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Ο βουλευτής Πίτερ Σλίπερ πολύ πιθανόν 
να επιστρέψει στη θέση του προέδρου 
της Βουλής - με την υποστήριξη της κυ-

βέρνησης Γκίλαρντ - πριν καν εξεταστούν στο 
ομοσπονδιακό Δικαστήριο οι κατηγορίες ενα-
ντίον του για σεξουαλική παρενόχληση πρώην 
υπαλλήλου του. Ο κ. Σλίπερ, όπως είναι γνωστό, 
αποσύρθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του 
μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του για 
κακαδιαχείριση των υπηρεσιακών του δελτίων 
για χρήση ταξί Cabcharge και για σεξουαλική 
παρενόχληση πρώην συμβούλου του. Ο ίδιος 
αρνείται των κατηγοριών.

Ο υπουργός Συγκοινωνιών, Άντονι Αλμπα-
νίζ, μετά την προχθεσινή του συνάντησή του με 
τον κ. Σλίπερ, τόνισε ότι ο βουλευτής μπορεί να 
επιστρέψει στα καθήκοντά του ως πρόεδρος της 
Βουλής αν τελικά αποδειχθούν αβάσιμες οι κα-
ταγγελίες εναντίον του για κακοδιαχείριση των 
κρατικών δελτίων για χρήση ταξί Cabcharge.

Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύ-
νης μετά από προσφυγή του Τζέϊμς Άσμπι, 33 
ετών, πρώην συμβούλου του κ. Σλίπερ. Ειδικό-
τερα, ο κ. Άσμπι υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της 
Βουλής τον προσέλαβε ως σύμβουλό του μόνο 
και μόνο για να τον κάνει εραστή του . Υποστηρί-
ζει, δε, ότι ο κ. Σλίπερ τον παρενοχλούσε συνε-
χώς για να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις. 

Ο κ. Άσμπι δηλώνει γκέϊ, ενώ ο κ. Σλίπερ είναι 
έγγαμος. Παράλληλα, ο κ. Σλίπερ κατηγορείται 
ότι έκανε κατάχρηση των κρατικών δελτίων για 
χρήση ταξί και τα χρησιμοποιούσε για προσωπι-
κούς του λόγους και όχι υπηρεσιακούς.

Οι κατηγορίες εναντίον του προέδρου της Βου-
λής αποτελούν νέο πονοκέφαλο για την πρω-
θυπουργό, Τζούλια Γκίλαρντ, αφού στηρίζεται 
στον ανεξάρτητο πρόεδρο για να διατηρεί την 
πλειοψηφία στην Βουλή. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. 
Σλίπερ εξελέγη με το αντιπολιτευόμενο Φιλελεύ-
θερο κόμμα αλλά ανεξαρτοποιήθηκε μετά από 
πρόταση της κυβέρνησης να τον κάνει πρόεδρο 
της Βουλής. Σε περίπτωση ενοχής και οριστικής 
παραίτησης του κ. Σλίπερ διαγράφεται ο κίν-
δυνος ακόμα και κατάρρευσης της κυβέρνησης 
που αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα. Για 
παράδειγμα, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Άντριου 
Γουίλκι, που στηρίζει την Εργατική κυβέρνηση 
μειοψηφίας, δήλωσε ότι έληξε η προθεσμία που 
είχε δώσει στην κυβέρνηση για να βάλει περιορι-
σμούς στον ηλεκτρονικό τζόγο και τώρα απειλεί 
να την καταψηφίσει.

Την ίδια στιγμή, σοβαρότατες κατηγορίες αντι-

μετωπίζει και ο Εργατικός βουλευτής, Κρεγκ Τόμ-
σον που φέρεται ότι όταν ήταν συνδικαλιστής 
χρησιμοποίησε την πιστωτική κάρτα του συνδι-
κάτου του για να πληρωθούν ιερόδουλες. Ο ίδιος 
ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, αλλά οι έρευνες συ-
νεχίζονται.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνη-
σης, Άντονι Αλμπανίζ, δήλωσε ότι δεν γνώριζε 
για τις καταγγελίες που βαραίνουν τον κ. Σλίπερ 
και το έμαθε από δημοσιεύματα του Τύπου. Πρό-
σθεσε, πάντως, ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν 
έπρεπε να παραιτηθεί. “Θα πρέπει να αφεθεί η 
Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της”, είπε. Η υπό-
θεση πρόκειται να εκδικαστεί στις 21 Μαΐου στο 
ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι και 
στο παρελθόν ο κ. Σλίπερ επεδίωξε να παρενο-
χλήσει σεξουαλικά άλλον νεαρό άνδρα και ότι 
είχε ενημερωθεί και ο πρώην πρωθυπουργός, 
Τζον Χάουαρντ, για την περίεργη συμπεριφορά 
του . Υποστηρίχθηκε, μάλιστα, ότι ο Τόνι Νατ, 
σήμερα σύμβουλος του πολιτειακού πρωθυπουρ-
γού της Βικτόριας, Τεντ Μπέϊλιου, όταν ήταν 
σύμβουλος του πρώην ομοσπονδιακού πρωθυ-
πουργού, Τζον Χάουαρντ, προσπάθησε να θάψει 
τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Σλίπερ.

Αντιμέτωπος της θανατικής ποινής είναι 
ένας 54χρονος Αυστραλός, ο οποίος συ-
νελήφθη στο Μπαλί της Ινδονησίας για 

κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Έγκυρες 
πηγές αναφέρουν ότι ο Edward Myatt, που είχε 
συλληφθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Ngurah Rai του Μπαλί, θα μεταφερθεί 
στις περιβόητες φυλακές του Κερομπόκαν μέχρι 
να γίνει η δίκη του και ότι ο Δημόσιος Κατήγορος 
θα ζητήσει να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Ο Myatt συνελήφθη με 1,1 κιλά χασίς και 4 
γραμμάρια μεθαμφεταμινών που βρέθηκαν σε 
πλαστικά σακουλάκια τα οποία είχε καταπιεί.
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Πιθανή η επιστροφή του Σλίπερ 
στην προεδρία της Βουλής

Κι άλλος Αυστραλός αντιμέτωπος 
με την θανατική ποινή στο Μπαλί
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Ο 54χρονος Edward 
Myatt μετά τη σύλληψή 
του στο Μπαλί για 
κατοχή μεγάλων 
ποσοτήτων 
ναρκωτικών.

Ο κ. Πίτερ Σλίπερ


