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Πέντε χρόνια λειτουγίας συ-
µπλήρωσε το Ελληνικό Ανοι-
χτό Πανεπιστήµιο Σίδνεϊ. Η 

σηµαντική αυτή επέτειος εορτάστη-
κε µε ένα συµπόσιο γεµάτο φαγητό, 
οίνο, µουσική και συζήτηση στην 
έδρα του, το AHEPA Hall στο νότιο 
προάστειο του Rockdale. Μαζί µε την 
κοπή της γεννέθλιας τούρτας από τον 
οικοδεσπότη, τον πολιτειακό πρόε-
δρο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Γιάννη Θε-
οδωρίδη, δόθηκαν τα πιστοποιητικά 
παρακολούθησης στους φοιτητές του 
Α’ εξαµήνου του 2012.

Το 2007, ξεκίνησε µε 50 φοιτη-
τές. Φέτος ξεπέρασε τις 220 εγγρα-
φές, σύµφωνα µε τον γραµµατέα το 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου, κ. Γιώργο 
Λιανό. Τόσο ο στυλοβάτης του φο-
ρέα όσο και ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος, Βασίλειος Τόλιος, και ο ∆ρ 
Βασίλης Αδραχτάς, ευχαρίστησαν την 
ΑΧΕΠΑ για την ανεκτίµητη προσφο-
ρά της προς το Ανοικτό Πανεπιστή-

µιο. Ο κ. Λιανός δήλωσε πως η δη-
µιουργία οµογενειακής βιβλιοθήκης 
είναι ανάµεσα στους στόχους του µο-
ναδικού παροικιακού φορέα.

Ο κ. Τόλιος χαρακτήρισε το Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο «ζωντανή έµπνευ-
ση», δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους 
όσους ασχολούνται µε τον εκπαιδευ-
τικό φορέα, κι ευχήθηκε καλή συ-
νέχεια τόσο στους φοιτητές όσο και 
στους καθηγητές, «που κάνουν µε 
πολύ ωραίους τρόπους τα καθήκοντά 
τους». Μαζί µε πλήθος φοιτητών και 
φίλων του πανεπιστηµίου ήταν κι ο 
κ. Αλέκος Καθάρειος, η κα Χρυσούλα 
Τσαµπάζη (SBS), η κα Λίτσα ∆ιακο-
βασίλη (Πρόεδρος Πολιτειακής ∆ιοί-
κησης της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ) κι ο κ Χρή-
στος Γραβάνης (Ταµίας του Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ο ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς είχε το κύ-

ριο φορτίο των µαθηµάτων το Α’ εξά-

µηνο του 2012. Επίσης παρουσίασε 
το πρόγραµµα για το Β’ εξάµηνο.

Προς τιµή της επετείου των 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης και της ∆υτικής Μακε-
δονίας, ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης 
θα παρουσιάσει µια σειρά µαθηµάτων 
για την ιστορία της Μακεδονίας, από 
την αρχαιότητα µέχρι τις ηµέρες µας. 
Τα µάθηµατα θα γίνουν στα αγγλικά 
κάθε Τετάρτη από τις 22 Αυγούστου. 
Ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής θα 
παρουσιάσει σειρά για του Έλληνες 
πολιτικούς από τον Ιωάννη Καποδί-
στρια µέχρι σήµερα. Ο ∆ρ Αδραχτάς 
θα παρουσιάσει τους σηµαντικότε-
ρους Έλληνες φιλοσόφους του 20ου 
αιώνα - µεταξύ τους και οι Κώστας 
Αξελός και Κορνήλιος Καστοριάδης. 
Τα µαθήµατα θα είναι στα ελληνικά 
κάθε Κυριακή απόγευµα. Το πλήρες 
πρόγραµµα του Β’ εξαµήνου θα ανα-
κοινωθεί τις προσεχές εβδοµάδες, 
καθώς και η ηµεροµηνία εγγραφής.

Παρουσία στελεχών της Ανωτά-
της, της Πολιτειακής και της Πε-
ριφερειακής ∆ιοίκησης και δια-

φόρων Στοών της ΑΧΕΠΑ, έγινε την 
Κυριακή το απόγευµα στο Ρόκντεϊλ, η 
εγκατάσταση των Προέδρων και των 
Αξιωµατούχων των Στοών Ανατολή 
Νο.7 και Ηρακλής Νο.12.

Καθήκοντα προέδρων για το οικο-
νοµικό έτος 2012-2013 ανέλαβαν 
οι κ.κ. Τζιµ Παπαντωνίου και ∆ηµο-
σθένης ∆ιαµάντης αντίστοιχα, στους 
οποίους όλοι ευχήθηκαν µια εποικο-
δοµητική και καρποφόρα χρονιά για 
την πρόοδο όχι µόνο των Στοών τους 
αλλά και της ΑΧΕΠΑ γενικότερα.

Στους απερχόµενους προέδρους Νικ 
Λάµπρο (Ανατολή) και Στιβ Γεωργίου 
(Ηρακλή) απονεµήθηκαν αναµνη-

στικά µετάλλια για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν τη χρονιά που πέρασε.

Ακολούθως παρατέθηκε  δείπνο προς 
όλους τους παρευρισκόµενους.

