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Εορτάζει την επέτειο της Ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα με

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, 78 Gardeners Rd, Kingsford

ΕΤΗΣΙΟ  ΧΟΡΟ
το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Από 7.00μμ έως 1.00 το πρωί
στο Venus Reception Centre

20 Belgrave Street Kogarah

Είσοδος για μεγάλους $65 
και για παιδιά κάτω των 12 ετών $30 

μετά φαγητού και ποτών

Θα διασκεδάσετε με την Ορχήστρα The Diamonds 
σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς χορούς.

Το Χορευτικό συγκρότημα της κα  Σοφίας Χάσκα
θα παρουσιάσει δωδεκανησιακό πρόγραμμα.

-Όλοι ευπρόσδεκτοι-
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως στα κάτωθι τηλ.

Σοφία Χάσκα 9661 6903, Σάββας Δαμιανός 9349 8892,
Χρήστος Κόντου: 9349 2170, Φανή Πίκουλα 9698 3336.

ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΝΟ
«Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»

Παρουσιάστηκε στο Χόμπαρτ της Τασμα-
νίας, το πρόγραμμα ενός από τα πιο δημο-
φιλή φεστιβάλ, το 20ο Ελληνικό Φεστιβάλ 
«Εστία».

Πρόκειται για ένα ετήσιο πολιτιστικό 
συμβάν που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
μεγάλου αριθμού ατόμων απ’ όλα τα μέρη 
της Τασμανίας.

Φέτος γίνεται σ’ έναν από τους ωραιό-
τερους χώρους της πόλης, στο παλιό λι-
μάνι και οι διοργανωτές έχουν φροντίσει 

να ξεπεράσει σε ποιότητα, ποικιλία και 
εκπλήξεις, όλα τα προηγούμενα. Θα περι-
λαμβάνει, μάλιστα, στοιχεία της ελληνικής 
κουλτούρας που έχουν εκλείψει στη γενέ-
τειρα Χορός, μουσική, ελληνική κουζίνα, 
επιδείξεις μαγειρικής, διαλέξεις, και άλλα 
πολιτιστικά συμβάντα θα τέρψουν εκα-
τοντάδες που θα συρρεύσουν εκεί για να 
απολαύσουν το 20ό Ελληνικό Φεστιβάλ 
«Εστία στο Χόμπαρτ που θα διαρκέσει όλο 
το Σαββατοκύριακο 16 - 17 Μαρτίου.

Ελληνικό Φεστιβάλ “Εστία” στην Τασμάνια 

Μικρές υλικές ζημιές προκάλεσε, ευ-
τυχώς, ο τροπικός κυκλώνας Ράστι, που 
απειλούσε το Πορτ Χέτλαντ και τις γύρω 
περιοχές.

Ο κυκλώνας έχει υποβαθμιστεί σε κα-
τηγορίας 2 και κατευθυνόταν στο εσω-
τερικό της Δυτικής Αυστραλίας προς τις 
ακτές της περιοχής Πιλμπάρα.

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή του 
Πορτ Χέτλαντ είχε τεθεί σε επιφυλακή, 
εφόσον αναμενόταν να βρεθεί στο «μάτι» 
του κυκλώνα, και είχαν κλείσει όλα τα 
καταστήματα, τα σχολεία και τις δημόσι-

ες υπηρεσίες. Να σημειωθεί ότι το λιμά-
νι αυτό χρησιμοποιούν πολλά ελληνικά 
πλοία που μεταφέρουν μεταλλεύματα 
στην Κίνα.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους 
κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για 
το χειρότερο και να μην εγκαταλείψουν 
τις εστίες τους μέχρι νεοτέρας ειδοποίη-
σης. Ευτυχώς, ο κυκλώνας δεν προκάλε-
σε τις αναμενόμενες ζημιές. Ο κυκλώνας 
Ράστι κατευθυνόταν χθες στο εσωτερικό 
της πολιτείας με ανέμους που έπνεαν με 
ταχύτητα 125 χλμ την ώρα.

Υποβαθμίστηκε σε κατηγορίας 2 
ο τροπικός κυκλώνας Ράστι

Η ρήξη στις σχέσεις με τους Πράσινους
δεν ανησυχεί την Πρωθυπουργό Τζ. Γκίλαρντ


