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Tέρνμπουλ σε ΟΗΕ: Ακολουθήστε τη  
μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας
O πρωθυπουργός Μάλκολµ Τέρνµπουλ και 

ο υπουργός Μετανάστευσης Πήτερ Ντάτον 
κάλεσαν από τη σύνοδο κορυφής των Ηνω-
µένων Εθνών τους ηγέτες άλλων χωρών να 

ακολουθήσουν την πολιτική της Αυστραλίας στον 
έλεγχο των συνόρων γιατί έτσι θα µπορέσουν να 
πείσουν τους πολίτες να αποδεχτούν τους µετανά-
στες. Οι δύο πολιτικοί υπερασπίστηκαν την αµφι-
λεγόµενη πολιτική µετανάστευσης της Αυστραλίας 
σε µια έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, µε στόχο την 
εξεύρεση µιας διεθνούς λύσης στην αντιµετώπιση 
των 65.300.000 ανθρώπων που είναι εκτοπισµένοι 
από τις πατρίδες τους. Ο κ. Τέρνµπουλ ανέφερε ότι 
η «ανεξέλεγκτη µετακίνηση των ανθρώπων σε πα-
γκόσµιο επίπεδο αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς» και 
πρόσθεσε «Χρειαζόµαστε µέτρα για να βάλουµε τάξη 

στο χάος που προκύπτει. Η αντιµετώπιση της πα-
ράνοµης µετανάστευσης µέσω ασφαλών συνόρων 
είναι απαραίτητη για να πιστέψουν οι πολίτες  ότι η 
κυβέρνηση µπορεί να διαχειριστεί το ζήτηµα της µε-
τανάστευσης κατά τρόπο που να µετριάζει τους κιν-
δύνους και να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε 
εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο». Οµάδες 
υπεράσπιστης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
εκπρόσωποι του ΟΗΕ έχουν επανειληµµένα επικρί-
νει την πολιτική κράτησης µεταναστών της Αυστρα-
λίας, η οποία αυτή τη στιγµή κρατάει περισσότερα 
από 2.000 άτοµα σε κέντρα στην Παπούα Νέα Γουι-
νέα, Ναούρου και την Αυστραλία. Οι συζητήσεις για 
τη µεταναστευτική κρίση συνεχίζονται σήµερα στη 
Νέα Υόρκη και δεκάδες χώρες αναµένεται να ανα-
κοινώσουν ότι θα αυξήσουν σηµαντικά τις δαπάνες 
τους για ανθρωπιστική βοήθεια.

Βούλα – Μελβούρνη, δύο πόλεις, 
δύο ήπειροι, μία γλώσσα
To πολιτιστικό πρόγραµµα «Βού-
λα – Μελβούρνη» υλοποίησε το 
1ο Γυµνάσιο Βούλας στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων, “χτί-
ζοντας γέφυρες ανάµεσα σε δύο 
Ηπείρους”, ένα πρόγραµµα ηλε-
κτρονικής αδελφοποίησης µε το 
οµογενειακό κολέγιο Alphington 
G. School της Μελβούρνης της Αυ-
στραλίας. Οι µαθητές που επί δύο 
έτη επικοινωνούσαν µέσω Skype 

και e-mail, µε µεγάλη επιτυχία και 
προβολή στην Αυστραλιανή τηλε-
όραση, στην καµπάνια «Μιλάµε 
ελληνικά», επισκέφτηκαν τη Βούλα 
για να γνωρίσουν τους διαδικτυα-
κούς φίλους τους. Ο ∆ήµος Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγµένης δεξιώθηκε 
τους µαθητές της Μελβούρνης και 
τους καθηγητές τους, την επικεφα-
λής του προγράµµατος, την Χριστί-
να ∆εσποτέρη µαζί µε τους µαθητές 
και τους καθηγητές του 1ου Γυµνα-

σίου Βούλας που συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα µε επικεφαλής την ∆ι-
ευθύντρια Μαρία Κασκαντάµη. Οι 
µαθητές γνωρίστηκαν, έπαιξαν και 
χόρεψαν ελληνικούς χορούς. Την 
εκδήλωση τίµησε η υποπρόξε-
νος της Αυστραλιανής Πρεσβείας 
στην Αθήνα και η υπεύθυνη των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Αττικής του Υπουργείου 
Παιδείας, κα Κατερίνα Αλεξιάδου.

