
O ΚόσμοςΤUESDAY 31 JULY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Το Εφετείο της Βικτόριας απέρριψε χθες 
τις εφέσεις που υπέβαλαν κατά της 
καταδίκης τους, έξι πρώην συνεργά-

τες του µεγάλου λαθρέµπορου ναρκωτικών, 
Τόνι Μόκµπελ, που είτε εργάστηκαν γι’ αυ-
τόν στην διακίνηση ναρκωτικών, είτε τον βο-
ήθησαν να δραπετεύσει στην Ελλάδα.

Και οι έξι υποστήριξαν στο δικαστήριο 
ότι οι ποινές που τους επεβλήθησαν ήταν 
πολύ αυστηρές. Τρεις απ’ αυτούς, οι Τζορτζ 
Ηλία, Τσαφίκ Ίσσα και Βασίλειος Πανταζής, 
είχαν οµολογήσει την ενοχή τους στις κατη-
γορίες που τους επιβάρυναν, ότι βοήθησαν 
τον Μόκµπελ να διαφύγει στην Ελλάδα τον 
Νοέµβριο του 2006, την περίοδο που επρό-
κειτο να προσαχθεί στο δικαστήριο µε σω-
ρεία κατηγοριών εναντίον του για διακίνηση 
κοκαϊνης. Οι άλλοι τρεις, οι Μιτάτ Ρασίµι, 
Ντέϊβιντ Τρικάριο και Γουέϊν Φιν, καταδικά-
στηκαν σε µακροχρόνιες ποινές κάθειρξης 
όταν βρέθηκαν ένοχοι στις κατηγορίες που 
τους επιβάρυναν για κατοχή και διακίνηση 
ναρκωτικών. Ο Μόκµπελ, συνελήφθη στην 
περιοχή της Ανω Γλυφάδας στις 5 Ιουνίου 
2005. Ο «Χοντρός Τόνι» ή «Χταπόδι», όπως 
ήταν το παρατσούκλι του, έχει κατηγορηθεί 
για δολοφονικές επιθέσεις, για διακίνηση 
ναρκωτικών αλλά και για ξέπλυµα χρήµατος, 
και είχε επικηρυχθεί µε 1 εκατ. δολάρια.

Ακόµη η δραστηριότητά του είχε συνδε-
θεί µε µεγάλη υπόθεση διαφθοράς η οποία 
«οδήγησε» στη φυλακή πολλούς αυστραλούς 
αστυνοµικούς.  Ο εντοπισµός του στην Αθή-
να έγινε έπειτα από συνεργασία του Τµήµα-

τος ∆ίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Ατ-
τικής και αξιωµατικών της Οµοσπονδιακής 
Αστυνοµίας της Αυστραλίας. 

Ο Τόνι Μόκµπελ γεννήθηκε το 1965 
στο Κουβέιτ και η οικογένειά του µετακόµι-
σε έπειτα από λίγα χρόνια στην Αυστραλία. 
Αρχικά εργάστηκε σε διάφορα νυχτερινά κέ-
ντρα. Αργότερα προχώρησε σε επενδύσεις 
στον χώρο της νύχτας και το 1987 αγόρασε 
ένα ιταλικό εστιατόριο. Σύµφωνα µε την επι-
χείρηση µε την ονοµασία «Ρurana» των αυ-
στραλιανών αρχών, ο Τόνι Μόκµπελ ήταν ο 
«εγκέφαλος» για τη διακίνηση κοκαΐνης αλλά 
και για την παραγωγή αµφεταµινών στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μελβούρνης. 

Μάλιστα, από τις έρευνες των αυστραλών 
αστυνοµικών εντοπίστηκαν έξι εργαστή-
ρια παραγωγής ecstasy τα οποία ανήκαν 
στον Μόκµπελ. Επίσης, ο Μόκµπελ είχε 
διασυνδέσεις µε τον αρχηγό της µαφίας της 
Μελβούρνης Καρλ Γουίλαµς, ο οποίος είχε 
ανάµειξη σε σειρά εκκαθαριστικών δολοφο-
νικών ενεργειών µεταξύ των µαφιόζων στην 
Αυστραλία. 

