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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

Μ
ια Ινδή κέρδισε τις τοπικές 
εκλογές σχεδόν δύο εβδομά-
δες μετά τον θάνατό της καθώς 
εκλέχτηκε από υποστηρικτές 

που ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν την 
υπόσχεσή τους και να τη στηρίξουν ως έν-
δειξη σεβασμού, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Η Ασίγια Μπι κέρδισε σχεδόν το 44% 
των ψήφων στις δημοτικές εκλογές που 
διεξήχθησαν στις αρχές του μήνα στο 
πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το 
Ουτάρ Πραντές, όπου ανακηρύχθηκε μετά 
θάνατον νικήτρια.
Η 30χρονη, η οποία ήταν για πρώτη φορά 
υποψήφια, πέθανε από κάποια ασθένεια 
μόλις 12 ημέρες πριν από τις εκλογές.
Ο σύζυγός της Μουνταζίμ Κερίσι ενημέ-
ρωσε τις εκλογικές αρχές, αλλά ο αξιω-
ματούχος της περιοχής Μπαγκουάν Σα-
ράν είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν 
τέθηκε σε εφαρμογή καμία διαδικασία 
για την απόσυρση του ονόματός της από 
το ψηφοδέλτιο.
«Μόλις ξεκινήσει η εκλογική διαδικα-
σία, δεν μπορεί να σταματήσει ή να δια-
κοπεί», εξήγησε ο ίδιος.
Η Ασίγια Μπι ήταν πολύ δημοφιλής 
και πολλοί από τους ψηφοφόρους της 
αποφάσισαν να την ψηφίσουν παρά τον 
θάνατό της, για να δείξουν τον σεβασμό 

Ά
δειοι θα μένουν από την 1η 
Ιουνίου οι κεντρικοί δρόμοι της 
Κοπεγχάγης τις βραδινές ώρες, 
όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομι-

κές αρχές της Δανίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
των αρχών, η απαγόρευση κυκλοφορίας 
οχημάτων αποφασίστηκε, προκειμένου 
να «διασφαλιστεί η τάξη στη νυχτερινή 
ζωή της Δανίας».
Οι δρόμοι αυτοί βρίσκονται σε πολυ-
σύχναστες συνοικίες της πρωτεύουσας 
(644.000 κάτοικοι), αποτελούν μέρος 
των λεγόμενων ζωνών «νυχτερινής ζωής», 
η περίμετρος των οποίων έχει διευρυνθεί 
ελαφρώς και παρακολουθείται ιδιαίτερα 
από την αστυνομία.
«Οι οδηγοί παρελαύνουν με αυτοκίνητα σε 
περιοχές νυχτερινής διασκέδασης, επιτα-
χύνουν έντονα, ακούνε δυνατή μουσική, 
φωνάζουν στους περαστικούς και γενικά 
δημιουργούν ανασφάλεια και επικίνδυ-
νες καταστάσεις κυκλοφορίας», αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του ο αξιωματούχος της 
αστυνομίας της Κοπεγχάγης Τόμι Λόρσεν.
Μάλιστα, στους παραβάτες θα επιβάλλεται 
«τσουχτερό» πρόστιμο, το οποίο θα ανέρ-
χεται στις 3.000 κορώνες (403 ευρώ).
Οι ζώνες αυτές βρίσκονται κοντά στο δη-

Η 30χρονη, η 
οποία ήταν για 
πρώτη φορά 
υποψήφια, πέ-
θανε από κά-
ποια ασθένεια 
μόλις 12 ημέ-
ρες πριν από 
τις εκλογές.

Σύμφωνα με 
την ανακοίνω-
ση των αρχών, 
η απαγόρευση 
κυκλοφορί-
ας οχημάτων 
αποφασίστηκε, 
προκειμένου 
να «διασφαλι-
στεί η τάξη στη 
νυχτερινή ζωή 
της Δανίας».

Ινδία: Υποψήφια νίκησε σε τοπικές 
εκλογές… μετά θάνατον

«Φρένο» στην κυκλοφορία αυτοκινήτων τη 
νύχτα σε κεντρικούς δρόμους βάζει η Δανία

και τον θαυμασμό τους.
«Η Ασίγια έκανε φίλους εύκολα και οι 
άνθρωποι δεν ήταν πρόθυμοι να πα-
ραβιάσουν την υπόσχεσή τους για υπο-
στήριξη προς αυτήν, εξ ου και αυτό το 
αποτέλεσμα», δήλωσε ένας κάτοικος της 
περιοχής, ο Μοχάμεντ Ζακίρ, στην εφη-
μερίδα Times of India.
Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η Ασίγια 
Μπι έχει «κατακτήσει τις καρδιές χάρη 
στην ήρεμη στάση της».
«Οι ψήφοι μας της αποτίουν φόρο τι-
μής», είπε ένας από τους ψηφοφόρους 
της.

μαρχείο, τον πεζόδρομο και την πρώην 
συνοικία των σφαγείων.
Οι κάτοικοι, τα ταξί και τα βασικά μέσα 
μεταφοράς δεν θα επηρεαστούν από αυτή 
την απαγόρευση, η οποία θα ισχύει καθη-
μερινά από τα μεσάνυχτα έως τις 5 π.μ., 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας.


