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Σε «απροσεξία» του πρωθυπουργικού 
γραφείου αποδίδεται η είσοδος στην 
Αυστραλία του Φαρόχ Σεκαλεσφάρ

Σ
ε απροσεξία του πρωθυ-
πουργικού του γραφεί-
ου, αποδίδει ο Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ το λάθος που 

οδήγησε στην είσοδο στην Αυ-
στραλία του Βρετανού μελετη-
τή για τον οποίο έγινε λόγος τις 
προηγούμενες μέρες λόγω των 
σχολίων του περί θανάτωσης 
των ομοφυλοφίλων.  Όπως είναι 
γνωστό, ο Φαρόχ Σεκαλεσφάρ, 
σιίτης μουσουλμάνος μελετητής 
με αναγνωρισμένο πανεπιστημι-

ακό υπόβαθρο, βρισκόταν στην 
χώρα προκειμένου να παραδώσει 
κάποιες διαλέξεις.  Όταν μαθεύ-
τηκαν αυτά που είχε πει το 2013 
σε διάλεξή του στο Ορλάντο, ότι 
«ο θάνατος είναι η ποινή για ομο-
φυλοφιλικές πράξεις», η κυβέρ-
νηση της Αυστραλίας αποφάσισε 
να προβεί στην αναθεώρηση της 
βίζας του.  Με παρέμβαση του Αυ-
στραλού Πρωθυπουργού, τελικά ο 
Φαρόχ Σεκαλεσφάρ υποχρεώθηκε 
να εγκαταλείψει τη χώρα.
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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 
ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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Σπουδάζοντας και δουλεύοντας στην Αυστραλία
Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 

επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 
συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 

Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Please contact Queen Anne English College on:

Contact Numbers: 0451 181 555 

Queen Anne English College

Gazmick Building Services
Ζητούνται εργαζόμενοι με υπευθυνότητα και όρεξη για 
δουλειά στον κατασκευαστικό τομέα για να εργαστούν 
στην εταιρία μας.
Προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο το 
Σίδνεϊ. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους εργαζόμενους με 
εμπειρία στις κατασκευές και την δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον
Garry 0405 388 415 ή με τον Mick 0414 510 969


