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30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων 
Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Macquarie (MUGA)
Μ 

ε τις πρέπουσες τιµές ο 
Σύλλογος Ελλήνων Φοι-
τητών του Πανεπιστηµίου 
Macquarie (MUGA) γιόρ-

τασε την 30η επέτειο από την ίδρυσή 
του. Όπως τόνισε στον χαιρετισµό της 
η πρόεδρος Αναστασία Παπαγεωργί-
ου, ιδρυτής του Συλλόγου ήταν ο αεί-
µνηστος Βασίλης Γεωργίου. «Μπορεί 
να έφυγε και να µας λείπει αλλά η 
κληρονοµιά του συνεχίζεται στο πα-
νεπιστήµιό µας.»
Στην συνέχεια, η Γεωργία Αποστολο-
πούλου, έστρεψε την προσοχή των 
παρευρισκοµένων στο γεγονός ότι 
τρίτης και τέταρτης γενιάς Ελληνο-
Αυστραλοί προωθούν τον πολιτισµό 
και την γλώσσα τους στο πανεπιστή-
µιο στα βόρεια προάστια του Σύδνεϋ. 
«Στις εκδηλώσεις και στις συνεδριά-
σεις του MUGA πραγµατικά νοιώθεις 
την ενότητα της ελληνικότητας. Μας 
ενώνει η αγάπη και η περηφάνεια 
που είµαστε Ελληνικής καταγωγής.»
Εκ µέρους του Ιδρύµατος Ελληνικών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου µίλησε 
ο πρόεδρος κ. Θεόφιλος Πρεµέτης. 
«Το πρόγραµµα Ελληνικών Σπουδών 
το ξεκίνησε και αυτό ο αείµνηστος Βα-
σίλης Γεωργίου. Πολλά χρόνια από 
τότε που απεφοίτησα από το πανεπι-
στήµιο Macquarie, είµαι περήφανος 
για την δύναµη της ελληνικής παρου-
σίας εκεί. Σας υπόσχοµαι ότι το Ίδρυ-

µά µας θα είναι πάντα στο πλευρό 
των εκπαιδευτικών και φοιτητών που 
υποστηρίζουν τις ελληνικές σπουδές 
στο Macquarie.»
Στην συνέχεια, ο κ. Πρεµέτης πα-
ρουσίασε δύο επιταγές εκ µέρους 
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, $500 στον πρώτο 
µαθητή ελληνικών σπουδών για το 
2014, Παναγιώτη Κεφαλά, και $2000 

για την χορηγεία για την εκδήλωση 
στον Ταµία του MUGA, Γιώργο Ψυ-
χογιό.
Με την σειρά του, ο κ. Γενικός Πρό-
ξενος ∆ρ. Σταύρος Κυρίµης, ευχαρί-
στησε τον κ. Πρεµέτη και όλους τους 
για την προσπάθειά τους υπέρ των ελ-
ληνικών σπουδών στο πανεπιστήµιο 
Macquarie.
Το επίσηµο µέρος του επετειακού χο-
ρού έκλεισε µε την κοπή της τούρτας 
από όλους τους πρώην προέδρους 
του MUGA οι οποίοι παρεβρέθηκαν, 
µεταξύ τους ο Βασίλης Κώτσης και ο 
Λεωνίδας Μποµπότας.
Το παρόν επίσης έδωσαν ο οµοσπον-
διακός βουλευτής Νικόλας Βαρβαρής, 
οι πολιτειακοί βουλευτές Σοφία Κώ-
τση και Steve Kamper, το στέλεχος 
του ελληνικού προγράµµατος του πα-
νεπιστηµίου Πατρίσια Κοροµβώκη, οι 
∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, Γιώργος 
Λιανός και Ελένη Λιανού (ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ), και Χαρούλα Θεµιστοκλέους 
και Μαρία Τατάρα (Σύλλογος Ελλη-
νο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ).

Αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ κατέθεσε η Quiksilver
Αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ κατέθεσε η 
γνωστή εταιρεία ειδών σερφ Quiksilver, η 
οποία από τις αρχές της φετινής χρονιάς 
έχει χάσει το 79% του µεριδίου αγοράς της. 
Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1969 στην 
Αυστραλία, έχει σήµερα την έδρα της στην 
Καλιφόρνια και δραστηριοποιείται σε 100 
χώρες. Σε ανακοίνωσή της η Quiksilver δι-

ευκρινίζει, πάντως, πως η αίτηση υπαγωγής 
στο Κεφάλαιο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα 
δεν αφορά τις δραστηριότητές της εκτός 
ΗΠΑ. Οι µετοχές της εταιρείας εισήχθησαν 
στο αµερικανικό χρηµατιστήριο το 1986, 
ωστόσο η αξία τους υποχώρησε σε τόσο 
χαµηλά επίπεδα φέτος που κινδύνευσαν µε 
διαγραφή από τη χρηµατιστηριακή αγορά.

