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Υπόθεση Higgins: Όλοι γνώριζαν εκτός από τον πρωθυπουργό

Κατηγορούμενος για βιασμούς: «Οι διδασκαλίες μου προσέλκυαν τις γυναίκες»

NNO: Περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας από σήμερα

Ο
ι περιορισμοί για τις εσωτερικές συγκε-
ντρώσεις, για τον χορό σε γάμους και για 
τις χορωδίες στη ΝΝΟ θα χαλαρώσουν 
από σήμερα, αλλά η πρωθυπουργός προ-

ειδοποιεί τον κόσμο να μην πάψει να βρίσκεται σε 
επιφυλακή, παρόλο που η διάθεση των εμβολίων 
έχει ξεκινήσει.
Η ΝΝΟ την Τρίτη είχε καταγράψει την 38η συνεχό-
μενη ημέρα χωρίς νέα κρούσματα κορονοϊού με το-
πική μετάδοση, και μόνο μία περίπτωση ασθενούς σε 
καραντίνα ξενοδοχείου.
Πάνω από 3.200 άτομα εμβολιάστηκαν σε τρία κέ-
ντρα της ΝΝΟ τις δύο πρώτες ημέρες της διάθεσης 
των εμβολίων, δήλωσε την Τετάρτη η πρωθυπουρ-
γός Gladys Berejiklian. Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν 
στη ΝΝΟ τη Δευτέρα, με εργαζόμενους στον κλάδο 
της υγείας να είναι από τους πρώτους που έκαναν το 
εμβόλιο.
Η κ. Berejiklian ανακοίνωσε ότι τα όρια συναθροίσε-
ων σε εσωτερικούς χώρους από σήμερα θα αυξηθούν 
σε 50 άτομα, από τα 30 που ήταν πριν. Το ανώτατο 
όριο για γάμους θα παραμείνει στα 300 άτομα, αλλά 
έως 30 άτομα θα επιτρέπεται να χορεύουν ταυτόχρο-
να σε πίστες ανά πάσα στιγμή. Θα επιτρέπονται 50 
άτομα σε μαθήματα γυμναστικής, ενώ οι χορωδίες σε 
εσωτερικούς χώρους μπορούν τώρα να αριθμούν 30 

άτομα. Η στάση και η κατανάλωση ποτών σε ένα εσω-
τερικό μπαρ θα επιτρέπεται από την Ημέρα του Αγίου 
Πατρικίου και μετά, εάν δεν εμφανιστούν περαιτέρω 
κρούσματα COVID-19 πριν από τις 17 Μαρτίου.
«Θα περάσουν μερικοί μήνες μέχρι να εμβολιαστεί 
ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού» δήλωσε η 
πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους. «Ακόμα κι αν 
χαλαρώνουμε τους περιορισμούς, είναι πιο σημαντι-
κό από ποτέ να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε check in 
όταν πηγαίνουμε σε χώρους, ότι διατηρούμε την κοι-
νωνική μας απόσταση, ότι κάνουμε τεστ εάν έχουμε 
έστω και τα πιο ήπια συμπτώματα και βεβαιωνόμαστε 
ότι ακολουθούμε όλους τους άλλους κανόνες».
Η NΝΟ θα χρησιμοποιήσει το εμβόλιο Pfizer για τις 
επόμενες τρεις εβδομάδες, αλλά μετά από αυτό στους 
περισσότερους ανθρώπους θα γίνει το εμβόλιο της 
AstraZeneca.

δόν τρεις ημέρες πριν τον ενημερώσει.
Ο γραμματέας του πρωθυπουργού και του 
υπουργικού συμβουλίου Philip Gaetjens, 
πρώην προϊστάμενος προσωπικού του κ. 
Morrison, πλέον ερευνά εάν οι ανώτεροι 
υπάλληλοι γνώριζαν νωρίτερα.
Η κ. Higgins είναι απόλυτη ότι ένας από 
τους βασικούς συμβούλους του Morrison 
«επικοινώνησε μαζί της» μέσω WhatsApp, 
αμέσως μετά την εκπομπή του Four 
Corners για την κοινοβουλευτική κουλ-
τούρα του 2020. Ο άντρας που κατηγο-
ρείται για τον βιασμό απολύθηκε λόγω 
παραβίασης ασφαλείας, επειδή τη νύχτα 
του συμβάντος εισήλθε στο Κοινοβούλιο. 
Τουλάχιστον δύο άλλα μέλη του γραφεί-
ου του πρωθυπουργού συμμετείχαν στη 
διαχείριση αυτής της παραβίασης ασφα-

