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Ο Βουλευτής και π. υπουργός της Βό-
ρειας Επικράτειας, Κώστας Βατσκα-
λής, 4 καθηγητές Αμερικάνικων 

Πανεπιστημίων κι ένας πρώην Πρύτανης, 
είναι τα πρόσωπα μεταξύ άλλων υποψη-
φίων, που δήλωσαν υποψηφιότητα για τη 
θέση του Πρόεδρου και των εξωτερικών 
μελών του νέου Συμβουλίου του ΤΕΙ Πά-
τρας. Πρόκειται για προσωπικότητες με 
διακρίσεις στην επιστήμη και εγνωσμένης 
αξίας Έλληνες, οι οποίοι διαπρέπουν κατά 
πλειοψηφία στο εξωτερικό, ως ακαδημα-
ϊκοί και πολιτικοί. Ειδικότερα υποψηφιό-
τητα δήλωσαν:
1 . Αλαχιώτης Σταμάτης, Ομότιμος Κα-
θηγητής πρώην Πρύτανης του Παν\μίου 
Πατρών
2 . Βατσκαλής Κων\νος, Βουλευτής και 
τέως Υπουργός Υγείας Βόρειας Επικρατείας
3 . Διονυσίου Διονύσιος, Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Cincinnati των ΗΠΑ
4 . Καζάκος Δημήτριος, Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Texas των ΗΠΑ
5 . Κουτρουμπίνας Στυλιανός, Ιδρυτής και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Bluedev ΕΠΕ
6 . Rangan Nanda, Κοσμήτωρ της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστη-
μίου Virginia των ΗΠΑ
7 . Φαλάρας Πολύκαρπος, Ερευνητής Α΄, 
Προϊστάμενος Τμήματος Φυσικοχημείας, 
μέλος του Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
8 . Χριστόπουλος Χρήστος, Ομότι-
μος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του 
Nottingham
Όπως δήλωσε στο esos ο πρόεδρος του 
ΤΕΙ Πάτρας Σωκράτης Καπλάνης «αποτε-
λεί εξαιρετική τιμή για το ΤΕΙ Πάτρας η 
υποψηφιότητα όλων των προαναφερθέ-
ντων εξεχόντων μελών της ακαδημαϊκής 
διεθνούς κοινότητας και της κοινωνίας.
Οι διαδικασίες εκλογής των εξωτερικών 
μελών ευρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέ-
πεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της 
εβδομάδος».

Tο υπουργείο Μετανάστευσης διέψευ-
σε κατηγορηματικά χθες τις πληρο-
φορίες, ότι στο κέντρο κράτησης του 

Ναούρου, έχουν κατέλθει σε απεργία πεί-
νας περίπου 300 από τους 377 αιτούντες 
άσυλο που κρατούνται εκεί.

Να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του ορ-
γανισμού Συνασπισμός Δράσης για τους 

Πρόσφυγες, Ίαν Ρίντουλ, υποστήριξε ότι 
περίπου 300 κρατούμενοι αρνούνται κάθε 
μορφή τροφής. Εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου όμως, τόνισε ότι χθες τουλάχιστον 
200 κρατούμενοι έφαγαν τα γεύματά τους, 
υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των αιτού-
ντων άσυλο που κατήλθαν σε απεργία πεί-
νας είναι πολύ μικρότερος.

Δύο αστυνομικοί διέσωσαν χθες 
μια έγκυο γυναίκα, από φλεγόμενο 
σπίτι, δυτικά του Σίδνεϊ.

Οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στην 
περιοχή του Smithfield για μια άλλη υπό-
θεση, όταν διαπίστωσαν πως είχε ξεσπά-
σει πυρκαγιά σε ένα γειτονική κατοικία.

Αψηφώντας τον κίνδυνο, έτρεξαν μέσα 
στο σπίτι όπου βρήκαν σχεδόν αναίσθη-

τη, στην κουζίνα, μια έγκυο γυναίκα την 
οποία τελικά έβγαλαν έξω και κάλεσαν 
την πυροσβεστική υπηρεσία και ασθενο-
φόρο. Η 38χρονη γυναίκα, που βρίσκε-
ται στην 38η βδομάδα της εγκυμοσύνης 
της, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του 
Φέρφιλντ όπου της δόθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες. Η κατάστασή της κρίνεται ικα-
νοποιητική.

Ο Κώστας Βατσκαλής υποψήφιος
για την προεδρία του ΤΕΙ Πάτρας

O σύλλογοσ φιλάθλων άΕΚ σιδνΕϊ

THE AEK SUPPORTERS CLUB OF SYDNEY (AUSTRALIA)
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διοργανώνει

για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012 από 7.30 μ.μ.
εις το Panarcadian Club

51 - 55 King Street, Ashbury

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού για μεγάλους $40.00
και για παιδιά κάτω των 12 ετών $20.00

Όλοι ευπρόσδεκτοι

Αιτούντες άσυλο κατήλθαν 
σε απεργία πείνας στο Ναούρου

Αστυνομικοί 
διέσωσαν έγκυο γυναίκα
από φλεγόμενο σπίτι
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H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ
Σάββατο  17  Νοεμβρίου  2012
Για την Εορταστική Επέτειο των 100 Χρόνων της 

Απελευθέρωσης της Λέσβου

1912 – 2012
Στην επάνω αίθουσα του  VENUS Reception Centre

20 Belgrave Street, Kogarah, NSW - Ώρα ενάρξεως 7:00μμ

Ευχάριστο περιβάλλον 
με την θαυμάσια παραδοσιακή ορχήστρα «Όπα-Όπα» και τους 

εκλεκτούς μουσικούς  Στράτο Λινάρδο, Δημήτρη και Βασίλη Σταφίδα
Το χορευτικό συγκρότημα του Βασίλη Αλιγιάννη 
“Greek Folk Dancers of NSW” θα παρουσιάσει 

παραδοσιακούς χορούς από την Λέσβο και την Μικρά Ασία.
Είσοδος μετά φαγητού και ποτού 

$60 για μεγάλους και $30 για παιδιά 5-12 ετών
Πολλά και Πλούσια Δώρα στην Λαχειοφόρο και με Ταξίδι στην Ελλάδα!

Όλοι ευπρόσδεκτοι
Η χαρά μας να σας έχουμε πάλι όλους κοντά μας!

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

Σταύρο Κρητικό: 9547-2269 ή 0428 162 893
Βασίλη Μπεμπεδέλη: 0430 067 043
Λούη Τραντάλλη: 0404 857 662  
Γιώργο Σάββα: 9797 0776 15
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