∆εν θα παραιτηθεί ο Αντιδήµαρχος του Auburn
Ο Αντιδήµαρχος του Auburn, Σαλίµ Μεχαγέρ, απέρριψε για µια ακόµη 
φορά τις εκκλήσεις µελών του δηµοτικού συµβουλίου που ζήτησαν την 
παραίτηση του σε έκτακτη συνεδρίαση. Ο Σαλίµ Μεχαγέρ είχε απασχο-
λήσει τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων µε τον το πλούσιο γάµο του 
που είχε σαν αποτέλεσµα να κλέισουν δρόµοι στο Auburn τον περα-
σµένο µήνα. Τέσσερις δηµοτικοί σύµβουλοι του Auburn ζήτησαν να 
συγκληθεί το δηµοτικό συµβούλιο εκτάκτως έτσι ώστε να µπορέσουν 
να ζητήσουν από τον αντιδήµαρχο να παραιτηθεί. Οι σύµβουλοι ισχυ-
ρίζονται ότι ανάµεσα στην ιδιότητα του κ. Μεχαγέρ ως Αντιδηµάρχου 
και σε εκείνη του επενδυτή υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων. Συµ-
φωνα πάντα µε τους συµβούλους, ο Μεχαγέρ εκµεταλεύεται τα πλεο-
νέκτηµα των νόµων που εισήγαγε η Πολιτατειακή κυβέρνηση το 2012 
και  επιτρέπουν στους συµβούλους να ψηφίσουν σχετικά µε τροποποι-
ήσεις σε κατασκευαστικές επενδύσεις ακόµη και όταν σχετίζονται µε 
τις δικές τους οικονοµικές δραστηριότητες. ∆εκάδες υποστηρικτές του 
κ Μεχαγέρ εµφανίστηκαν στην συνεδρίαση µε πλακάτ που έγραφαν 
“Η φωνή µας, η επιλογή µας”. Την πρόταση κατέθεσε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Τζορτζ Κάµπελ που ζήτησε από τον κ. Μεχαγέρ να λάβει 
υπόψη του τη « συνεχιζόµενη δηµόσια κατακραυγή» και να παραιτη-
θεί. Ο κ. Κάµπελ είχε την υποστήριξη της Συµβούλου κ. Ειρήνης Σιµς, 
η οποία κατέθεσε ότι είχε λάβει εκατοντάδες τηλεφωνήµατα και ηλε-
κτρονικά µηνύµατα µε τα οποία οι πολίτες ζητούσαν από τον κ. Με-
χαγέρ να παραιτηθεί. Στη συνεδρίαση ειπώθηκε ότι κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων εβδοµάδων, το Συµβούλιο είχε λάβει 270 e-mail, 88 
σχόλια στο Facebook και 400 τηλεφωνικές κλήσεις από το κοινό σχε-
τικά µε τον αντιδήµαρχο. Ο κ Μεχαγέρ είπε στην συνάντηση πως κα-
ταλαβαίνει ότι υπάρχουν µέλη της κοινότητας τα οποία θα ήθελαν να 
αποχωρήσει αλλά δεν πρόκειται να το κάνει γιατί έχει την υποστήριξη 
των περισσοτέρων από αυτούς που τον στηρίζουν και τον ψηφίζουν.

Έκλεισαν σε κλουβί 10χρονο µαθητή λόγω αυτισµού
Την απόλυση διευθυντή δη-
µοτικού σχολείου της Κα-
µπέρα διέταξε η υπουργός 
Παιδείας, µετά την αποκά-
λυψη ότι το διδακτικό προ-
σωπικό κλείδωσε σε κλουβί 
10χρονο µαθητή που υπέ-
φερε από διαταραχή του φά-
σµατος του αυτισµού. Όπως 
αναφέρουν σχετικά δηµοσι-
εύµατα µετά από καταγγελί-
ες µαθητών και γονέων το 
θέµα έγινε γνωστό και δι-
ετάχθη ανεξάρτητη έρευνα 
από το υπουργείο Παιδείας.  
Το κλουβί είχε αγοραστεί µε 
ίδια κεφάλαια του σχολείου 
και παρέµεινε στον χώρο 
για 14 ηµέρες τον περασµέ-
νο Μάρτιο, οπότε και χρη-
σιµοποιήθηκε µια φορά ως 
χώρος για να «ηρεµήσει» ο 
µικρός µαθητής. 
Η υπουργός Παιδείας Τζόις 
Μπουρς δήλωσε απογοη-
τευµένη και τόνισε ότι είναι 
«απαράδεκτο να λαµβάνε-
ται µια τέτοια απόφαση για 

τη δηµιουργία µιας τέτοιας 
υποδοµής εις ανταπόκρι-
ση της συµπεριφοράς του 
παιδιού. Η απόφαση ήταν 
λάθος και ο υπεύθυνος γ’ 
αυτήν δεν βρίσκεται πια 
στη θέση του. Οι διευθυ-
ντές των σχολείων πρέπει 
να είναι υπεύθυνοι των 
πράξεων τους». Εξάλλου, 
σύµφωνα µε το πόρισµα η 
απόφαση για την αγορά του 
κλουβιού ήταν ευθύνη ενός 
ατόµου και έγινε χωρίς προ-
ηγούµενη σύµφωνη γνώµη 
ή έγκριση του υπόλοιπου 
διδακτικού προσωπικού ή 

της ∆ιεύθυνσης Μόρφωσης 
και Εκπαίδευσης της χώρας. 
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι 
στο διδακτικό προσωπικό 
του συγκεκριµένου σχολεί-
ου και λόγω της παρουσίας 
του του παιδιού παρέχονταν 
ειδικές συµβουλευτικές υπη-
ρεσίες για τον τρόπου που 
έπρεπε να αντιµετωπίζεται. 
Το πόρισµα καταλογίζει ευ-
θύνες και στην οµάδα των 
ειδικών, αφού απέτυχαν να 
ενεργήσουν εγκαίρως ή να 
ενηµερώσουν το υπουργείο 
για την ύπαρξη του κλου-
βιού.


