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34ο Συνέδριο Κρητών Ωκεανίας
DARWIN  9 – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 

Αντώνη Σέντα

485 Μarrickville Road • Dulwich Hill NSW 2203 • Tel.: 02 9569 1885

Fruit and vegetable supplies
Sentas BrosEλληνικό οπωροπωλείο

Οι Κρητικοί της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Ξαναγυρί-
ζουν στo Φιλόξενο Darwin της Βόρειας Επικράτειας που θα 
φιλοξενήσει το συνέδριο της Κρητικής Οµοσπονδίας Αυστρα-
λίας και Νέας Ζηλανδίας από 9 έως 13 Ιανουαρίου του 2014. 
Βεβαίως τις ίδιες µέρες γίνεται και το συνέδριο της νεολαίας 
µας. Όπως είχε παρθεί η απόφαση στο συνέδριο της Πέρθης της 
∆υτικής Αυστραλίας  πέρυσι. είναι µια ειδυλλιακή πόλης  που 
πιστεύουµε ότι θα µας µείνει αξέχαστη. 

Πολλοί σύνεδροι θα εκµεταλλευτούν την ευκαιρία και θα πε-
ράσουν µερικές παραπανίσιες µέρες και να θαυµάσουν τα αξι-
οθέατα του Darwin Σε µια πανηγυρική λοιπόν ατµόσφαιρα  οι 
κρητικοί θα προσπαθήσουν να φέρουν στην µνήµη τους πολλές 
αναµνήσεις από τα περασµένα. 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης αυτής έχει ως εξής

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
11.00 Τακτοποίηση των επισκεπτών στα ξενοδοχεία τους 
Βραδινό φαγητό στο χώρο  τροπικού περιβάλλοντος στο Novotel 
Hotel $35 δολάρια µε έκπτωση
10.00 Η βραδιά συνάντησης της νεολαίας από όλα τα µέρη της 
Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας  Στην περιοχή της πισίνας του 
Novotel Hotel µουσική και BBQ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
09.30 - 14.30. Ελεύθερη ηµέρα Για όσους θέλουν να επι-
σκεφτούν τα αξιοθέατα του Darwin 
Πάρκο µε κροκόδειλους
http://www.crocodyluspark.com.au/pages/About-Us.html
Είσοδος $40.00  για µας έκπτωση  $26 µεγάλους λιγότερο για 
παιδιά από 3 µέχρι 15 ετών και κάτω από 3ετών δωρεάν  περί-

πατο µε οδηγό και οδηγίες 3 x private tours scheduled: 11am, 
1pm and 2:30pm (this last tour will suit those attending the 
Youth Conference)
Food (including crocodile meat) and drinks available for 
purchase, as well as crocodile skin products.
11-00 – 16.00  Συνεδρίαση της Κρητικής νεολαίας Αυστρα-
λίας και Νέας Ζηλανδίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελ-
ληνικού Ορθόδοξου Σχολείου
19.30 – 22.00 Ανοικτή Βραδιά γνωριµίας της Κρητικής Οµοσπον-
δία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας  που διοργανώνει η τοπική 
Αδελφότητα του Darwin προσκεκληµένοι της κυβέρνησης της 
βόρειας Επικράτειας στο χώρο διασκεδάσεων της βουλής

ΣΑΒΒΑΤΟ  11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
09.00 – 17.00 Ετήσια γενική συνέλευση της Κρητικής 
Οµοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Novotel Hotel
10.00 - 16.00  Περιοδεία στα αξιοθέατα του Darwin Για όσους 
σύνεδρους δεν επιθυµούν να συµµετέχουν στις εργασίες του 
συνεδρίου.  
Μέρη Άξια προσοχής για επίσκεψη
Τάισµα ψαριών Aquascene  http://aquascene.com.au
Το µουσείο της τέχνης και κουλτούρας Arts and Cultural 
Museum NT 
Ηttp://artsandmuseums.nt.gov.au/museums/aboutus
Μουσείο της Αυτραλιανης αεροπορίας Australian Aviation 
Museum  http://www.darwinsairwar.com.au/
Crocosaurus Cove  
http://www.crocosauruscove.com/visitor-info/
Darwin Harbour Cruiseswww.darwinharbourcruises.com.au/

Στρατιωτικό µουσείο Darwin Military Museum 
http://www.darwinmilitarymuseum.com.au/
Duckabout tour http://duckabout.com.au/
Markets http://www.darwin.nt.gov.au/live/your-community/
recreation-families-children-and-young-people/markets
Saturday morning: Parap
Sunday morning: Nightcliff or Rapid Creek
Sky City Darwin CasinO  
http://www.skycitydarwin.com.au/Wave pool lagoon/
Waterfront area  
http://www.waterfront.nt.gov.au/darwin-waterfront-precinct/
water-recreation/wave-lagoon/
19.00. – 01.00.  Η επίσηµος πανηγυρική  χοροεσπερίδα της Οµο-
σπονδίας οργανωµένο από την τοπική αδελφότητα του Darwin  
στο Cayimnian Hall . 
Θα µας διασκεδάσει το συγκρότηµα το Αντώνη Πετραντωνάκη.  
Επίσης θα εµφανισθούν τα κρητικά χορευτικά συγκροτήµατα 
από τις Αδελφότητες. Όλοι Ευπρόσδεκτοι

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
10.00  Εκκλησίασµα των συνέδρων στον Ιερό ναό του Αγίου Νι-
κολάου  τού  Darwin 
16.00 Ηµερίδα µε ετήσιους  ποδοσφαιρικούς Indoor Soccer για 
το Κύπελλο της Οµοσπονδίας µε BBQ µε την φροντίδα του συµ-
βουλίου της νεολαίας

∆ΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Επίσηµο κλείσιµο του 34ου συνεδρίου της Οµοσπονδίας Ανα-
χώρηση των συνέδρων και ευχές για καλή επιστροφή στα σπί-
τια τους