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Σίδνεϊ
γιόρτασε τα πέμπτα του γενέθλια

Πολύ ανησυχητικά κρίνονται τα στοιχεία που έδωσε 
χθες στη δηµοσιότητα το Αυστραλιανό Συµβούλιο 
κατά του ∆ιαβήτη (Australian Diabetes Council), που 

κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον αριθµό Αυστρα-
λών που προσβάλλονται καθηµερινά από διαβήτη Τύπου 
2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, ένας Αυστραλός προσβάλ-
λεται από την ασθένεια κάθε 5 ½ λεπτά (σηµ: δηλαδή 290 
κάτοικοι της χώρας την ηµέρα).

Οι διαβητικοί στοιχίζουν σήµερα στην κυβέρνηση περισ-
σότερα από $10,3 δις, αλλά αν συνεχιστούν οι σηµερινοί 
ρυθµοί, τότε µέχρι το έτος 2030 το κόστος θα ισοδυναµεί 
µε ολόκληρο τον οικονοµικό προϋπολογισµό του κράτους!

Πάνω από 200.000 Αυστραλοί υποφέρουν από διαβήτη 
Τύπου 2, σηµειώνοντας αύξηση κατά 137% από το 2005. 
Από την ίδια έρευνα αποκαλύπτεται ότι 600.000 Αυστρα-
λοί υποφέρουν από καρδιοαναπνευστικά νοσήµατα, ενώ 
πάνω από 400.000 πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. 

Την τύχη µε το µέρος της είχε µια µεγάπτερη φάλαινα, 
η οποία µπλέχτηκε σε ένα ειδικό προστατευτικό δίχτυ 
για καρχαρίες σε παραλία του Γκόλντ Κοστ.

Ένας λουόµενος, ο Ben Barlow, ήταν ο πρώτος που αντι-
λήφθηκε τι είχε συµβεί, ειδοποιώντας άµεσα την Ακτοφυ-
λακή. Επί τόπου, έσπευσαν πλωτά σκάφη και µέλη περι-
βαλλοντικών οργανώσεων, ξεκινώντας την επιχείρηση για 
την απελευθέρωση του θηλαστικού, µόλις 300 µέτρα από 
την παραλία. Τελικά, ύστερα από δύο και πλέον ώρες, στη 
διάρκεια των οποίων έπρεπε να γίνουν λεπτοί και προσε-
κτικοί χειρισµοί, η φάλαινα ήταν ελεύθερη να κολυµπήσει 
και πάλι στον ωκεανό.

Ως εκ θαύµατος σώθηκε, µε µερικά κατάγµατα στα 
πλευρά, ένας άντρας, ο οποίος πήδηξε από τον πέ-
µπτο όροφο φλεγόµενης πολυκατοικίας στο Νιου-

κάστλ της Ν.Ν.Ο..  «Για καλή του τύχη προσγειώθηκε πάνω 
σε θάµνους», δήλωσε στο ABC ο εκπρόσωπος της πυροσβε-
στικής υπηρεσίας της πολιτείας, Τοµ Μόρισον.  Ο άνδρας 
αυτός (το όνοµα του οποίου δεν δόθηκε στη δηµοσιότητα) 
πανικοβλήθηκε και πήδησε από το παράθυρο του διαµερί-
σµατός του στον πέµπτο όροφο, δηλαδή από ύψος 15 µ., 
καθώς δεν µπορούσε να βρει τα κλειδιά του και να βγει από 
την πόρτα. Για την ιστορία να αναφέρουµε ότι η πυροσβε-
στική υπηρεσία έθεσε την πυρκαγιά υπό έλεγχο σε λίγα λε-
πτά, ενώ γίνονται έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτιά της.

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν οι αστυνοµικοί που έσπευ-
σαν σε µπαρ στην πόλη Ντάργουϊν της Βόρειας Επι-
κράτειας ύστερα από καταγγελία για καβγά, καθώς 

εκεί βρισκόταν µια παρέα γυναικών που γιόρταζε τον επι-
κείµενο γάµο µέλους της παρέας, και πέρασε τους ένστολους 
για... στρίπερ! Συγκεκριµένα, οι αστυνοµικοί είχαν κληθεί 
στο µπαρ Humpty Doo, όπου διαπίστωσαν ότι επικρατούσε 
τάξη και ασφάλεια, µέχρι που δέχθηκαν την «επίθεση» των 
γυναικών, που τους πέρασαν για… στρίπερ!
«Οι γυναίκες είχαν σχεδόν βγάλει τα πουκάµισά τους, 

αλλά κατάφεραν να διασώσουν την αξιοπρέπειά τους», δή-
λωσε χαριτολογώντας, ανώτατος αξιωµατούχος της αστυνο-
µίας του Ντάργουϊν.

Ο διαβήτης «θερίζει»
στην Αυστραλία

Μαζική κινητοποίηση 
για τη διάσωση φάλαινας

Εγκατάσταση Προέδρων και Αξιωματούχων 
των Στοών «Ανατολή» και «Ηρακλής»

ΣΤΟ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

Πήδηξε από τον πέμπτο 
όροφο και σώθηκε!

Πέρασαν αστυνοµικούς 
για... στρίπερ!


