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Κατηγορήθηκε, αθωώθηκε, απολύθηκε: Δημόσια 
υπάλληλος διεκδικεί πίσω τη δουλειά της

Στοχευμένη επίθεση με πυροβολισμούς στο Σίδνεϊ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σήμερα Παρασκευή Μαρτύρων Αρχε-
λάου, Κυρίλλου και Φωτίου και των συν 
αυτοίς 152. Κόνωνος οσίου του εν Ισαυ-
ρία († α΄αι.)και Κόνωνος του κηπουρού 
(† γ΄αι.). Ευλαμπίου και Ευλογίου του εν 
Παλαιστίνη.
Αύριο Σάββατο Μνήμη της ευρέσεως 
του τιμίου Σταυρού μετά των τιμίων 
ήλων υπό της μακαρίας Ελένης (326). 
Κυριακή Των εν Χερσώνι επισκοπευ-
σάντων αγίων ιερομαρτύρων Αγαθο-
δώρου, Αιθέριου, Βασιλέως, Ελπιδίου, 
Ευγενίου, Ευφραίμ και Καπίτωνος († 
δ΄αι.). Οσίων Αρκαδίου και Νέστορος, 
επισκόπων Τριμυθούντος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ αίθριο καιρό  
με την θερμοκρασία από 18°C - 25°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
7, 24, 25, 36, 40, 42 και Supps 15, 44.
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θορίζει συγκεκριμένους λόγους για την 
απόλυση ενός μόνιμου υπαλλήλου, συ-
μπεριλαμβανομένης της «μη εκτέλεσης ή 
μη ικανοποιητικής εκτέλεσης των καθη-
κόντων» και της «αδυναμίας εκτέλεσης 
καθηκόντων λόγω σωματικής ή διανοητι-
κής ανικανότητας».
Ο κ. Ayache τόνισε ότι η πελάτισσά του 
δεν βρισκόταν υπό κράτηση λόγω καταδί-
κης, αλλά είχε προφυλακιστεί, αναμένο-
ντας την απόφαση για κατηγορίες για τις 
οποίες τελικά αθωώθηκε.
Η δικαστής Katzmann επιφυλάχθηκε για 
την ανακοίνωση της απόφασής της.

Hill, γύρω από το Ρίτσμοντ και το 
Windsor» να έρθουν σε επαφή με τους 
Crimestoppers εάν είδαν κάτι που τους 
«προκάλεσε υποψίες» και πρόσθεσε 
ότι ήταν απαράδεκτο το ότι ένας άν-
θρωπος που δεν είχε σχέση με τίποτα 
από όλα αυτά παγιδεύτηκε στην επίθε-
ση.
«Είχαμε αρκετούς πυροβολισμούς και 
έχουμε μιλήσει δημοσίως πολλές φο-
ρές για τις ανησυχίες μας: πυροβολεί-
τε πολλές φορές εναντίον κάποιου που 
είναι στόχος σας, και τελικά χτυπάτε 
κάποιον αθώο, αυτό είναι πραγματικά 
απαράδεκτο» είπε.
«Οι άνθρωποι στο Σίδνεϊ πρέπει να 
είναι σε θέση να ζήσουν τη ζωή τους 
χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο από μια 
αδέσποτη σφαίρα, από έναν ανόητο 
πυροβολισμό κάποιου ανόητου».

Μ
ια πρώην ομοσπονδιακή δημό-
σια υπάλληλος που απολύθηκε 
ενώ βρισκόταν υπό κράτηση 
κατηγορούμενη για χρηματοδό-

τηση της τρομοκρατίας υποστηρίζει ότι η 
απόλυσή της ήταν άδικη.
Οι πέντε κατηγορίες εναντίον της γυναί-
κας από το Δυτικό Σίδνεϊ, Linda Merhi, 
απορρίφθηκαν τον Νοέμβριο του 2019, 
σχεδόν δύο χρόνια μετά τη σύλληψή της 
στο Guildford.
Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες ότι χρη-
σιμοποίησε μια μαθήτρια για να στείλει 
περισσότερα από 33.000 $ στο ISIS το 
2015, ωστόσο όσο κρατούνταν απολύθη-
κε.
Η υπόθεση έφτασε τώρα στο Ομοσπον-
διακό Δικαστήριο, όπου η κα Merhi αμ-
φισβητεί μια απόφαση που της αρνήθηκε 
παράταση της προθεσμίας 21 ημερών για 
να υποβάλει ένσταση απέναντι στην άδι-
κη απόλυση.
«Ήταν σωματικά ικανή να εκτελέσει τη 
δουλειά της, αλλά λόγω της δέουσας δι-
αδικασίας δεν μπορούσε να παρευρεθεί 
στην εργασία της» δήλωσε ο δικηγόρος 
της κ. Merhi Michael Ayache σε ακρόαση 
προχτές.
Ο Νόμος περί Δημόσιας Υπηρεσίας κα-

Έ
νας μοτοσικλετιστής και ένας 
οδηγός ταξί δέχτηκαν πυρά 
προχτές το πρωί στο βορειοδυ-
τικό τμήμα του Σίδνεϊ.

Ο μοτοσικλετιστής, μέλος των Rebels, 
Christopher Rymer, ο οποίος ήταν επι-
βάτης στο ταξί, και ο οδηγός πυροβο-
λήθηκαν και οι δύο από το παράθυρο 
του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός 
ταξί είχε πάρει νωρίτερα τον 30χρονο 
από ένα σπίτι στα δυτικά του Σίδνεϊ. 
Πιστεύεται ότι οι δύο άνθρωποι έγιναν 
στόχος της επίθεσης όταν σταμάτησαν 
σε μια διεύθυνση στο Riverstone.
Η αστυνομία της ΝΝΟ είπε ότι ο οδη-
γός ταξί κατάφερε να οδηγήσει το αυ-
τοκίνητο στο Νοσοκομείο Hawkesbury 
στο Windsor, όπου έφτασαν περίπου 
στις 9:30 π.μ.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 
Νοσοκομείο Westmead σε σοβαρή κα-
τάσταση.
Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Robert Ρό-
μπερτ Critchlow είπε ότι ο κ. Rymer, ο 
οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα από 
πυροβολισμούς, ήταν πολύ γνωστός 
στην αστυνομία. «Τον γνωρίζουμε αρ-
κετά καλά» είπε. «Γνωρίζουμε κάποια 
πράγματα για την επιχείρησή του και 
θα υποβληθεί σε αυστηρή έρευνα για 
τους λόγους που του έγινε επίθεση σή-
μερα και για ό,τι άλλο εμπλέκεται».
Ο επιθεωρητής Critchlow κάλεσε 
όσους ζουν «βορειοδυτικά του Rouse 
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