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H Penny Wong ζητά έρευνα  
για τη διαρροή φωτογραφιών
H 

Penny Wong που την περίοδο αυτή ασκεί 
τα καθήκοντα του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα 
σχετικά µε τη διαρροή µιας φωτογραφίας 

γυναίκας διπλωµάτη. Η εικονιζόµενη στη φωτογρα-
φία έχει ήδη υποβάλει µήνυση εναντίον του Βου-
λευτή των Λίµπεραλ, Jamie Briggs καθώς τον θεω-
ρεί υπεύθυνο για την δηµοσίευση της φωτογραφίας. 
Ο κ Briggs, πρώην υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης, 
παραιτήθηκε από το χαρτοφυλάκιό του την περα-
σµένη εβδοµάδα µε αφορµή περιστατικό που συνέ-
βη αργά τη νύχτα και σχετίζεται µε υπάλληλο του σε 
ένα µπαρ του Χονγκ Κονγκ, κατά τη διάρκεια της 
επίσηµης επίσκεψης του τον περασµένο ∆εκέµβριο. 
Μια φωτογραφία της γυναίκας που εµπλέκεται στην 
υπόθεση και την οποία η γυναίκα ισχυρίζεται ότι την 
τράβηξε ο κ. Briggs και την έστειλε σε συναδέλφους 
της πριν και µετά το συµβάν, διέρρευσε αργότερα 
στα µέσα ενηµέρωσης και δηµοσιεύθηκε µε ψηφι-
ακή επεξεργασία που αλλοίωνε κάπως τα χαρακτη-
ριστικά της. Με αφορµή το παραπάνω περιστατικό 
ο πρωθυπουργός Μάλκολµ Τέρνµουλ εξέφρασε τις 
ανησυχίες του για την ιδιωτική ζωή της γυναίκας, 
αλλά η γερουσιαστής Wong υποστηρίζει ότι η δή-
λωση του πρωθυπουργού αποτελεί ανεπαρκή απά-
ντηση σε σχέση µε τη σοβαρότητα του περιστατικού. 
«Ο κ. Τερνµουλ έχει αρνηθεί µέχρι στιγµής να απα-
ντήσει σε ερωτήσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των 
υπουργών του και νοµίζω ότι αυτό αποτελεί απο-
γοητευτική ένδειξη αδυναµίας εκ µέρους του. Ο κ 
Briggs έχει παραδεχθεί ότι έστειλε αυτή τη φωτο-
γραφία στους συναδέλφους του αλλά αρνείται ότι 
ήταν αυτός που την διοχέτευσε στην εφηµερίδα The 
Australian.  Αν αυτό ισχύει, τότε κάποιος άλλος από 
το προσωπικό του γραφείου του το έχει κάνει. Νο-
µίζω ότι το πιο σηµαντικό ερώτηµα που πρέπει να 
απαντήσει ο κ. Τέρνµουλ είναι, γιατί ως ηγέτης του 
κόµµατος και ως πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τις 
απαραίτητες κινήσεις που χρειάζονται για να µάθει 
ποιοι έλαβαν την φωτογραφία και ποιός από αυτούς 
που την έλαβε την έστειλε τελικά στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης;», είπε η κα Γουόνγκ.

Προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων των διπλωµατών 
Σε δήλωση του στο ABC προχθές, ο κ. Τέρνµουλ 
είπε ότι έχει ζητήσει να «διασφαλιστεί η προστα-
σία της ιδιωτικής ζωής του δηµόσιου υπάλληλου 
που εµπλέκεται στο περιστατικό». “Η δηµοσίευση 
της ταυτότητας του καταγγέλλοντος σε µια περίπτω-

ση σαν αυτή όχι µόνο παραβιάζει την ιδιωτική του 
ζωή, αλλά αποθαρρύνει και άλλες γυναίκες από 
το να καταγγείλουν την απρεπή συµπεριφορά των 
προϊσταµένων τους στο µέλλον. Καλώ όλους τους 
εµπλεκοµένους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή 
της υπαλλήλου.», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ο 
κ Turnbull σχολίασε, επίσης, το µήνυµα κειµένου, 
που από λάθος έστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης 
Peter Dutton σε µία δηµοσιογράφο, λέγοντας ότι 
επέπληξε τον υπουργό και τον κάλεσε να ζητήσει 
συγγνώµη. Στο µήνυµα του ο κ. Ντάτον χαρακτήρι-
ζε την δηµοσιογράφο της εφηµερίδας The Sunday 
Telegraph, Samantha Maiden ως «τρελή γ**νη µά-
γισσα». Ο υπουργός Μετανάστευσης επιβεβαίωσε 
ότι όντως έστειλε το µήνυµα και είπε ότι ζήτησε συγ-
γνώµη αµέσως.

