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Αγαπητά μέλη και φίλοι των Ηπειρωτών
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, τα 
Διοικητικά Συμβούλια της Πανηπειρωτικής Ένωσης και του Συνδέσμου 
Ηπειρωτών σας εύχονται Χρόνια Πολλά και κάθε ευτυχία για τον καινούργιο 
χρόνο 2014

Στις 26 Δεκεμβρίου (Boxing Day) σας προσκαλούμε  
στο Κλαμπ της Ελληνική Κοινότητας, (206-210 Lakemba St., Lakemba 2195)  
7.30 μμ για να γιορτάσουμε μαζί στον Χριστουγεννιάτικο χορό μας

Η ορχήστρα θα συνοδεύεται με παραδοσιακό κλαρίνο και πλούσιο ρεπερτόριο 
τραγουδιών από την αγαπημένη μας τραγουδήστρια Μαρία Τόλιου

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού για ενήλικες $30.00. 
Για παιδιά (κάτω των 12 ετών) δωρεάν

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ χΑΡΑ

Παρακαλούμε για κρατήσεις θέσεων, για το χορό της 26ης Δεκεμβρίου, 
τηλεφωνήστε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου στα τηλέφωνα:

Κωνσταντίνος Κιτσαντώνης 9809 4549
Παναγιώτης χατζής 9637 5389
Ευάγγελος Τασιούλας 9807 1947
Βασίλειος Τασιούλας 9633 2732

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Κωσταντίνος Κιτσαντώνης &  

Παναγιώτης χατζής
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Πρόεδρος τής Επιτροπής ∆ιακοινοτικών 
Σχέσεων διορίστηκε ο κ. Βικ Αλχαντέφ, εβραϊ-
κής καταγωγής από την πανέµορφη Ρόδο. Ο κ. 
Αλχαντέφ αντικαθιστά τον κ. Στεπάν Κερκιασα-
ριάν, έναν Κύπριο αρµενικής καταγωγής που 
αφιέρωσε τη ζωή του υπηρετώντας τις µειονό-
τητες στη ΝΝΟ.

Ο νέος πρόεδρος τής Επιτροπής ∆ιακοινο-
τικών Σχέσεων είπε στον Γιώργο Χατζηβασί-
λη πως είναι ιδιαίτερη τιµή ο διορισµός του σ’ 
αυτή τη θέση και µε υπερηφάνεια θα συνεχίσει 
το σπουδαίο έργο του Στεπάν Κερκιασαριάν.    

«Πιστεύω µε πάθος στην προώθηση τής 
αρµονίας, στον σεβασµό τής διαφορετικότητας 
και στην περαιτέρω ανάπτυξη τής πολιτιστι-
κής και οικονοµικής ευηµερίας στη ΝΝΟ. Η 
Επιτροπή ∆ιακοινοτικών Σχέσεων παίζει έναν 
ζωτικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων. 

Πέντε εκατοµµύρια Αυστραλοί έχουν γεννη-
θεί στο εξωτερικό και άλλα πέντε εκατοµµύρια 
έχουν έναν γονιό που γεννήθηκε στο εξωτερι-
κό, ενώ οµιλούνται 200 διαφορετικές γλώσσες 
σ’ αυτή τη χώρα. Πρόκειται για πραγµατική 
διαφορετικότητα και πολύτιµο στοιχείο για την 

πολιτεία µας - για την οποία έχουµε την ευθύνη 
και την ευκαιρία να προωθούµε.

Σε όλη την επαγγελµατική µου καριέρα είχα 
πολλές ευκαιρία για να προωθώ την πολιτιστι-
κή ενότητα αλλά και διαφορετικότητα - από τότε 
που υπηρετούσα σαν βοηθός αρχισυντάκτη 
των  The Cape Times στη Νότια Αφρική µέχρι 
τον σηµερινό µου ρόλο σαν γενικός διευθυντής 
τού Ιουδαϊκού Συµβουλίου Αντιπροσώπων στη 
ΝΝΟ. Σε όλους τους επαγγελµατικούς και κοι-
νοτικούς ρόλους µου, είχα κίνητρο την βαθιά 
πίστη στη σπουδαιότητα τής προώθησης και 
σεβασµού τής διαφορετικότητας - και τη συνει-
δητοποίηση τού γεγονότος ότι αυτή η διαφορε-
τικότητα κάνει την Αυστραλία προµαχώνα τής 
∆ηµοκρατίας. Προσδοκώ τη συνεργασία µου 
µε τον υπουργό Ντοµινέλο, τον γενικό διευθυ-
ντή Χακαν Χάρµαν και όλη την οµάδα στο CRC 
για να ενισχύσουµε τα θεµέλια τής πολυπολιτι-
στικής κοινωνίας µας», δήλωσε στην εφηµερί-
δα µας ο κ. Αλχαντέφ.

«Ο Κόσµος» συγχαίρει τον κ. Αλχαντέφ για 
τον διορισµό του στο νευραλγικό αυτό πόστο 
και του εύχεται κάθε επιτυχία.

Η αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισµού και 
Προστασίας των Καταναλωτών (ACCC) προει-
δοποιεί τους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο των εορτών ώστε να µην πέ-
σουν θύµα απάτης.

Σύµφωνα µε την Επιτροπή, έχουν εντοπιστεί 
απατεώνες που επικοινωνούν µε τα θύµατα, 
προσποιούνται ότι εργάζονται για νόµιµες υπη-
ρεσίες παράδοσης δεµάτων, όπως το Αυστρα-
λιανό Ταχυδροµείο και η Fed Ex, και πείθουν 
τα θύµατα ότι η εταιρεία έχει κάνει µια αποτυ-
χηµένη προσπάθεια να τους παραδώσει κά-
ποιο δέµα, ζητώντας τους να καταβάλλουν ένα 
χρηµατικό ποσό.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού και Προστασίας των Καταναλωτών, Ντέ-
λια Ρίκαρντ, ανέφερε ότι οι καταγγελίες σχετικά 
µε την απάτη έχουν υπερδιπλασιαστεί τους τε-
λευταίους 12 µήνες. “Η απάτη µπορεί να γίνει 
µέσω τηλεφώνου, ή µέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου από κάποιον που εµφανίζεται ως 
υπάλληλος µιας νόµιµης υπηρεσίας παράδο-
σης δεµάτων. Ο δήθεν υπάλληλος ισχυρίζεται 
ότι προσπάθησε να παραδώσει το δέµα αλλά 

δεν µπόρεσε γιατί είτε ο παραλήπτης δεν ήταν 
σπίτι είτε γιατί ήταν πολύ µεγάλο. Στη συνέχεια 
ζητάει από το θύµα να πληρώσει κάποιο µικρό 
ποσό µεταξύ 10 και 30 δολαρίων που υποτί-
θεται πως αν το πληρώσεις θα σου παραδώ-
σουν το δέµα. Μερικές φορές θα σας ζητηθεί 
να αποστείλετε τα χρήµατα µέσω διεθνούς εµ-
βάσµατος, ολοφάνερο σηµάδι ότι πρόκειται για 
απάτη”, είπε η κα Ρίκαρντ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού και Προστασίας 
των Καταναλωτών έχει λάβει φέτος σχεδόν 
300 καταγγελίες συνολικού ύψους 30.000 δο-
λαρίων. Μάλιστα αναµένεται απότοµη αύξηση 
του αριθµού των ατόµων που θα πέσουν θύµα-
τα απατεώνων µέχρι τα Χριστούγεννα.

Η άλλη πιο διαδεδοµένη απάτη κατά την 
περίοδο των εορτών είναι τα ψεύτικα κατα-
στήµατα στο διαδίκτυο. “Ενώ µοιάζουν µε ένα 
πραγµατικό κατάστηµα, και έχουν ιστοσελίδες 
µε εξαιρετική εµφάνιση στην πραγµατικότητα 
δεν υπάρχουν. Συνήθως προσφέρουν αγαθά 
σε πολύ χαµηλότερες τιµές από ό, τι κανονικά 
και ταχύτερη παράδοση από την κανονική”, 
ανέφερε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

VIC ALHADEFF: 
Ενας Ροδίτης  
στο τιμόνι τής Επιτροπής 
Διακοινοτικών Σχέσεων

Προσοχή στις απάτες με δέματα 
και ψεύτικα διαδικτυακά καταστήματα

32ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΣΥΔΝΕΫ 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ DARLING HARBOUR
(SUBMISSIONS FOR GENERAL NON-FOOD STALLS AND TENDER 

FOR FOOD STALLS, COFFEES, SOFT DRINKS AND ALCOHOL) 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΛΕΝΤΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΔΝΕΫ
που θα γίνει Σάββατο και Κυριακή 22-23 Φεβρουαρίου 2014

Οι ενδιαφερόμενοι για την ενοικίαση περίπτερου και για την υποβολή 
προσφορών για την πώληση φαγητών, καφέδων, αναψυκτικών 
και αλκοόλ στο χώρο του Darling Harbour, παρακαλούνται όπως 
επικοινωνήσουν με το γραφείο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σύδνεϋ στα 

9750 0440 ή με e-mail: greekfestival@goc.com.au 
Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε και στην ιστοσελίδα 

www.greekfestivalofsydney.com.au

Τελευταία ημέρα για κατάθεση των προσφορών 
και ενοικίαση περιπτέρων είναι η:

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014, 5:00μμ