Αυστραλός συνοδός 
υπόσχεται στις 
γυναίκες το καλύτερο 
σεξ της ζωής τους
Ο Ράιαν Τζέιµς είναι συνοδός που υπόσχεται 
να ικανοποιήσει όλες τις φαντασιώσεις που 
έχει οποιαδήποτε γυναίκα  αγοράσει τις υπη-
ρεσίες του. Παρέχει πολλά πακέτα υπηρεσιών 
που κοστίζουν από 400 ως 6.000 δολάρια και 
µία γυναίκα µπορεί να επιλέξει από µία απλή 
σεξουαλική επαφή µέχρι το πολυτελές πακέτο 
ή αυτό των «50 αποχρώσεων του γκρι». Σε µία 
συνέντευξη που έδωσε στην Daily Mail, ο Ράιαν 
είπε πως η πλειοψηφία των γυναικών δεν θέ-
λουν µόνο σεξ όταν πληρώνουν έναν συνοδό. 
«Οι άνδρες είναι αυτοί που ζητούν µόνο σεξ στον 
αγοραίο έρωτα. Οι γυναίκες εστιάζουν και αυτές στο 
σεξ αλλά περνούν περισσότερο χρόνο µιλώντας», 
είπε. Ο Τζέιµς είπε επίσης ότι έχει πελάτισσες 
όλων των ειδών γυναίκες που µόλις χώρισαν, 
ζευγάρια που θέλουν να δοκιµάσουν την εµπει-
ρία του τρίο µέχρι και γυναίκες που δεν είχαν 
ποτέ ως τώρα σεξουαλική εµπειρία.

Εκδίωξαν από τη Γαλλική Ριβιέρα Αυστραλές µε µπουρκίνι 
Μια µουσουλµάνα από την Αυστραλία δήλωσε ότι αυτή 
και µια φίλη της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν µια 
παραλία της Γαλλικής Ριβιέρας γιατί φορούσε µπουρ-
κίνι.  Ο λόγος για την Ζεινάµπ Αλσελχ, µια 23χρονη 
φοιτήτρια ιατρικής, η οποία δήλωσε στα Αυστραλιανά 
ΜΜΕ ότι ταξίδεψε στην Ευρώπη για να δείξει αλλη-
λεγγύη στις µουσουλµάνες που ζουν στη Γηραιά Ήπει-
ρο.  Το δίκτυο Channel 7 έδειξε πλάνα µε Γάλλους 
λουόµενους και άλλους πολίτες, που ζητούσαν από την 
23χρονη και τη φίλη της να φύγουν, προειδοποιώ-
ντας τες ότι στην αντίθετη περίπτωση θα καλέσουν την 

αστυνοµία, παρότι το Ανώτατο ∆ικαστήριο της χώρας 
τον Αύγουστο ήρε την απαγόρευση των µπουρκίνι.  Η 
23χρονη Αυστραλή επέµεινε ότι αποτελεί επιλογή των 
µουσουλµάνων γυναικών να καλύπτονται και κανείς 
δεν τούς το επιβάλλει. «Το βρίσκω γελοίο αυτό που 
λένε» είπε στο Channel 7. «Είναι ένα σύµβολο της πί-
στης µου, είναι ένα σύµβολο της θρησκείας µου, είναι 
ένα σύµβολο του Ισλάµ, και όταν φορώ το χιτζάµπ (η 
ισλαµική γυναικεία ενδυµασία), βοηθά τους ανθρώ-
πους να εστιάσουν στο τι έχω µέσα µου και όχι στο τι 
υπάρξει απέξω» πρόσθεσε.

Έγινε παππούς στα... 36 του
Ένας 36χρονος, ο Γκραντ Τζάκσον, του οποίου η 
οικογένεια είναι γνωστή στο κοινό καθώς συµµε-
τέχει στο ριάλιτι σόου «Gogglebox» έχει αποκτήσει 
-ήδη- έξι παιδιά! Τα παράξενα δεν σταµατούν εδώ 
για τον 36χρονο, αφού όπως εκµυστηρεύτηκε σε 
πρόσφατη συνέντευξή του, ο 18χρονος γιος του 
περιµένει το πρώτο του παιδί. «Ο Κόρεϊ µας µίλησε 
ιδιαιτέρως και µας είπε πως ήθελε κάτι να µας πει, 
η πρώτη αντίδρασή µας ήταν µάλλον… σοκ», επε-
σήµανε ο -οσονούπω- παππούς. «Μια στιγµή µετά 
µε κατέκλυσε το συναίσθηµα της αγάπης γι’ αυτό 
το µικρό ανθρωπάκι που δεν είχα ακόµα συναντή-
σει αλλά θα έκανε µια τόσο ιδιαίτερη προσθήκη 
στη ζωή της οικογένειάς µας», είπε η γυναίκα του 
36χρονου και µέλλουσα γιαγιά, Στέισι.




