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μη καταγγελία και πως θυμάται την πανέξυ-
πνη και πρόσχαρη μαθήτρια, με την οποία 
συμμετείχε σε διαγωνισμό δημόσιας συζή-
τησης-αντιπαράθεσης (debate), αντιπροσω-
πεύοντας το σχολείο τους.
Ο υπουργός αρνήθηκε πως συνέβη το πε-
ριστατικό αλλά τόνισε πως δεν μπορεί να 
αποδείξει πως δεν έγινε, αφού η γυναίκα 
είναι πιά νεκρή και η αστυνομία έχει πλέ-
ον κλείσει την υπόθεση χωρίς να έχει πάρει 
ποτέ κατάθεσή της. Ο υπουργός δεν μπορεί 
να διωχθεί νομικά, αλλά νομικοί κύκλοι, οι 
γονείς της γυναίκας και πολλοί φίλοι της, 
ζητούν να γίνει μία Εξεταστική Επιτροπή, 
με σκοπό να ερευνήσει το θέμα, να καλέσει 
μάρτυρες να μιλήσουν για την γυναίκα και 
για τον υπουργό, διότι δεν υπήρχε μάρτυ-
ρας την ώρα του καταγγελλόμενου βιασμού. 
Ο υπουργός πήρε και αυτός δύο εβδομάδες 
άδεια για να συνέλθει από την αναπάντεχη 
καταγγελία ενός περιστατικού που όπως 
υποστηρίζει δεν συνέβη ποτέ και να καθο-
ρίσει τη στάση του στο μέλλον. 
Ο πρωθυπουργός κ. Scot Morrison, δήλωσε 
πως δεν διάβασε το ανώνυμο γράμμα που 
του έστειλαν, ούτε αργότερα όταν το θέμα 
πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Υποστήριξε πως 
ο υπουργός είναι αθώος, μέχρι να απο-
δειχτεί η ενοχή του, που όμως δεν μπορεί 
να αποδειχθεί, διότι η γυναίκα δεν έδωσε 
ένορκη κατάθεση στην αστυνομία και είναι 
νεκρή. Αρνήθηκε να δώσει εντολή για Εξε-
ταστική Επιτροπή και θέλησε να κλείσει το 
θέμα εκεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα, έγινε η 
πορεία και συγκέντρωση των γυναικών έξω 
από τη Βουλή και ζήτησαν να βγει ο πρω-
θυπουργός να μιλήσει με αντιπροσωπεία 
τους. Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε ευγενικά 
και ζήτησε να τον συναντήσει η αντιπροσω-
πεία τους στο γραφείο του. Καμία γυναίκα 
βουλευτής του Φιλελεύθερου κόμματος δεν 
πήρε μέρος στη συγκέντρωση, διότι όπως 
είπαν, ήταν μονόπλευρη. Οι γυναίκες σχο-
λίασαν πως αν συμμετείχαν και οι γυναίκες 
από το Φιλελεύθερο κόμμα, δεν θα ήταν η 
συγκέντρωση μονόπλευρη και πως αυτό εί-
ναι μία ακόμη ένδειξη της αντίληψης που 
επικρατεί μέσα στο κυβερνητικό κόμμα για 
το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης σε 
βάρος των γυναικών. 
