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Δύο πρώην υπουργοί εκθέτουν τον Morrison
Μ ια έρευνα σχετικά με τις θέσεις εργασίας 

δύο κορυφαίων πρώην υπουργών μετά 
την αποχώρησή τους από την πολιτική 
θα μπορούσε να φέρει τον πρωθυπουργό 

Scott Morrison και τον επικεφαλής του Γραφείου 
του ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Ο κ. Christopher Pyne, ο οποίος ήταν υπουργός 
Άμυνας πριν από τις εκλογές, και η πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών Julie Bishop βρίσκονται υπό πίεση 
όσον αφορά επαγγελματικές θέσεις που ανέλαβαν 
μετά την αποχώρησή τους από το ομοσπονδιακό 
κοινοβούλιο ως σύμβουλοι.

Ο νέος ρόλος του κ. Pyne επικεντρώνεται στην άμυ-
να, εργαζόμενος για τον κολοσσό παροχής υπηρε-
σιών άμυνας EY, ενώ η κα Bishop έχει διοριστεί 
στο διοικητικό συμβούλιο μιας ξένης εργολαβικής 
εταιρείας ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ο γραμματέας του Γραφείου του πρωθυπουργού 
και του υπουργικού συμβουλίου Martin Parkinson 
επανεξέτασε τους διορισμούς αυτούς και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι δύο πρώην υπουργοί δεν 
παρέβησαν τους κανόνες.
Ωστόσο, η έρευνα του Δρ Parkinson δεν ικανοποί-
ησε τον γερουσιαστή της Συμμαχίας του Κέντρου 

Rex Patrick, ο οποίος πέτυχε τη Δευτέρα να λάβει 
υποστήριξη από τη Γερουσία για να διερευνήσει 
τον υπουργικό κώδικα δεοντολογίας.
Σύμφωνα με τον κώδικα, οι υπουργοί δεν πρέπει 
να ασκούν πιέσεις ή να έχουν επαγγελματικές συ-
ναντήσεις με πολιτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους 
εντός 18 μηνών από την αποχώρησή τους από το 
κοινοβούλιο σε θέματα που συνδέονται με τους 
τελευταίους 18 μήνες της ενεργής υπηρεσίας τους 
στην κυβέρνηση.
Ο κ. Patrick δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να κάνει 
τον κ. Morrison και τον γραμματέα του Γραφείου 
του να περάσουν από ακρόαση, ως μέρος της εξέ-
τασης των υπουργικών προτύπων της επιτροπής.
Ο κ. Pyne και η κα Bishop αναμένεται επίσης να 
καταθέσουν στην έρευνα.
Ο αρχηγός της κυβέρνησης στη Γερουσία, Mathias 
Cornmann, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνε-
ται αδύνατο για πρώην υπουργούς να ασκούν ένα 
επάγγελμα. «Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει παραβί-
αση και δεν υπάρχει λόγος για αυτή την έρευνα» 
δήλωσε στο κοινοβούλιο.
Η βουλευτής των Εργατικών Kristina Keneally είπε 
ότι ήταν παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι οι πρώ-
ην υπουργοί δεν προετοίμαζαν τη ζωή τους έξω 
από την πολιτική τις τελευταίες μέρες της υπηρε-
σίας τους. Είπε ότι ο κ. Morrison αυτή τη φορά 
δεν μπορεί να απορρίψει το αίτημα με ένα από τα 
αγαπημένα του ρητά.
«Εδώ πρόκειται για τα ηθικά πρότυπα που εσείς 
και οι υπουργοί σας δεσμευτήκατε να υποστηρίξε-
τε» δήλωσε η κ. Keneally.

Αθώος δάσκαλος που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Ε νας δάσκαλος του Σίδνεϊ κηρύχτηκε αθώος αφού δικάστηκε για σεξουαλική επίθεση εναντίον 
τριών νεαρών κοριτσιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο Simon William Phillips, 52 ετών, 
κατέρρευσε στο δικαστήριο τη στιγμή που απαγγέλθηκε η αθωωτική ετυμηγορία, κηρύσσοντας 
τον αθώο για 12 κατηγορίες για άσεμνη επίθεση που κατηγορήθηκε ότι διέπραξε εναντίον τρι-

ών κοριτσιών ηλικίας 11-12 ετών το 2017.Ο δικαστής του τοπικού δικαστηρίου του Burwood Daniel 
Reiss απέρριψε κάθε κατηγορία, λέγοντας ότι παρέμεναν εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν ο Phillips 
είχε όντως διαπράξει τα εγκλήματα.
Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί στο σπίτι του στο Russell Lea τον Νοέμβριο του 2017. Αρχικά του απαγ-
γέλθηκαν 25 κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο Mowbray 
Public School. Ωστόσο, περισσότερες από τις μισές από αυτές αποσύρθηκαν τον Οκτώβριο του 2018.
Όταν η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, ο Phillips αποκλείστηκε από τη διδασκαλία σε όλα 
τα σχολεία της Νέας Νότιας Ουαλίας και τοποθετήθηκε σε έναν κατάλογο που περιλαμβάνει άτομα τα 
οποία «δεν πρέπει να απασχολούνται».
Πρόκειται για μια κοινή δράση διαχείρισης κινδύνου που έχει υιοθετηθεί από το Υπουργείο Εκπαί-
δευσης της ΝΝΟ, σε περιπτώσεις που εκκρεμεί η δικαστική απόφαση.


