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Θα μάθουμε να ετοιμάζουμε μερικές από τις δημοφιλέστερες  
ελληνικές συνταγές, όπως παστίτσιο, σπανακόπιτα, στιφάδο,  
σουτζουκάκια,  

Pino’s Dolce Vita, 45 President Ave, Kogarah, NSW 2217 

Χρέωση:  $125 
 

Γλώσσα: αγγλικά 

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
Τα αγαπημένα μας ελληνικά φαγητά 

Σάββατο 23 Μαρτίου 1.30 μ.μ. - 5.30 μ.μ. 

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗΣ  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Σάββατο 6 Απριλίου 1.30 μ.μ.- 5.30 μ.μ. 

Η γιορτή της Λαμπρής πλησιάζει και είναι 
μια από τις πιο μεγάλες θρησκευτικές  
γιορτές. Περιλαμβάνει όμως και μια πανδαι-
σία... μαγειρικής. Ελάτε να μάθετε πώς να 
μαγειρεύετε παραδοσιακά πασχαλιάτικα 
πιάτα. 

Pino’s Dolce Vita, 45 President Ave, Kogarah, NSW 2217 

Χρέωση: $125 

Γλώσσα: αγγλικά 

 

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ 

Κυριακή 14 Απριλίου 10:00 π.μ. -  4:00  μ.μ. 
Αντί για μπριζόλες και λουκάνικα, ελάτε να μάθετε να ετοιμάζετε  
υπέροχες γεύσεις ελληνικής ψησταριάς. 

Pino’s Dolce Vita, 45 President Ave, Kogarah, NSW 2217 

Χρέωση: $190 

Γλώσσα: αγγλικά 

Επικοινωνία : admin@letscookgreek.com.au,  
Tηλ. Τούλα 0412 610 472 ή Κούλα 0419 432 600 

Παρουσιάζει 
Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  

Με ειδική διάκριση της κυβέρνησης 
της Βικτόριας τιμήθηκε η γνωστή ομογε-
νής ραδιοφωνική εκφωνήτρια και δημο-
σιογράφος Ρένα Φραγκιουδάκη.

Η Ρένα Φραγκιουδάκη, με μια πα-
ρουσία τεσσάρων δεκαετιών στο ραδιό-
φωνο (SBS, 3XY, 2ZZ κ.α) αλλά και σε 
ομογενειακές εφημερίδες (Τα Νέα, Νέα 
Πατρίδα, Νέος Κόσμος) τιμήθηκε με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναί-

κας για την δράση και πολυποίκιλη προ-
σφορά της.

Η ομογενής προτάθηκε από την σκιώ-
δη υπουργό για Παιδιά, Νέους και ‘Ατο-
μα Τρίτης Ηλικίας, Τζένη Μικάκου.

Η κ. Μικάκου δηλώνει υπερήφανη 
που η υποψηφιότητα της Ρένας Φραγκι-
ουδάκη έγινε δεκτή, «ως αναγνώριση της 
45χρονης σημαντικής προσφοράς της 
στα ΜΜΕ και την παροικία γενικότερα».

Η κυβέρνηση της Βικτόριας τίμησε την 
Ελληνίδα δημοσιογράφο Ρένα Φραγκιουδάκη

Νέα αντιπαράθεση στο θέμα της προστα-
σίας των συνόρων της χώρας, αναμένεται 
να ξεσπάσει ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση και την Αξιωματική Αντιπολί-
τευση, μετά την δημοσιοποίηση των τελευ-
ταίων στοιχείων που δείχνουν ότι ο αριθμός 
των λαθρομεταναστών που φτάνουν στην 
Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά 55% τους δυό-
μισι πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, σε 
σχέση με τον ίδιο διάστημα πέρυσι. 

Περίπου 1.900 άνθρωποι έφτασαν με 
μικρά σκάφη στην Αυστραλία τις πρώτες 
73 μέρες του 2013, ενώ πέρυσι την ίδια 
περίοδο είχαν φτάσει 1.209. Ο συνολικός 
αριθμός τους το 2012 έφτασε τις 17.200, 
σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Φέτος αναμένεται να σημειωθεί νέο ρε-
κόρ, γεγονός που η αντιπολίτευση αποδίδει 
στο ότι η σημερινή κυβέρνηση Εργατικών, 
έχει καταργήσει τη στρατηγική του πρώην 
Πρωθυπουργού Τζον Χάουαρντ που προ-
έβλεπε εξέταση των πιστοποιητικών των 

προσφύγων εκτός Αυστραλίας.
Αξίζει, εντούτοις, να σημειωθεί ότι, σύμ-

φωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανά-
στευσης, ο αριθμός των λαθρομεταναστών 
που στέλνονται πίσω στις χώρες τους έχει 
αυξηθεί, σε σύγκριση όμως με το μεγάλο 
αριθμό νεοαφιχθέντων μοιάζει απειροελά-
χιστος.

Πιο συγκεκριμένα, 66 λαθρομετανάστες 
έχουν απελαθεί από την αρχή του χρόνου 
σε σύγκριση με 12, το ίδιο χρονικό διάστη-
μα πέρυσι.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Μετανά-
στευσης δήλωσε αναφορικά ότι «πρόκειται 
για παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο απαιτεί 
ειδική μεταχείριση σε κάθε χώρα και ειδικές 
λύσεις. Η κυβέρνηση Γκίλαρντ είναι αποφα-
σισμένη να εξαρθρώσει τα κυκλώματα εκεί-
νων που γεμίζουν -με στόχο την αισχροκέρ-
δεια- τα σαπιοκάραβα και να αποθαρρύνει 
όσους διακινδυνεύουν τη ζωή τους προκει-
μένου να έλθουν στην Αυστραλία.

Αύξηση 55% στον αριθμό
των λαθρομεταναστών 


