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PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9601 1233

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S
Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία

Επισκευές για ψυγεία και συσκευές 
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
Τηλεφωνείστε στον Κώστα

 0414 535 096

Έ
νοπλοι πυροβόλησαν και σκότω-
σαν δημοσιογράφο στην Μπα-
μέντα, στην βορειοδυτική περι-
φέρεια του Καμερούν, σύμφωνα 

με την Ένωση Αγγλόφωνων Δημοσιογρά-
φων στη χώρα (CAMASEJ), που ζήτησε 
διεξοδική έρευνα.
Ο Άνιε Ντε Νσο, επικεφαλής του γραφεί-
ου που καλύπτει το δυτικό και το βορει-
οδυτικό τμήμα της χώρας για την εφημε-
ρίδα The Advocate, βρισκόταν σε παμπ 
στη συνοικία Νταρίκον όταν άγνωστοι 
άνοιξαν πυρ εναντίον του, ανέφερε η συ-
νάδελφός του Μέλανι Ντέφρου, που ήταν 
κοντά όταν διαπράχθηκε η επίθεση.
Σοκαρισμένος ο διευθυντής της Advocate, 
Ταργιάνγκ Ενοουμπίκα Τέιμπ, σημείω-
σε πως το θύμα μόλις είχε τελειώσει τη 
δουλειά για το φύλλο της εφημερίδας που 
κυκλοφορεί, στο οποίο φιλοξενούνται συ-
νολικά τρία ρεπορτάζ του, το ένα από αυτά 
στο πρωτοσέλιδο.
Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη δολο-
φονία εργαζομένου στα μέσα ενημέρωσης 
στο κράτος της κεντροδυτικής Αφρικής 
εντός 2023. Νωρίτερα φέτος, ραδιοφω-
νικός παρουσιαστής και δημοσιογράφος 
δολοφονήθηκαν στην πρωτεύουσα Για-
ουντέ και κοντά στην πόλη, ωθώντας τα 
Ηνωμένα Έθνη να εκφράσουν ανησυχία 
για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι 
επαγγελματίες των ΜΜΕ στο Καμερούν.

Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση μελετά πρό-
ταση η οποία προβλέπει την 
επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
εταιρειών της Κίνας διότι κατη-

γορούνται ότι διέθεσαν υλικό που μπορεί 
να αξιοποιηθεί για την κατασκευή όπλων 
στη Ρωσία προς χρήση στον πόλεμο στην 
Ουκρανία, ανέφερε την Κυριακή η εφημε-
ρίδα Financial Times.
Επτά κινεζικές εταιρείες κατονομάζονται 
στη νέα δέσμη κυρώσεων που πρόκειται 
να συζητηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ 
εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα των FT, που επικαλείται ευρω-
παϊκό έγγραφο σε γνώση της εφημερίδας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, στον κα-
τάλογο περιλαμβάνονται δυο επιχειρή-
σεις με έδρα την ηπειρωτική Κίνα (3HC 
Semiconductors, King-Pai Technology) 
και άλλες πέντε με έδρα το Χονγκ Κονγκ 
(Sinno Electronics, Sigma Technology, 
Asia Pacific Links, Tordan Industry, 
Alpha Trading Investments).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε αμέ-
σως όταν της ζήτησε να σχολιάσει το δη-
μοσίευμα το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Νωρίτερα φέ-
τος, ραδιοφω-
νικός παρου-
σιαστής και 
δημοσιογρά-
φος δολοφο-
νήθηκαν στην 
πρωτεύουσα 
Γιαουντέ 

Η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή 
δεν απάντησε 
αμέσως όταν 
της ζήτησε να 
σχολιάσει το 
δημοσίευμα 
το πρακτορείο 
ειδήσεων Ρόι-
τερς.

Τρίτη δολοφονία δημοσιογράφου στο 
Καμερούν από την αρχή της χρονιάς

Η ΈΈ ετοιμάζει κυρώσεις σε εταιρείες 
της Κίνας που βοηθούν τη Ρωσία

Η CAMASEJ τόνισε πως οι επιθέσεις ενα-
ντίον δημοσιογράφων είναι πλέον πάρα 
πολλές. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Τζουντ 
Βάιμπαν, επισήμανε ότι «η μακρόχρονη 
σύγκρουση στις βορειοδυτικές και νοτιο-
δυτικές περιοχές της χώρας θέτει τους δη-
μοσιογράφους σε σοβαρό κίνδυνο».
Και ο φόνος του Άνιε Ντε Νσο διαπρά-
χθηκε με φόντο τη σύγκρουση των αρχών 
του Καμερούν και αυτονομιστών στις αγ-
γλόφωνες περιοχές της χώρας, που με-
τατράπηκε σε πόλεμο το 2017. Χιλιάδες 
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε· και οι 
δυο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για σω-
ρεία φρικαλεοτήτων.

Κάποιες εταιρίες, ιδίως η King-Pai 
Technology, αντιμετωπίζουν ήδη κυρώ-
σεις από τις ΗΠΑ, που της προσάπτουν 
πως προμηθεύει με εξοπλισμό οντότητες 
του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού 
συμπλέγματος.
Αφότου το Κρεμλίνο διέταξε τη στρατιωτι-
κή εισβολή στην Ουκρανία, πριν από 14 
μήνες και πλέον, η ΕΕ επέβαλε 10 δέσμες 
κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομι-
κών προσώπων στη Ρωσία.


