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Ο οµογενής Τζέϊµς Αρβανιτάκης ανα-
κηρύχθηκε λέκτορας της χρονιάς 
στην Αυστραλία. Το βραβείο που 

του δόθηκε συνοδεύεται και µε ένα χρη-
µατικό έπαθλο 50.000 δολαρίων, χορη-
γία του γραφείου της Αυστραλής πρωθυ-
πουργού.

Ο ∆ρ. Αρβανιτάκης που διδάσκει στο 
Πανεπιστήµιο του ∆υτικού Σίδνεϊ, βρα-
βεύτηκε γιατί, σύµφωνα µε τους κριτές, 
υιοθέτησε νέες εκπαιδευτικούς µεθόδους 

που «µαγνήτισαν τους φοιτητές του». Η 
κριτική επιτροπή αποφάνθηκε πως έχει 
µια µοναδική ικανότητα να δίνει ζωή 
στην θεωρία, να κάνει την διδασκαλία 
απολαυστική και να αποδεικνύει στους 
φοιτητές του πως αυτά που µαθαίνουν εί-
ναι σχετικά µε την καθηµερινότητά τους.

Ο ∆ρ. Αρβανιτάκης, που διδάσκει κοι-
νωνιολογία, έχει προσκληθεί να λάβει 
µέρος σε συµπόσια διδασκαλίας στην Ευ-
ρώπη, τη Νότια Αφρική και τον Καναδά.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Τόνι Γου-
ίνδσορ, επιβεβαίωσε χθες ότι θα 
θέσει υποψηφιότητα στην έδρα 

Νιου Ίγκλαντ και στις επόµενες οµο-
σπονδιακές εκλογές. «Θα διεκδικήσω 
την έδρα Νιου Ίγκλαντ και στις επόµε-
νες εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. Γουίνδσορ, σχολιάζοντας δηµοσιεύ-
µατα στον Τύπου που υποστηρίζουν ότι 
οι ψηφοφόροι της εν λόγω έδρας θα του 
στρέψουν τις πλάτες, λόγω της στήριξής 
του στο Εργατικό Κόµµα. Να σηµειωθεί 

ότι την έδρα αυτή θα διεκδικήσει και ο 
Ρίτσαρντ Τόρµπεϊ του Εθνικού Κόµµα-
τος. Ο κ. Γουίνδσορ πρόβλεψε ότι στις 
επόµενες εκλογές θα έχουµε «ξεκάθαρο 
νικητή». «∆εν µε ενδιαφέρει ποιο κόµ-
µα θα κερδίσει τις επόµενες εκλογές», 
τόνισε ο κ. Γουίνδσορ, διαψεύδοντας 
κατηγορηµατικά τους ισχυρισµούς ότι 
οι πιθανότητες επανεκλογής του έχουν 
µειωθεί σηµαντικά λόγω της υποστή-
ριξής του στην κυβέρνηση µειοψηφίας 
της κας Γκίλαρντ.

H αεροπορική εταιρία Qantas ανα-
κοίνωσε ότι διακόπτει τη συνεργα-
σία της µε τον οργανισµό Tourism 

Australia, εν µέσω καταγγελιών για σα-
µποτάζ. Μετά από 40 χρόνια συνεργασί-
ας, η Qantas ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη 
συµφωνία της µε τον τουριστικό αυτό ορ-
γανισµό - ύψους $50 εκ. - υποστηρίζοντας 
ότι ο επικεφαλής του Tourism Australia, 
Τζεφ Ντίξον, ηγείται µιας οµάδας επι-
χειρήσεων που θέλουν να παραµεριστεί 
η σηµερινή διοίκηση της αεροπορικής 
εταιρίας, µε στόχο να αγοράσουν τελικά 
την Qantas. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφι-
κές πληροφορίες, ο Γενικός ∆ιευθυντής 
της Qantas, Άλαν Τζόϊς, πληροφόρησε 
µε επιστολή του τον υπουργό Τουρισµού, 
Μάρτιν Φέργκιουσον, για την απόφαση 
της αεροπορικής εταιρίας να διακόψει 
τη συνεργασία της µε τον οργανισµό 
Tourism Australia.

Tα σπίτια στο Σίδνεϊ είναι σήµε-
ρα πιο προσιτά στους αγοραστές, 
ιδιαίτερα από τότε που ξέσπασε 

η παγκόσµια οικονοµική κρίση. Αυτό 
αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία που 
έδωσε στη δηµοσιότητα ο Σύνδεσµος Βι-
οµηχανίας Οικισµού σε συνεργασία µε 
την Τράπεζα Commonwealth.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στα χαµηλά επιτόκια, στις σταθε-
ρές τιµές των ακινήτων και στην αύξηση 
των µισθών. Σύµφωνα µε τον οικονο-
µολόγο του Συνδέσµου Βιοµηχανίας Οι-
κισµού, ∆ρ Χάρλεϊ Ντέϊλ, τα σπίτια στο 
Σίδνεϊ είναι σήµερα πιο προσιτά απ’ ότι 
ήταν στα τελευταία δέκα χρόνια.

Οµογενής καθηγητής
λέκτορας της χρονιάς

ΤΖΕΪΜΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές 
θα είναι ο Τόνι Γουίνδσορ

Η Qantas διέκοψε τη συνεργασία της 
με τον οργανισμό Tourism Australia

Πιο προσιτά στους αγοραστές 
τα σπίτια στο Σίδνεϊ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών Αυστραλίας
(Ε.Ε.Λ.Κ.Α.)

Σας προσκαλεί στον Χριστουγεννιάτικο Χορό
Την 1 Δεκέμβρίου 2012

Ημέρα Σάββατο, ώρα 7μ.μ.
Στον «Μέγα Αλέξανδρο»

164 Livingstone Rd.
Marrickville

Είσοδος μετά φαγητού $35.00 (χωρίς ποτό)
Ζωντανή μουσική και λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα

(Πρώτος λαχνός δύο αεροπορικά εισητήρια για το Gold Coast)

ΟΛΟΙ  ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα:
Πόπη Μαλλιάνου: (02)93655445 και 0431478875

Μαίρη Τσιγκρή: (02)95916631
    Λίτσα Διακοβασίλη: (02)85095274
   Βηθλεέμ Γεωργέλλη: (02)97434148

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνoυν 

Πρωτοχρονιατικό  Χορό 
τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7μμ  

στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY. 

Φαγητό και ποτό $60, παιδιά κάτω τον 12 ετών δωρεάν 

Θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον καινούργιο χρόνο  
και θα αναδεικτή και ο τυχερός της βραδιάς με τα εισιτήρια  

της εισόδου με ένα σταυρό από οπαλ, αξίας $500 .
Λόγου περιορισμένου χώρου κλείστε τις θέσεις έγκαιρος στο 
τηλέφωνο του γραφείου από Δευτέρα 9 το πρωί έως Σαββάτο 

9567 6005 ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη   
τον κ.Αδαμόπουλο στο 9599 4662, την κυρία Μπαντούνα 
9708 2450, την κυρία Βασιλοπούλου 9597 5216 την κυρία 

Στασινοπούλου 9787 2279 ή στην κυρία Ρένα.

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720
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