Δύο ημέρες πριν τη συγκέντρωση, είχαν γί-
νει οι Πολιτειακές εκλογές στη Δυτική Αυ-
στραλία, όπου το Φιλελεύθερο κόμμα έπαθε 
πανωλεθρία και εξέλεξε μόνο δύο βουλευτές 
ενώ έχασε την έδρα του και ο αρχηγός του 
και το ίδιο το κόμμα δεν αναγνωρίζεται πλέ-
ον σαν κόμμα για να πάρει χρηματοδότηση 
από το κράτος, αφού ο κανονισμός λέει πως 
πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε βουλευ-
τές. Ακόμη και μετά από αυτή την εξέλιξη, 
που δείχνει πως στη Δυτική Αυστραλία το 
Φιλελεύθερο κόμμα δεν είχε αντιληφθεί 
το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των πο-
λιτών, ο κ. Morrison, φαίνεται πως θέλησε 
να επιβεβαιώσει στο εκλογικό σώμα πως 
ούτε ο ίδιος, ούτε το Ομοσπονδιακό Φιλε-
λεύθερο κόμμα αντιλαμβάνονται το κλίμα 

που επικρατεί ανάμεσα στους Αυστραλούς 
πολίτες. Ρίχνοντας περισσότερο λάδι στη 
φωτιά για την άρνησή του να βγει από τη 
Βουλή και να συναντήσει την αντιπροσω-
πεία των γυναικών, δήλωσε πως θα πρέπει 
να είναι ευχαριστημένες που μπορούν να 
διαδηλώνουν ελεύθερα, διότι σε κάποια κο-
ντινή μας χώρα, οι διαδηλώσεις αντιμετω-
πίζονται με σφαίρες. Η δήλωση αυτή, προ-
κάλεσε την οργή όχι μόνο των γυναικών, 
αλλά ενός μεγάλου μέρους των πολιτών, οι 
οποίοι δεν πίστευαν πως ο Αυστραλός πρω-
θυπουργός θα σύγκρινε την Αυστραλία με 
την Myanmar, (Burma), όπου έχει επιβλη-
θεί στρατιωτική δικτατορία και πράγματι η 
αστυνομία και ο στρατός πυροβολεί τους δι-
αδηλωτές. Στο μεταξύ, ο υπουργός Δικαιο-
σύνης, ευρισκόμενος σε άδεια, έκανε μήνυ-
ση για συκοφαντία στο κρατικό κανάλι ABC 
και στη δημοσιογράφο που έφερε στο φως 
την είδηση  για τον καταγγελλόμενο  βιασμό 
της μαθήτριας το 1988. 
Το κανάλι ABC, είχε προβάλει και μία έρευ-
να που είχε κάνει πέρυσι και αφορούσε 
υποτιθέμενη σεξουαλική παρενόχληση από 
τον υπουργό σε νεαρές υπαλλήλους πολιτι-
κών σε διάφορα μπαρ της Καμπέρας, πράγ-
μα που ό ίδιος δεν παραδέχτηκε και το θέμα 
δεν πήρε συνέχεια. Τώρα, μετά τη μήνυση 
για συκοφαντία, αντί να πρέπει να αποδεί-
ξει κάτι ο υπουργός, θα πρέπει το κανάλι 
να αποδείξει πως αυτά που προέβαλλε και 
έγραψε στο διαδίκτυο, αν και δεν ανέφεραν 
όνομα,δεν σκιαγράφησαν το πρόσωπο του 
υπουργού με την υπόνοια πως είναι ένας 
στυγνός βιαστής. Θα είναι πολύ δύσκολο να 
αποδείξει το κανάλι πως δεν σκιαγράφησε 
το πρόσωπο του υπουργού και αν χάσει τη 
δίκη, εκτός από τη χρηματική αποζημίωση 
που θα πρέπει να πληρώσει το κανάλι και 
η ερευνήτρια δημοσιογράφος, ο υπουργός 
θα σημειώσει μία ηθική νίκη και ίσως μπο-
ρέσει να ξαναβάλει σε τροχιά τις πολιτικές 
φιλοδοξίες του να γίνει μια μέρα πρωθυ-
πουργός, όπως του έλεγε ο πατέρας του από 
όταν ήταν μικρό παιδί. Η κοινωνία όμως 
«βράζει» από την αναλγησία που δείχνει το 
Φιλελεύθερο κόμμα στο θέμα της σεξου-
αλικής παρενόχλησης των γυναικών και 
ίσως στις επόμενες εκλογές να στείλει τους 
υπουργούς Άμυνας και Δικαιοσύνης, αλλά 
και τον πρωθυπουργό, στα σπίτια τους.

