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Η καταπολέµηση του covid πιο 
σηµαντική από την καταπολέµηση 
της διαφθοράς, λέει ο Morrison

Υπόθεση Daryl Maguire: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις

Απολυµένο ζευγάρι εναντίον της γερουσιαστή
Lambie: «Μας έκανε µπούλινγκ»
Ο

πρώην ανώτερος σύµβουλος της γερουσι-
αστή Jacqui Lambie κατέθεσε σε ένα δικα-
στήριο ότι, από τον Νοέµβριο του 2014 
και έως τη στιγµή που απολύθηκε τον 

Μάιο του 2017, δεν υπήρχε «εµπιστοσύνη» µετα-
ξύ των δύο, αλλά ότι η γερουσιαστής «εξαρτιόταν 
σε µεγάλο βαθµό» από αυτόν κατά την ταραχώδη 
πρώτη θητεία της στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο.
Όπως ισχυρίστηκαν ο πρώην επικεφαλής του 
προσωπικού της Rob Messenger και η πρώην δι-
ευθύντρια του γραφείου της γερουσιαστή Fern 
Messenger, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
η κα Lambie εκφόβιζε το προσωπικό, έβριζε υπερ-

βολικά και εµπλεκόταν και σε άλλα παραπτώµατα 
που αφορούν τον χώρο εργασίας. 
Ωστόσο, ο κ. Messenger παραδέχτηκε την Τετάρτη 

ότι δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ούτε ίχνος 
εγγράφου που θα αποδείκνυε τουλάχιστον µερι-
κούς από τους ισχυρισµούς του εναντίον της πρώ-
ην αφεντικίνας του.
Οι Messengers, ένα παντρεµένο ζευγάρι, έχουν 
προσφύγει στο δικαστήριο της Γερουσίας εναντίον 
της γερουσιαστή Lambie και της Κοινοπολιτείας, 
ισχυριζόµενοι ότι απολύθηκαν άδικα ως αντίποι-
να για τις πολυάριθµες καταγγελίες τους σχετικά 
µε τη συµπεριφορά της γερουσιαστή απέναντι στο 
προσωπικό.
Η κα Lambie αναµενόταν να δώσει στο δικαστήριο 
και τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Ο πρωθυπουργός Scot Morrison υπερασπίστηκε προχτές 
την κυβερνητική καθυστέρηση στην ίδρυση εθνικού παρατη-
ρητηρίου διαφθοράς, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνησή του 
έλαβε το σχετικό σχέδιο νόµου πριν από εννέα µήνες, τον 
∆εκέµβριο, όταν ανώτεροι αξιωµατούχοι του τµήµατος του 
γενικού εισαγγελέα παρουσίασαν στον αρµόδιο υπουργό ένα 
προσχέδιο της σχετικής νοµοθεσίας.
Ο κ. Morrison είπε ότι ο κορονοϊός υπερισχύει της επιτρο-
πής διαφθοράς που υποσχέθηκε να ιδρύσει πριν από σχεδόν 
δύο χρόνια. «∆εν πρόκειται να αποσύρω ούτε έναν δηµόσιο 
υπάλληλο από το έργο [...] της αντιµετώπισης αυτής της παν-
δηµίας» δήλωσε στο κοινοβούλιο την Τετάρτη και πρόσθε-
σε ότι ο ηγέτης των Εργατικών, Anthony Albanese, δεν έχει 
αναγνωρίσει το έργο του Γενικού Εισαγγελέα Christian Porter 
για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος εργασιακών σχέσεων.
«Ο γενικός εισαγγελέας εδώ και πολλούς µήνες φέρνει σε 
επαφή τους εργοδότες και τους εκπροσώπους των εργαζοµέ-
νων για να διαµορφώσουν ένα σύνολο προτάσεων ώστε να 
επιστρέψουν περισσότεροι Αυστραλοί στη δουλειά».
Από τη µεριά του, ο κ. Albanese έγραψε στο Twitter ότι η 
Αυστραλία έχει ανάγκη από µια οµοσπονδιακή επιτροπή 
καταπολέµησης της διαφθοράς προκειµένου να επανέλθει η 
δηµόσια λογοδοσία.
Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο γερουσιαστής των Εργατικών 
Murray Watt αµφισβήτησε την αποφασιστικότητα του Συνα-
σπισµού να καταπολεµήσει τη διαφθορά. «Το επιχείρηµα της 
κυβέρνησης για το γιατί δεν κατάφερε να δηµιουργήσει µια 
επιτροπή καταπολέµησης της διαφθοράς, κάτι που είχε υπο-
σχεθεί πριν από σχεδόν δύο χρόνια, είναι ότι αυτή τη στιγµή 
συµβαίνουν πάρα πολλά πράγµατα» είπε.
Ο γραµµατέας του υπουργείου Chris Moraitis δήλωσε ότι 
ορισµένοι πόροι έχουν µεταφερθεί στη µεταρρύθµιση των 
εργασιακών σχέσεων και στις πυρκαγιές, θέµατα που η κυ-
βέρνηση θεώρησε πιο πιεστικά. Είπε ότι το υπουργείο έχει 
προχωρήσει σε εργασίες που σχετίζονται µε την επιτροπή 
όσο ήταν δυνατόν.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Michael 
McCormack δήλωσε προχτές ότι δεν είχε 
συζητήσει σχετικά µε συµφωνίες αγοραπω-
λησίας γης µε τον πρώην βουλευτή της ΝΝΟ 
Daryl Maguire.
Ο κ. McCormack έγινε στόχος για την 
αντιπολίτευση στην Ώρα των Ερωτήσεων 
την Τετάρτη, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο κ. 
Maguire του εξέφρασε ανησυχίες σχετικά µε 
τις προσωρινές αλλαγές στις βίζες εργαζο-
µένων του, ενώ εµπλεκόταν στο φερόµενο 
σκάνδαλο «µετρητά για θεωρήσεις».
Η ανεξάρτητη επιτροπή κατά της διαφθοράς 
της ΝΝΟ (ICAC) διερευνά ισχυρισµούς ότι 
επιχειρηµατίες στη Riverina υποστήριξαν 
ψευδείς αιτήσεις θεώρησης για Κινέζους 
υπηκόους µε αντάλλαγµα χιλιάδες δολάρια 
σε µετρητά.
Οι Εργατικοί πίεσαν πάρα πολύ τον κ. 
McCormack για τις συζητήσεις του µε τον 
κ. Maguire, συµπεριλαµβανοµένων, εάν 
υπήρχαν, και συζητήσεων για την απόκτηση 
γης ή για οδικά έργα.
«Για έργα οδοποιίας, ναι, είχα συζητήσει 
µε τον πρώην βουλευτή του Wagga Wagga, 
σίγουρα στο εκλογικό σώµα του Wagga 
Wagga» είπε ο κ. McCormack. «Είναι ανα-
µενόµενο για έναν βουλευτή της πολιτείας 
και για έναν οµοσπονδιακό βουλευτή να 

