Στην Αυστραλία, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην 
οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης ταξι-
νομούνται ως «ανεξάρτητοι συνεργάτες» και όχι ως 
υπάλληλοι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν δικαιούνται 
παροχές όπως ελάχιστοι μισθοί, συνταξιοδότηση και 
αποζημίωση εργαζομένων.
Ενώ ορισμένες εταιρείες delivery προσφέρουν ένα 
επίπεδο κάλυψης, δεν υπάρχει νομική απαίτηση για 
τις επιχειρήσεις να κάνουν κάτι τέτοιο.
Οι Εργατικοί αποκάλυψαν προχτές μια πολιτική που 
στοχεύει στην αμφισβήτηση της κατηγοριοποίησης 
αυτών των εργαζομένων ως ανεξάρτητων συνεργα-

τών. Ο εκπρόσωπος εργασιακών σχέσεων της αντι-
πολίτευσης Tony Burke δήλωσε στο SBS News ότι 
ανησυχεί ότι οι εταιρείες σε αυτό τον χώρο κάνουν 
κατάχρηση του ορισμού.
«Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση στην Αυ-
στραλία όπου μερικοί άνθρωποι αμείβονται λιγότερο 
από τον κατώτατο μισθό» είπε. «Δεν γίνεται να υπάρ-
χουν άνθρωποι στην οικονομία της περιστασιακής 
απασχόλησης στους οποίους θα λέμε “εσείς δεν με-
τράτε”».
Ο εθνικός ελάχιστος μισθός είναι επί του παρόντος 
19,84 $ ανά ώρα.
Οι Εργατικοί αναμένεται να αποκαλύψουν τη νέα 
τους πολιτική για τις εργασιακές σχέσεις την επόμενη 
εβδομάδα.

Εργατικοί: Οι περιστασιακά εργαζόμενοι να θεωρηθούν «υπάλληλοι»