Έντονη κριτική και από 
την Sharman Stone
Η βουλευτής των Λίµπραλ, Sharman Stone επέκρινε 
τους άνδρες συναδέλφους της µετά το περιστατικό 
µε τη διαρροή της φωτογραφίας που εµπλέκει τον 
Jamie Briggs και µια γυναίκα υπάλληλο τους διπλω-
µατικού σώµατος.
Η ∆ρ Στόουν δήλωσε ότι οι ενέργειες των συνα-
δέλφων της, συµπεριλαµβανοµένης της διαρροής 
της φωτογραφίας δείχουν έλλειψη σεβασµού. «Οι 
πράξεις που κατεγράφησαν τις τελευταίες εβδοµά-
δες δείχνουν ότι ορισµένοι από τους άνδρες συνα-
δέλφους µας εξακολουθούν να µην συµπεριφέρο-
νται µε σεβασµό στις γυναίκες. Πιστεύω ότι το πιο 
σηµαντικό γεγονός ήταν η διαρροή της φωτογρα-
φίας, ότι δηλαδή κάποιος δεν θεώρησε σηµαντικό 
να κρατήσει την ταυτότητα της γυναίκας σε αυστηρά 
ιδιωτικό πλαίσιο. Είναι ένα περιστατικό που δείχνει 
πώς έχουµε ακόµη δρόµο να διανύσουµε”, είπε η 
∆ρ Στόουν.

Το υψηλό κόστος  
της ενέργειας υπεύθυνο  
για την αύξηση των  
θανατηφόρων πυρκαγιών  
στη Νέα Νότια Ουαλία
Το υψηλό κόστος της ενέργειας είναι εν µέ-
ρει υπεύθυνο για την αύξηση του αριθµού 
των θανάτων από φωτιά σε κατοικίες, σύµ-
φωνα µε την Υπηρεσία Πυρόσβεσης και ∆ι-
άσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος, ο αριθµός των ατό-
µων που έχασαν την ζωή τους από πυρκαγιά 
που ξέσπασε στο σπίτι τους αυξήθηκε στην 
Πολιτεία καταγράφωντας περισσότερα θύ-
µατα (5 περισσότεροι από την προηγούµενη 
χρονιά). «Το 2015, καταγράψαµε δυστυχώς 
17 θανάτους από πυρκαγιές σε σπίτια που 
θα µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Συνο-
λικά, αντιµετωπίσαµε περιπου 4.000 πυρκα-
γιές που ξέσπασαν σε σπίτια στη Νέα Νότια 
Ουαλία,» δήλωσε ο Βοηθός Επίτροπος της 
Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και ∆ιάσωσης της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, Μάρκ Γουίµπρο. Ο κ. 
Γουίµπρο ανέφερε ότι το 2015 είχαµε πιο 
κρύο χειµώνα από ό, τι το προηγούµενο έτος 
και το κόστος της θέρµανσης οδήγησε κά-
ποιους να επιλέξουν να θερµάνουν τα σπίτια 
τους µε επικίνδυνους τρόπους. «Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το υψηλό κόστος της ενέργειας 
έχει οδηγήσει µερικούς ανθρώπους να χρη-
σιµποποιούν καυστήρες άνθρακα στα σπί-
τια τους. Είχαµε, δυστυχώς, µια σειρά από 
δηλητηριάσεις µε µονοξείδιο του άνθρακα, 
καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν 
φθηνότερο τρόπο για να θερµάνουν τα σπί-
τια τους.»
Ο Βοηθός Επίτροπος είπε ότι ενώ ο χειµώ-
νας είναι συνήθως η περίοδος αιχµής για τις 
πυρκαγιές που ξεσπούν σε οικίες, στις δι-
ακοπές των Χριστουγέννων κατεγράφησαν 
επίσης πολλά περιστατικά. Μόνο το ∆εκέµ-
βρη η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιµετω-
πίσει 300 πυρκαγιές σε σπίτια και τέσσερις 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. «∆υστυχώς, 
αυτή την εορταστική περίοδο τα µπάρµπε-
κιου, οι υπερφορτωµένοι πίνακες ισχύος 
και τα γιορτινά φώτα προκάλεσαν πολλά 
προβλήµατα», είπε ο κ. Γουίµπρο και πρό-
σθεσε ότι είναι απογοητευτικό να βλέπουµε 
ότι οι συναγερµοί πυρκαγιάς εξακολουθούν 
να µην λειτουργούν σωστά. «Η έρευνά µας 
δείχνει ότι περίπου το 50 τοις εκατό των αν-
θρώπων δεν έχουν συναγερµό καπνού, που 
είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιβί-
ωση των ενοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς”, 
τόνισε ο κ. Γουίµπρο.