του την παραδοσιακή παράσταση τραγου-
διού και χορού, τέχνης και θεραπευτικών 
τελετών και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είχε νιώ-
σει άβολα κατά τη διάρκεια ενός περιστατι-
κού στο οποίο πολλές γυναίκες, σε μια ιδι-
ωτική περιοδεία, γδύθηκαν μπροστά του.
Αρνήθηκε ότι είχε προσφέρει τις πολιτιστι-
κές του διδασκαλίες με αντάλλαγμα το σεξ.
Υπό αντεξέταση από τον πολιτειακό εισαγ-
γελέα Beau Sertorio, ο κ. Williams είπε ότι 
είχε κληρονομήσει τον τίτλο του «πρεσβύ-

λείας το 2019. Η υπουργός Απασχόλησης 
Michaelia Cash, η υπουργός Άμυνας Linda 
Reynolds –που πήρε αναρρωτική άδεια 
προχτές– και ο γερουσιαστής Reynolds, 
όλοι φαίνεται να πληροφορήθηκαν το γε-
γονός μέρες πριν από τον πρωθυπουργό.  
Από την πλευρά του, ο κ Morrison απέρρι-
ψε τις αιτιάσεις ότι υπάρχει μια κουλτούρα 
«μην ρωτάτε, μην πείτε» στην κυβέρνηση, 
και πρόσθεσε ότι γίνονται μια σειρά δρά-
σεων για την αντιμετώπιση παρόμοιων 
ζητημάτων στην ομοσπονδιακή πολιτική, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
έχει επαρκή υποστήριξη. Να σημειωθεί 
ότι, μετά την καταγγελία της κ. Higgins, τις 
τελευταίες δέκα μέρες άλλες τρεις γυναίκες 
έχουν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση 
από άντρες στο Κοινοβούλιο.

τερου» όταν πέθανε ο πατέρας του το 2011.
Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, συμπερι-
λαμβανομένου του ότι είχε προσφερθεί να 
προσπαθήσει να διορθώσει ένα πρόβλημα 
στειρότητας μέσω του σεξ, ότι είχε βάλει τη 
γροθιά του στον κόλπο μιας γυναίκας για 
να «την προετοιμάσει για γέννηση» και ότι 
είπε σε μια γυναίκα πως έπρεπε να ξυριστεί 
στην ηβική περιοχή.
«Όλα αυτά είναι έλλειψη σεβασμού στον 
ύψιστο βαθμό» είπε.
Ο κ. Williams είπε ότι είχε εκπλαγεί από 
προηγούμενες καταθέσεις ειδικών μαρτύ-
ρων, κατά τις οποίες στην κοινότητα δεν 
αναγνωρίζεται ως πρεσβύτερος.
Ο δικαστής Peter Stevenson, ο οποίος προ-
εδρεύει της υπόθεσης, δήλωσε ότι η δίκη 
ενδέχεται να παραταθεί έως περίπου τις 3 
Μαρτίου, λόγω αρκετών καθυστερήσεων.

Ο
υπουργός Εσωτερι-
κών Peter Dutton 
έχει προστεθεί 
στον μακρύ κα-

τάλογο των ατόμων που 
γνώριζαν για τον φερό-
μενο βιασμό της κ. Higgins 
μέσα στο Κοινοβούλιο πριν ενημερωθεί ο 
Scott Morrison. Ο κ. Dutton επιβεβαίωσε 
ότι ο επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυ-
νομίας της Αυστραλίας, Reece Kershaw, 
τον ενημέρωσε για την υποτιθέμενη σε-
ξουαλική επίθεση στις 11 Φεβρουαρίου, 
τέσσερις ημέρες πριν ανακοινώσει ο πρω-
θυπουργός πως ήταν ενήμερος.
Ο κ. Morrison έχει πει ότι το γραφείο του 
έμαθε πρώτη φορά για την κατηγορία αυτή 
στις 12 Φεβρουαρίου, αλλά πέρασαν σχε-

Έ
νας πρώην ξεναγός στη ΔΑ που 
δικάζεται αυτές τις μέρες για έξι 
βιασμούς κατέθεσε ότι «δεν ήταν 
ελκυστικός σωματικά» και ζύγιζε 

περίπου 150 κιλά την περίοδο των φερό-
μενων βιασμών, αλλά ότι ασκούσε έλξη 
στις γυναίκες «μέσω της διδασκαλίας του».
Την έβδομη ημέρα της δίκης του στο Επαρ-
χιακό Δικαστήριο του Όλμπανι, ο Joseph 
Luke Williams κατέθεσε για δεύτερη φορά, 
εξεταζόμενος από τον δικηγόρο υπεράσπι-
σής του, λέγοντας ότι καθεμία από τις γυ-
ναίκες που τον κατηγορούν τον πλησίασε 
εκφράζοντας ενδιαφέρον να μάθει για την 
παραδοσιακή κουλτούρα των αυτοχθόνων.
Ο κ. Williams αρνήθηκε ότι τις ώθησε να 
κάνουν σεξ μαζί του ως μέρος των διδασκα-
λιών του. Είπε στο δικαστήριο ότι είχε προ-
σφέρει στις πελάτισσές του στην περιοδεία 
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