Τ
ην περασμένη Δευτέρα, έγινε πο-
ρεία γυναικών (με συμμετοχή και 
πολλών ανδρών) στην Καμπέρα, η 
οποία κατέληξε έξω από το κτίριο 

της Βουλής στην Καμπέρα, ζητώντας την 
προστασία των γυναικών στους χώρους ερ-
γασίας, σε δημόσιους χώρους και στο σπί-
τι, απέναντι σε σεξουαλική παρενόχληση. 
Παρόμοιες πορείες και συγκεντρώσεις, έγι-
ναν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστρα-
λίας. Την αφορμή την έδωσε η καταγγελία 
νεαρής εργαζόμενης στο πολιτικό γραφείο 
της υπουργού Άμυνας, πως βιάσθηκε από 
άλλον υπάλληλο, μέσα στο γραφείο της 
υπουργού και δεν έτυχε της ανάλογης υπο-
στήριξης όταν το ανέφερε. 
Όταν μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και έδω-
σε λεπτομέρειες του βιασμού της, η υπουρ-
γός την αποκάλεσε «ψευδόμενη αγελάδα», 
(lying cow), μπροστά σε άλλους υπαλλή-
λους, μερικοί από τους οποίους ήταν απο-
σπασμένοι στρατιωτικοί στο γραφείο της 
υπουργού. Όταν βγήκε και αυτό στη δημο-
σιότητα, η υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο 
λόγω προβλήματος στην καρδιά και πήρε 
αναρρωτική άδεια μία ημέρα πριν να δώσει 
προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για το 
θέμα και οι δημοσιογράφοι θα είχαν την ευ-
καιρία να κάνουν ερωτήσεις. 
Αργότερα, ζήτησε δημόσια συγνώμη από 
την βιασθείσα μέσα στο γραφείο της υπάλ-
ληλο, για τον χαρακτηρισμό «ψευδόμενη 
αγελάδα». Πέρα από τις προεκτάσεις που 
έχει πάρει η υπόθεση βιασμού υπαλλήλου 
μέσα στο γραφείο της υπουργού και της χλι-
αρής αντιμετώπισης του περιστατικού από 
την υπουργό και τον πρωθυπουργό, οι Αυ-
στραλοί αναρωτιούνται πως θα αντιδράσει 
η καρδιά της υπουργού άμυνας σε περίπτω-
ση ένοπλης σύγκρουσης της Αυστραλίας με 
κάποια άλλη χώρα. Την ίδια περίοδο, ήλθε 
στο φως μία άλλη καταγγελία, που αφορού-
σε την αναπόδεικτη κατηγορία για παρά 
φύση βιασμό 16χρονης μαθήτριας, από τον 
σημερινό υπουργό Δικαιοσύνης το 1988, 
όταν εκείνος ήταν 17 χρονών. Η κοπέλα 
από άριστη μαθήτρια, δεν κατάφερε να αξι-
οποιήση όλο το ταλέντο της λόγω ψυχολο-
γικών προβλημάτων. Όταν αποφάσισε να 
καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, 
ώριμη γυναίκα πιά, δεν μπόρεσε να δώσει 
κατάθεση διότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει 
από την Νότιο Αυστραλία στο Σύδνεϋ, λόγω 
του ότι τα σύνορα ήταν κλειστά για να απο-
φευχθεί η μετάδοση του κορονοϊού. 
Τελικά ειδοποίησε την αστυνομία πως δεν 
επιθυμεί τη δίωξη του υπουργού και την 
επόμενη ημέρα, έβαλε τέλος στη ζωή της. 
Κάποιος φίλος της, έστειλε ένα ανώνυμο 
γράμμα στον πρωθυπουργό και αλλού και 
το θέμα πήρε τεράστια δημοσιότητα, χω-
ρίς να αναφέρεται το όνομα του υπουργού 
Δικαιοσύνης, παρά μόνο πως είναι υψηλά 
ιστάμενος υπουργός στην κυβέρνηση του κ. 
Morrison. Κάποια στιγμή, ο υπουργός έδω-
σε συνέντευξη και είπε πως αυτός είναι ο 
υπουργός στον οποίο αναφέρεται η ανώνυ-
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