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Σε προσωρινή αποχή από 
τα καθήκοντά του εξανα-
γκάστηκε ο πρόεδρος του 

οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου, 
Πίτερ Σλίπερ, ο οποίος κατηγο-
ρείται ότι παρενόχλησε σεξουα-
λικά έναν άνδρα που εργαζόταν 
στο γραφείο του. 

Ο Πίτερ Σλίπερ δήλωσε ότι 
αποχωρεί από τη θέση του, έως 
ότου ολοκληρωθεί η εισαγγελι-
κή έρευνα για την υπόθεση.  Το 
φερόµενο ως θύµα του Σλίπερ εί-
ναι ο 33χρονος Τζέϊµς Άσµπι, ο 

οποίος κατήγγειλε ότι ο πολιτικός 
του έκανε αλλεπάλληλες ανήθι-
κες προτάσεις και του έστελνε sms 
µε σεξουαλικό περιεχόµενο, όταν 
εργαζόταν στο γραφείο του.  Η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
δήλωσε χθες ότι η απόφαση του 
κ. Σλίπερ να αποσυρθεί προ-
σωρινά από τα καθήκοντά του 
ήταν «σωστή», αλλά αρνήθηκε να 
σχολιάσει οτιδήποτε άλλο στην 
υπόθεση. Ο κ. Σλίπερ επέστρεψε 
την Κυριακή στην Αυστραλία από 
τις Ηνωµένες Πολιτείες, µετά τις 

καταγγελίες που έγιναν εναντίον 
του για σεξουαλική παρενόχλη-
ση σε βάρος πρώην υπαλλήλου 
του. Κατηγορείται επίσης για κα-
κοδιαχείριση των χρηµάτων των 
φορολογούµενων, σχετικά µε την 
χρήση υπηρεσιακών δελτίων 
ταξί, cabcharge.

Προσωρινά χρέη προέδρου 
της Βουλής ανέλαβε η Εργατική 
βουλευτής, Άννα Μπερκ, έως 
ότου το Κοινοβούλιο αποφασίσει 
επίσηµα ποιος θα είναι αντικατα-
στάτης του κ. Σλίπερ.

Η Αυστραλία ανακάλεσε την 
προηγούµενη ανακοί-
νωσή της σχετικά µε την 

αποµάκρυνση των στρατευµά-
των της από το Αφγανιστάν, ένα 
χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε 
σχεδιαστεί. Οι υπουργοί Άµυνας 
και Εξωτερικών της Αυστραλίας 
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους 
ότι η χώρα δεσµεύεται να τηρή-
σει το σχέδιο µεταβίβασης της 
ευθύνης για την ασφάλεια του 

Αφγανιστάν, το οποίο προβλέ-
πει την αποµάκρυνση των ξένων 
στρατευµάτων από τη χώρα µέχρι 
το τέλος του 2014. «Η Αυστραλία 
δεσµεύεται να ολοκληρώσει την 
αποστολή της υπέρ της µεταβί-
βασης, όπως αυτή αναφέρεται 
στην στρατηγική της Λισαβόνας, 
και να προσφέρει υποστήριξη 
στο Αφγανιστάν µετά το 2014», 
δήλωσαν ο υπουργός Εξωτερι-
κών Μποµπ Καρ και ο υπουργός 

Άµυνας Στίβεν Σµιθ σε κοινή 
τους ανακοίνωση στη διάρκεια 
της συνόδου µελών και συµµά-
χων του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σύµφωνα µε τους δύο υπουρ-
γούς, η µεταβίβαση στο Αφγανι-
στάν είναι µέχρι τώρα επιτυχής 
και µπορεί να ολοκληρωθεί βά-
σει του σχεδίου. Η Αυστραλία 
έχει περίπου 1.550 στρατιώτες 
στο Αφγανιστάν ενώ, ως σήµερα, 
µετράει 32 απώλειες.

Την πλήρη υποστήριξή του στην πρόταση 
για την κατασκευή δεύτερου διεθνούς αε-
ροδροµίου στο Μπάτζερις Κρικ, δυτικά 

του Σίδνεϊ, εξέφρασε ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
αεροπορικής εταιρίας Qantas, Άλαν Τζόϊς. Ο 
επικεφαλής του εθνικού αεροµεταφορέα της 
χώρας, κάλεσε την οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
και την αξιωµατική αντιπολίτευση να προωθή-
σουν την πρόταση, παρά την αντίθεση του πρω-
θυπουργού της Ν.Ν.Ο., Μπάρι Ο’ Φάρελ.

