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Υπουργικός ανασχηματισμός, χαμένοι οι Porter και Reynolds

Morrison: Δυσκολεύεται να χειριστεί το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο κ. Porter βρίσκεται σε αναρρωτική 
άδεια από τότε που αποκάλυψε ότι είναι 
ο υπουργός εναντίον του οποίου είχαν 
διατυπωθεί κατηγορίες για βιασμό πίσω 
στο παρελθόν. Ο ίδιος αρνείται έντονα τις 
κατηγορίες και έχει ασκήσει μήνυση για 
δυσφήμηση κατά του ABC.
Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερό-
ντων, ορισμένοι από τους ρόλους και κά-
ποιες από τις ευθύνες του κ. Porter έχουν 
ανατεθεί σε άλλους υπουργούς, ενώ η υπό-
θεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.

–και δεν περιελάμβανε κανέναν από τους 
άντρες του επίμαχου βίντεο– βρέθηκαν 
αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή 
ενός υπαλλήλου των Liberals σε «όργια» 
που γίνονταν όταν οι βουλευτές έφευγαν 
από τα γραφεία τους για την Ώρα των 
Ερωτήσεων.
«Όταν ο συγκεκριμένος βουλευτής καθά-
ρισε το γραφείο του προσωπικού και τον 
υπολογιστή, ανακάλυψε ότι για πολλούς 
μήνες αυτός ο υπάλληλος είχε τακτικά συ-

στήριξε ότι η News Corp αντιμετωπίζει μια 
περίπτωση παρενόχλησης μιας γυναίκας σε 
μια τουαλέτα στα γραφεία της.
Η News Corp αντέδρασε έντονα, ανακοινώ-
νοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια καταγγε-
λία. Ο πρόεδρος του Ομίλου Michael Miller 
είπε ότι ο κ. Morrison είχε συνδέσει μια 
έκθεση σχετικά με μια προφορική λογομα-
χία μεταξύ δύο υπαλλήλων με την ευρύτερη 
εθνική συζήτηση σχετικά με την παρενόχλη-
ση των γυναικών, και ότι τα σχόλιά του υπο-
νομεύουν την αρχή ότι οι άνθρωποι πρέπει 
να είναι σε θέση να θέτουν προβλήματα νιώ-
θοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
Από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια ρα-
διοφωνικής του συνέντευξης προχτές, ο 
πρωθυπουργός αποδέχτηκε την εξήγηση της 

Αναμένεται ότι ο κ. Porter θα παραμείνει 
στο υπουργικό συμβούλιο, διατηρώντας 
ενδεχομένως το χαρτοφυλάκιό του στις 
εργασιακές σχέσεις, αλλά η συνάδελφός 
του από τη ΔΑ Michaelia Cash είναι έτοι-
μη να τον αντικαταστήσει ως επικεφαλής 
νομικός αξιωματούχος της χώρας.
Ο ανασχηματισμός είναι πιθανό να ανα-
κοινωθεί και σήμερα, λίγες μέρες πριν ο 
κ. Porter επιστρέψει στο πόστο του.
Παράλληλα, σε αυτό που αναμένεται να 
είναι ο δεύτερος ανασχηματισμός του 
υπουργικού συμβουλίου του κ. Morrison 
σε τρεις μήνες, η υπουργός Άμυνας Linda 
Reynolds είναι επίσης πιθανό να απομα-
κρυνθεί από το χαρτοφυλάκιό της, μετά 
από την έντονη κριτική που έχει δεχτεί για 
τον χειρισμό των κατηγοριών για βιασμό 
της Brittany Higgins.
Αναμένεται να την αντικαταστήσει ο Peter 
Dutton στο υπουργείο Άμυνας, μια θέση 
την οποία επιθυμεί εδώ και καιρό.

ναντήσεις με άλλους άνδρες, στη μέση της 
ημέρας, όταν ο βουλευτής ήταν στην Ώρα 
των Ερωτήσεων, και ότι έκαναν όργια 
μέσα στα γραφεία των πολιτικών» είπε η 
κ. Credlin στην εκπομπή της την Τετάρτη 
το βράδυ.
«Υπήρχαν υπάλληλοι των Εργατικών, όχι 
μόνο αυτός ο άντρας από τον Συνασπι-
σμό, και κάποιοι άλλοι επίσης».
Η κ. Credlin είπε ότι αυτός που επέβαλε 
πιο αυστηρά πρότυπα ήταν ο κ. Abbott, 
όταν εξελέγη ηγέτης των Φιλελευθέρων, 
και προέβη στην εντυπωσιακή αποκάλυ-
ψη ότι ήξερε έναν από τους άντρες που 
απολύθηκαν αυτήν την εβδομάδα επειδή 
αυνανίζονταν στα γραφεία των βουλευ-
τών, επειδή τον είχε απολύσει η ίδια χρό-
νια πριν για άσχετη συμπεριφορά. Δη-
λώνοντας με έντονο ύφος «Δεν θα μείνω 
άλλο σιωπηλή», προειδοποίησε πολλούς 
από τους εμπλεκόμενους, τότε και τώρα, 
στα σεξουαλικά «όργια» του Κοινοβουλίου 
ότι είναι εδώ και ότι τους γνωρίζει.

