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Οπιο υψηλόβαθμος υπουργός στην κυβέρνηση της Βρετανής πρωθυπουργού Τερέζα Μέι
διέψευσε τον ισχυρισμό ότι η αστυνομία είχε βρει πορνογραφικό υλικό σε έναν από τους
υπολογιστές του στη Βουλή το 2008 την ώρα που το Λονδίνο προσπαθεί να διαχειριστεί σκάνδαλο
σεξουαλικής παρενόχλησης.
Οαντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέμιαν Γκριν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ενός πρώην
υψηλόβαθμου αξιωματούχου της αστυνομίας σε κυριακάτικη εφημερίδα της χώρας είναι
"απολύτως ψευδείς" και τους χαρακτήρισε "πολιτική λάσπη".
"Αυτότο δημοσίευμα είναι απολύτως αναληθές και προέρχεται από μια βρώμικη και αναξιόπιστη
πηγή", αναφέρει ο Γκριν στον λογαριασμό του στο Twitter και προσθέτει ότι οι κατηγορίες
συνιστούν κάτι παραπάνω από ανήθικη εξόντωση προσωπικότητας".
Σεπρωτοσέλιδό της δημοσίευμα η Sunday Times γράφει ότι ο πρώην βοηθός επιτρόπου της
Μητροπολιτικής Αστυνομίας Μπομπ Κουίκ ισχυρίστηκε ότι το πορνογραφικό υλικό ανακάλυψαν
αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για κυβερνητικές διαρροές το 2008.
ΟΚουίκ, ο οποίος ενεπλάκη στη συγκεκριμένη έρευνα, είπε στην εφημερίδα ότι οι αστυνομικοί
είχαν κάνει τότε λόγο για "ακραίο" πορνογραφικό υλικό στον υπολογιστή του κοινοβουλευτικού
γραφείου του Γκριν.
Οιισχυρισμοί εις βάρος ενός από τους στενότερους συμμάχους της Μέι πιθανόν να ενισχύσουν το
όλο και διογκούμενο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης εξαιτίας του οποίου παραιτήθηκε την
Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Μάικλ Φάλον.
Ηκυβέρνηση μειοψηφίας της Μέι δίνει ήδη σκληρή μάχη για να περιορίσει την πόλωση εξαιτίας του
επικείμενου Brexit.
H υπουργός Εσωτερικών Άμπερ Ραντ δήλωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί αύριο Δευτέρα από το

υπουργικό συμβούλιο και αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί στο χείλος της κατάρρευσης αν
παραιτηθεί ο Γκριν. Η Ραντ είπε ότι η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για σεξουαλική
παρενόχληση στους διαδρόμους της εξουσίας.
ΟΓκριν, 61 ετών, έχει επίσης αρνηθεί προηγούμενη κατηγορία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια
νεαρή. Έχει ισχυριστεί ότι δεν αληθεύει πως άγγιξε το γόνατο της γυναίκας και ότι της είπε ότι "η
σύζυγός του έχει μεγάλη κατανόηση" σε συνάντησή τους σε παμπ στην οποία συζήτησαν τις
επαγγελματικές της φιλοδοξίες και σχολίασαν τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων στο
κοινοβούλιο.
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