Ο κ. Τζόϊς τόνισε ότι η κυκλοφοριακή συµφό-
ρηση στο διεθνές αεροδρόµιο του Σίδνεϊ είναι 
η κύρια αιτία καθυστερήσεων σε πτήσεις κα-
θηµερινά. «Το θέµα της κατασκευής δεύτερου 
διεθνούς αερολιµένα στο Σίδνεϊ είναι πολύ 
σηµαντικό για την οικονοµία της χώρας. Αν 
αδιαφορήσουµε αυτό θα µπορούσε να κοστίσει 
στην αυστραλιανή οικονοµία µέχρι και 60 δισ. 
δολάρια», δήλωσε ο κ. Τζόϊς.

Ενάντια της κατασκευής δεύτερου διεθνούς 
αεροδροµίου στο Σίδνεϊ - όπως είναι γνωστό - 

τάσσεται ο πολιτειακός πρωθυπουργός, Μπάρι 
Ο’ Φάρελ, ο οποίος προωθεί εναλλακτικά την 
σύνδεση µε σιδηροδροµική γραµµή υψηλής τα-
χύτητας µε Κάµπερα, και η επέκταση του αερο-
δροµίου στην αυστραλιανή πρωτεύουσα. Τόσο 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και η αξιωµα-
τική αντιπολίτευση θέλουν να κατασκευαστεί το 
δεύτερο αεροδρόµιο στην περιοχή του Wilton 
και όχι στο Μπάτζερις Κρικ.

Πρωταγωνιστής σε γκέϊ σκάνδαλο
ο πρόεδρος της Βουλής

Η ραδιοφωνική εκπομπή ΚΕΦΙ & ΜΠΑΛΑ 
παρουσιάζει τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή 
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Γιάννη Σιδέρη 

με το χρυσό μπουζούκι του 
για μια μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ

 το Σάββατο 28 Απριλίου 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέμπα

Πλαισιωμένος με ντόπιους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $60
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Γιάννη Σπανέλη 

0416 214 202 ή 9789 1000

ΘΙΑΣΟΣ «ΠΑΡΟΙΚΙΑ» - ΘΕΑΤΡΟ
Παρουσιάζει

Την θεότρελη κωμωδία των Μ. Ρέππα + Θανάση Παπαθανασίου
Σε σκηνοθεσία Θανάση Μακρυγιώργου

«Ράους - Ουστ από δω»
Οχτώ Nεοέλληνες με τις απίστευτες ιστορίες τους σας  δείχνουν, πώς φαγώθηκαν τα λεφτά.  

Το πάρτυ τελείωσε. Ο Γερμανοί ξανάρχονται. Ζητάνε πίσω τα δανεικά. Γέλια μέχρι δακρύων. 
Είναι για γέλια ή για κλάματα τελικά.

Παίζουν: Σταύρος Αρμπερόρης, Μαρία Δήμου, Βάσω Φαραίς, Έλλη Τσιάπου, Νίκος Ντεβές,
Πέτρος Μεταξόπουλος, Μελίνα Μενελάου, Νίκος Καλιάνης, Θανάσης Mακρυγιώργος.

  5   ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
                                Παρασκευή: 27 Απριλίου 7.30μμ

Σάββατο: 28 Απριλίου 4.00μμ        και 7.30μμ
Κυριακή: 29 Απριλίου 2.00μμ        και 5.00μμ

 

Εισιτήρια: $30 κανονικά και $25 τα μειωμένα

Πληροφορίες και κρατήσεις στo τηλέφωνo: 0419 543 163

Mantouridion Theatre - Greek Cultural Centre 
Building 36, 142 Addison Road Marrickville.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
της Qantas, Άλαν Τζόϊς.

Ο Άλαν Τζόϊς τάσσεται υπέρ
του δεύτερου διεθνούς αεροδροµίου 

ΣΤΟ ΜΠΑΤΖΕΡΙΣ ΚΡΙΚ

∆ΕΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Παραμένουν 
στο Αφγανιστάν 
τα αυστραλιανά 
στρατεύματα