έχουν τέτοιες συζητήσεις. Όσον αφορά συ-
ζητήσεις για κτηµατοµεσιτικές αγορές, όχι».
Ρωτήθηκε επίσης αν είχε συζητήσεις σχε-
τικά µε µια επιχείρηση, την Gateway 
International, που φέρεται να αποτελεί το 
όχηµα για το συγκεκριµένο παράνοµο σύ-
στηµα θεωρήσεων, µε τον κ. McCormack 
να απαντά: «Όχι». Αλλά µια άλλη ερώτη-
ση σχετικά µε την τελευταία φορά που ο κ. 
McCormack είχε επαφή µε τον κ. Maguire 
απορρίφθηκε από τον πρόεδρο, Tony Smith.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ερωτήθηκε 
επίσης την Τρίτη σχετικά µε σχόλια που έκα-
νε σχετικά µε την αµφιλεγόµενη συµφωνία 
γης στο Tρίγωνο Leppington – όπου οι φο-
ρολογούµενοι χρεώθηκαν 30 εκατοµµύρια 
δολάρια για γη κοντά στο αεροδρόµιο του 
∆υτικού Σίδνεϊ αξίας 3 εκατοµµυρίων δολα-
ρίων, ενώ την ίδια µέρα και η Αυστραλιανή 
Οµοσπονδιακή Αστυνοµία επιβεβαίωσε ότι 
έχει ξεκινήσει έρευνα για απάτη σχετικά µε 
τη σχετική συµφωνία για το αεροδρόµιο.
Ο αναπληρωτής επίτροπος Ian McCartney 
είπε επίσης σε µια επιτροπή της Γερουσί-
ας ότι η αστυνοµία σκόπευε να επικοινω-
νήσει µε την επιτροπή καταπολέµησης της 
διαφθοράς της ΝΝΟ σχετικά µε µια «σει-
ρά αποκαλύψεων» που αφορούσαν τον κ. 
Maguire.