News Corp, και είπε ότι έκανε λάθος να θέ-
σει το ζήτημα και ότι η συναισθηματική έντα-
ση της στιγμής δεν είναι δικαιολογία.
«Θέλω κυρίως να ζητήσω συγγνώμη από το 
πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο του 
συμβάντος και από όσους επηρεάστηκαν 
άμεσα» είπε. «Δεν είχα δικαίωμα να θέσω 
αυτό το ζήτημα και ειδικά χωρίς την άδειά 
τους».
Οι Εργατικοί κατηγόρησαν τον πρωθυπουρ-
γό ότι εργαλειοποίησε τον ισχυρισμό περί 
παρενόχλησης και τον μετέτρεψε σε όπλο. 
Η αντιπολίτευση έχει θέσει το ερώτημα 
γιατί να διατυπώσει οποιαδήποτε γυναίκα 
τις ανησυχίες της εάν γνωρίζει ότι οι ισχυ-
ρισμοί της πρόκειται να προβληθούν στην 
εθνική τηλεόραση.

Ο
Christian Porter αναμένεται να 
χάσει το χαρτοφυλάκιο του Γενι-
κού Εισαγγελέα, καθώς ο πρωθυ-
πουργός επιδιώκει να μετριάσει 

την κρίση που κατακλύζει την κυβέρνησή 
του. Προχτές, ο Scott Morrison πυροδότη-
σε σχετικές εικασίες όταν δεν προέβη σε 
υπεράσπιση του κ. Porter –ο οποίος πα-
ραμένει σε άδεια– και απέφυγε ερωτήσεις 
σχετικά με το μέλλον του στο υπουργικό 
συμβούλιο.
Ερωτηθείς από τον αρχηγό των Εργα-
τικών Anthony Albanese κατά την Ώρα 
των Ερωτήσεων εάν «ετοιμάζεται να κά-
νει [τον Γενικό Εισαγγελέα] υπουργό με-
ρικής απασχόλησης ή ετοιμάζεται να τον 
απολύσει εντελώς», ο κ. Morrison δεν 
απάντησε άμεσα.
Ο κ. Morrison ζήτησε συμβουλές από 
τον Γενικό Δικηγόρο Stephen Donaghue 
σχετικά με τις ευθύνες του χαρτοφυλακί-
ου του κ. Porter.

Η
τηλεπαρουσιάστρια του Sky 
News, Peta Credlin, κατηγόρησε 
προχτές τους υπεύθυνους προ-
σωπικού των Φιλελευθέρων ότι 

έκαναν «όργια» ομοφυλοφιλικών πάρτι 
μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου, και 
υποστήριξε ότι την χαρακτήριζαν δημοσί-
ως «σκύλα» επειδή προσπάθησε να απο-
λύσει προσωπικό που συμμετείχε σε αυτά.
Η πρώην υπεύθυνη προσωπικού του 
πρώην πρωθυπουργού Tony Abbott 
προειδοποίησε επίσης ότι γνωρίζει τους 
ενόχους που εκτίθενται σε αρρωστημέ-
να βίντεο με άντρες που αυνανίζονται σε 
γραφεία του Κοινοβουλίου.
Αποκάλυψε επίσης –για πρώτη φορά– ότι 
είχε απολύσει έναν από τους άντρες που 
εμπλέκονται στα εν λόγω βίντεο πριν από 
μια δεκαετία, και είχε ορκιστεί ότι δεν θα 
του επέτρεπε να ξαναπατήσει ποτέ στο 
κτίριο.
Η κ. Credlin ισχυρίστηκε ότι σε μια πε-
ρίπτωση που συνέβη πίσω στο παρελθόν 

Ο 
Scott Morrison προσπάθησε να 
ζητήσει συγγνώμη για τoυς ατυχείς 
χειρισμούς του σχετικά με τη σε-
ξουαλική κακοποίηση γυναικών 

τον περασμένο μήνα και δεσμεύτηκε να 
πράξει περισσότερα για τις γυναίκες, κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κα-
μπέρα την Τρίτη.
Όμως, η απόπειρά του για ένα mea culpa 
πήρε λάθος στροφή, όταν ο κ. Morrison κα-
τηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση μέσα 
στα ίδια του τα γραφεία έναν όμιλο ΜΜΕ.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι λυπάται βα-
θιά για την απάντησή του σε ερωτήσεις σχε-
τικά με τη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας 
του Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της τη-
λεοπτικής συνέντευξης τύπου, όμως, υπο-
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Αποκαλύψεις για χυδαία όργια μέσα στο Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια


