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«Είµαστε όλοι Έλληνες» 
και στην Αυστραλία

Πέθανε στη Μελβούρνη 
ο Νίκος ∆ηµόπουλος 

Κάλπες για τον Βενιζέλο 
στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΙ∆ΝΕΪ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΟΠΕΡΑΤΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή 
της πρωτοβουλίας κάλεσε 
τους οµογενείς στην πρώ-

τη ανοικτή συγκέντρωση που 
διοργανώνει σήµερα Πέµπτη, 
15 Μαρτίου στις 19:00, στη Λέ-
σχη της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλί-
ας, στο προάστιο Lakemba. Οι 
στόχοι της πρωτοβουλίας, όπως 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, είναι: 1. Η ενηµέρωση του 
ελληνικού και του ευρύτερου 

αυστραλιανού κοινού, για τα 
πραγµατικά χαρακτηριστικά της 
κρίσης στην Ελλάδα.
2. Η εκδήλωση συµπαράστα-

σης προς τον ελληνικό λαό, ο 
οποίος δοκιµάζεται βάναυσα και 
υποφέρει άδικα.
3. Η παρέµβαση στα αυστρα-

λιανά ΜΜΕ, τα οποία αναπα-
ράγουν ρατσιστικά στερεότυπα 
περί του ελληνικού λαού, ως 
του κυρίου υπευθύνου της κρί-
σης λόγω του υποτιθέµενου 

προβληµατικού του χαρακτήρα.
Παράλληλα, έγινε έκκλη-

ση στους µεγάλους φορείς της 
οµογένειας, σε όλους τους συλ-
λόγους, αδελφότητες, καθώς 
και σε όλους τους Έλληνες και 
φιλέλληνες, να συµµετάσχουν 
στην ανοικτή συγκέντρωση 
µε τις δικές τους προτάσεις και 
ιδέες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
δυναµική της καµπάνιας στην 
προοπτική των δράσεων που 
πρόκειται να επακολουθήσουν. 

Ενας από τους πιο σηµα-
ντικούς οπερατέρ του 
παλιού ελληνικού κινη-

µατογράφου πέθανε στη Μελ-
βούρνη σε ηλικία 85 ετών. 
Πρόκειται για το Νίκο ∆ηµό-
πουλο που είχε συνεργαστεί 

µε τους κορυφαίους του ελ-
ληνικού κινηµατογράφου ως 
οπερατέρ, κυρίως στη Φίνος 
Φιλµ. «Το Χώµα Βάφτηκε Κόκ-
κινο», «Οι κυρίες της Αυλής», 
«Μερικοί το Προτιµούν Κρύο» 
είναι µερικές από τις δεκά-

δες ταινίες που εργάστηκε ως 
οπερατέρ ο Νίκος ∆ηµόπου-
λος πριν έρθει στην Αυστρα-
λία, στα µέσα της δεκαετίας 
του ‘70, όπου εργάστηκε σε 
σίριαλ της αυστραλιανής τη-
λεόρασης.

Την Κυριακή θα στηθούν 
κάλπες στη Μελβούρ-
νη και το Σίδνεϊ, για την 

εκλογή του νέου προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ. Παρά το γεγονός 
ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα 
είναι ο µόνος υποψήφιος για 
την ηγεσία του κινήµατος, οι 

τοπικές οργανώσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ στις δύο µεγάλες πόλεις 
της Αυστραλίας στήνουν κάλ-
πες και καλούν τα µέλη αλλά 
και τους φίλους του κινήµατος 
να ψηφίσουν. Όσοι προσέλ-
θουν να ψηφίσουν, θα πρέπει 
να παρουσιάσουν έγγραφο που 

να αποδεικνύει την ταυτότητά 
τους, να κάνουν σχετική εγγρα-
φή και να καταβάλουν πέντε 
δολάρια. «Τα µέλη του ΠΑΣΟΚ 
και οι φίλοι του θα αποδείξουν 
ότι έχουν βαθιά συναίσθηση 
των ευθυνών τους» τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση.

UnderCoverWear party plan 
is looking for sales consultants, must be over 18 yrs old 

and have phone and car.
Work own hours and days earn around $120 for a couple of hours of fun... 

Free training, no deliveries and buy all the lovely range for half price 
for yourself. No cash outlay to join. 

Lingerie, clothing, swimwear and sleepwear, sizes 6 to 26. 

Call me for info about joining or you may like to book a party 
and receive lovely free garments.

Afrodite • 9547 1391 or 0402 607 220 13
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3 storey house at Ayios Yiannis near Tigaki 
• 200 metres from the beach with beach views

• 3.000 m2 of manicured gardens 
•pool 6 x 12 m with beautiful landscaping

• A guest house by the pool 
(which can be rented as it has separate electricity meter box)

• Basement with 5 bedrooms 
(which converts to another house with separate entry)

• 4 bathrooms with heated towel racks

Drilling water system (self watering system)   
Swarovski light fittings, Central heating (hot/cold)

Granite gourmet kitchen

MANSION in KOS 
(4.200 m2)

Selling now for 1.5 million euro
(Was 2 million euro, just to build the house) 

Enquiries call Nickos on 0416651582
(between 5pm and 8.30pm) 14
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