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Barnaby Joyce: Δεν είμαι περήφανος 
που κατάστρεψα το γάμο μου

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
Barnaby Joyce χαρακτήρισε το 
τέλος του γάµου του «µία από τις 
µεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής 

του», αλλά δεν θέλησε να µιλήσει για 
τη σχέση του µε µια πρώην υπάλληλο 
του που περιµένει το µωρό του. Η σύ-
ζυγος του κ. Joyce, Natalie έδωσε στη 
δηµοσιότητα µια δήλωση που εκφράζει 
τη θλίψη της για το γεγονός ότι σύζυγος 
της είχε εξωσυζυγική σχέση και σύντο-
µα θα γίνει και πατέρας. Ο κ. Joyce, που 

µίλησε στο πρόγραµµα 7.30 του ABC, 
δήλωσε ότι ο χωρισµός µε τη σύζυγό 
του είναι προφανώς απίστευτα οδυνη-
ρή υπόθεση για όλους τους εµπλεκόµε-
νους. «∆εν είµαι περήφανος για αυτό», 
είπε. Η εφηµερίδα Daily Telegraph 
δηµοσίευσε µια φωτογραφία από τον 
έγκυο πρώην γραµµατέα Τύπου του κ. 
Joyce και ρεπορτάζ που περιγράφει τη 
νέα του σχέση. Η ενέργεια αυτή επικρί-
θηκε ευρέως από όλα τα κόµµατα και ο 
βουλευτής των Πρασίνων Adam Bandt 
υποστήριξε ότι είναι «απαράδεκτη». 
Όταν ερωτήθηκε, ο κ. Joyce επέµεινε ότι 
η ιδιωτική του ζωή δεν πρέπει να είναι 
θέµα δηµόσιας συζήτησης. «∆εν νοµίζω 
ότι είναι σωστό για οποιονδήποτε πο-
λιτικό», είπε και πρόσθεσε «δεν πρέπει 
να κάνουµε στην Αυστραλία ότι κάνουν 
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής», 
είπε ο κ. Τζόις. Ο κ. Joyce αρνήθηκε ότι 
ήταν υποκριτικός όταν υποστήριζε τον 
παραδοσιακό γάµο και ήταν κατά του 
γάµου των ατόµων του ιδίου φύλου 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης πέρυσι. 
Επέµεινε ότι έχει τις ίδιες απόψεις για 
το γάµο. «Επειδή η σχέση µου δεν λει-
τούργησε, αυτό δεν σηµαίνει ότι άλλαξε 
αυτό που σκέφτοµαι», είπε.

Γυναίκα κατηγορείται ότι εξανάγκασε 4χρονο αγοράκι να κάνει σεξ µαζί της
Σύµφωνα µε έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο δικα-
στήριο σχετικά µε υπόθεση σεξουαλικής και σωµατι-
κής κακοποίηση τριών νεαρών αγοριών από άτοµα 
που συνδέονται µε µια σχολή τέχνης στην Νέα Νότια 
Ουαλία. Η αστυνοµία ισχυρίζεται ότι τα αγόρια είχαν 
κακοποιηθεί επανειληµµένα µεταξύ του 2014 και του 
2016. Η αστυνοµία υποστηρίζει ότι στις 25 Απριλί-
ου 2016, δύο γυναίκες ηλικίας 58 και 29 ανάγκασαν 
δύο από τα αγόρια, που ήταν ηλικίας τεσσάρων και 
επτά ετών την εποχή εκείνη, να κάνουν σεξ µαζί τους. 
Η αστυνοµία κατηγορεί επίσης την 29χρονη γυναίκα 
ότι είχε σεξουαλική επαφή και µε δύο αγόρια την ίδια 
µέρα. Και οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για σωµα-
τική κακοποίηση των δύο αγοριών στις 25 Απριλίου 

2016. Επτά άτοµα - τέσσερις γυναίκες ηλικίας 58, 29, 
26 και 20 ετών, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 18 ετών 
και ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών - έχουν κατηγορηθεί 
και συνδέονται όλοι µε την σχολή τέχνης. Όλοι οι κα-
τηγορούµενοι αρνούνται τις κατηγορίες αλλά παραµέ-
νουν προφυλακισµένοι. Η αστυνοµία έχει απαγγείλει 
συνολικά 127 καταγγελίες εναντίον των φερόµενων 
ως δραστών και µεταξύ άλλων τους κατηγορεί ότι 
ελάµβαναν αίµα από τα νεαρά αγόρια, τα οποία στη 
συνέχεια ανάγκαζαν να το πίνουν.
Ο 52χρονος άνδρας δεν κατηγορείται για σεξουαλική 
κακοποίηση των αγοριών, αλλά φέρεται να έχει πα-
ρακολουθήσει και βιντεοσκοπήσει τρεις σεξουαλικές 
επιθέσεις.




