
Tην διάθεση 100 επι-
πλέον αστυνομικών 
για την συγκρότηση 

περιπολιών στους δρό-
μους του Δυτικού Σίδνεϊ, 
ανακοίνωσε ο αρχηγός 
της αστυνομίας της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, Άντριου 
Σκιπιόνε. Οι περιπολίες 
έχουν ήδη αρχίσει από 
προχθές το βράδυ και 
στοχεύουν στην θετική 
αντιμετώπιση του τεράστι-
ου προβλήματος που έχει 
δημιουργηθεί στη μεγα-
λούπολη, από την έξαρση 
περιστατικών ρίψης πυ-
ροβολισμών κατά οικιών 
και καταστημάτων. Για τον 
σκοπό αυτό έχει συσταθεί 
και ειδική ομάδα αστυνο-
μικών με την επωνυμία 
Strike Force Kinnarra που 
ανέλαβε το δύσκολο έργο 
της διαλεύκανσης των 

υποθέσεων. Η αστυνομία 
πιστεύει ότι τα περιστατι-
κά ρίψης πυροβολισμών 
είναι αποτέλεσμα της συ-
νεχιζόμενης «διαμάχης» 
ανάμεσα σε μέλη δύο συμ-
μοριών μοτοσικλετιστών.

Ο πρωθυπουργός της 
πολιτείας, Μπάρι Ο’Φά-
ρελ, δήλωσε ότι η κοινή 
γνώμη έχει τρομοκρατη-
θεί κάτι που και ο ίδιος 
συμμερίζεται, υποσχόμε-
νος ότι η κυβέρνησή του 
θα παράσχει οποιαδήποτε 
βοήθεια χρειαστεί η αστυ-
νομία στη μάχη για την 
πάταξη του εγκλήματος.

Να σημειωθεί ότι την 
Δευτέρα το βράδυ σημει-
ώθηκαν πέντε περιστατικά 
στο δυτικό Σίδνεϊ όπου 
άγνωστοι «γάζωσαν» σπί-
τια με σφαίρες. Τέσσερα 
από τα περιστατικά αυτά 

πιστεύεται ότι οφείλονται 
στη συνεχιζόμενη δια-
μάχη ανάμεσα στις συμ-
μορίες μοτοσικλετιστών 
Hells Angels και Nomads. 
Συνολικά πραγματοποι-
ήθηκαν οκτώ περιστατι-
κά ρίψης πυροβολισμών 
στο δυτικό Σίδνεϊ μέσα 
σε τέσσερις μέρες και 19 
αυτό τον μήνα. Στοιχεία 
που δόθηκαν προχθές στη 
δημοσιότητα δείχνουν αύ-
ξηση 41% στα περιστατι-
κά ρίψης πυροβολισμών 
στη διετία μέχρι τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο. Τα 
σοκαριστικά αυτά στοιχεία 
είχαν σαν αποτέλεσμα να 
κληθεί η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ να συ-
νεργαστεί με τις Πολιτείες 
ώστε να απαγορευθούν τα 
ημιαυτόματα όπλα σε όλη 
τη χώρα.

Αλλο ένα περιστατικό όπου 
αστυνομικοί πυροβόλησαν 
και σκότωσαν ένοπλο άντρα, 

σημειώθηκε προχθές σε σπίτι του 
βόρειου Μπρίσμπαν. Εκπρόσω-
πος της αστυνομίας είπε ότι δύο 
ντετέκτιβς είχαν πάει σε σπίτι της 
περιοχής Bracken Ridge για την δι-
ενέργεια ερευνών. Εκεί μίλησαν με 
μια γυναίκα, που τους επέτρεψε να 
κάνουν τις σχετικές έρευνες στους 

εσωτερικούς χώρους του σπιτιού. 
Την ώρα που έφευγαν, ένας άντρας 
ηλικίας 36 χρόνων παρουσίασε 
πιστόλι και το έστρεψε εναντίον 
τους. Οι ντετέκτιβς άνοιξαν πυρ και 
τον πυροβόλησαν στο στομάχι. Ο 
36χρονος υπέκυψε στο μοιραίο 45 
λεπτά αργότερα. Δύο μικρά παιδιά 
βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που 
οι αστυνομικοί πυροβολούσαν θα-
νάσιμα τον 36χρονο.

Με την κατηγορία της δολο-
φονίας μιας 35χρονης γυ-
ναίκας σε διαμέρισμα της 

περιοχής Wiley Park νοτιοδυτικά 
του Σίδνεϊ, συνελήφθη προχθές 
το βράδυ ένας άντρας ηλικίας 54 
χρόνων. Την ώρα της δολοφονίας, 
στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία 
μικρά παιδιά. Γείτονες κάλεσαν 
την αστυνομία γύρω στις 23:15 
της Τρίτης, όταν ανησύχησαν από 
τα ουρλιαχτά μιας γυναίκας που 
προήλθαν από διαμέρισμα επί της 

Άλις Στριτ. Αστυνομικοί βρήκαν 
μια γυναίκα ηλικίας περίπου 35 
χρόνων σε λίμνη αίματος και όπως 
διαπιστώθηκε, είχε μαχαιρωθεί σε 
πολλά σημεία του σώματός της. 
Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο και 
παρά τις απεγνωσμένες προσπά-
θειες των νοσοκόμων να την κρα-
τήσουν στη ζωή, η άτυχη γυναί-
κα υπέκυψε τελικά στα τραύματά 
της. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 
54χρονο άντρα, μέσα στο διαμέρι-
σμα, σχετικά με τη δολοφονία.
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100 επιπλέον αστυνομικοί «χτενίζουν» 
τους δρόμους του Δυτικού Σίδνεϊ

36χρονος έπεσε νεκρός 
από σφαίρες αστυνομικών

Στυγερή δολοφονία 35χρονης
στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΙΨΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ν.Ν.Ουα-
λίας, Άντριου Σκιπιόνε.