Ακόµη εµφανίζεται το 2002 να συµµε-
τείχε σε «σύσκεψη», στο Κάρλτον, των 10 
µεγαλύτερων κακοποιών της χώρας. Τέλος 
κατηγορήθηκε ότι πλήρωσε περίπου 75.000 
ευρώ στον πληρωµένο δολοφόνο Κιθ Φόιρ 
για να σκοτώσει το 2004 έξω από ένα κλαµπ 
στο Σίδνεϊ τον Λιούις Μοράν, ο οποίος ήταν 
ένας από τους αντιπάλους του στη διακίνηση 
ναρκωτικών.  Ο Μόκµπελ εκτίει ποινή κά-
θειρξης 30 χρόνων.

Εικόνες φρίκης αντίκρισαν οι αστυνο-
µικοί που κλήθηκαν την Κυριακή σε 
διαµέρισµα δυτικά του Σίδνεϊ,  όπου 

ανακαλύφθηκαν τρία πτώµατα σε λίµνη αί-
µατος. Στο διαµέρισµα βρέθηκε ζωντανός 
ένας 44χρονος άντρας, ο οποίος είχε µα-
χαιρωθεί πολλές φορές σε διάφορα µέρη 
του σώµατός του. 

Μεταφέρθηκε επειγόντως στο Νοσοκο-
µείου του Λίβερπουλ και η κατάστασή του 
χθες παρέµενε κρίσιµη. Όπως επιβεβαιώ-
θηκε, ο 44χρονος βρίσκεται υπό τη συνεχή 

παρακολούθηση της αστυνοµίας. Τα τρία 
πτώµατα που βρέθηκαν στο διαµέρισµα 
πιστεύεται ότι ανήκουν στους γονείς και 
στον αδελφό του. Εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας είπε ότι όταν οι άνδρες της αστυνο-
µίας έφτασαν στο διαµέρισµα επί της Μέλ-
µπουρν Ρόουντ στην περιοχή Σεντ Τζονς 
Παρκ, βρήκαν τα πτώµατα δύο ανδρών 
και µιας γυναίκας σε λίµνη αίµατος, καθώς 
επίσης και δύο νεκρά σκυλιά. Η αστυνοµία 
διενεργεί έρευνες για να εξακριβωθούν τα 
αίτια της τριπλής δολοφονίας. 

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Κατανά-
λωσης και Ανταγωνισµού, ACCC, 
υποστηρίζει ότι ο αριθµός των επι-

χειρήσεων που προσπαθούν να αυξήσουν 
τις τιµές των προϊόντων τους µε την πρό-
φαση ότι οφείλονται στην επιβολή του φό-
ρου στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, 
είναι πολύ χαµηλότερος από τον αναµενό-
µενο. Ο επικεφαλής της ACCC, Rod Sims, 
σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό Κανάλι 
10, αποκάλυψε ότι ο αριθµός των παραπό-
νων που έγιναν για εταιρίες που προσπα-
θούν να επωφεληθούν µε αδικαιολόγητες 
αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων τους, 
προφασιζόµενες ότι οφείλονται στον φόρο 
ρύπανσης,  ήταν κατωτέρω των προσδοκι-

ών. Συγκεκριµένα, από την 1η Ιουλίου που 
επιβλήθηκε ο φόρος ρύπανσης, έγιναν 
συνολικά 1,260 παράπονα για αδικαιολό-
γητες αυξήσεις στις τιµές καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών.

Ο πρώην υπουργός επί κυβέρνησης 
Χάουαρντ, Mal Brough, κέρδισε το 
χρίσµα του Φιλελεύθερου Κόµµατος 

για να διεκδικήσει την έδρα Fisher στις 
επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές. Στην 
έδρα αυτή εκλέγεται ο Πρόεδρος της Βου-
λής, Πίτερ Σλίπερ.

Το χρίσµα είχαν διεκδικήσει άλλοι επτά 
υποψήφιοι, µεταξύ των οποίων και ο εκ-
πρόσωπος του Φιλελεύθερου Εθνικού 
Κόµµατος, James McGrath, τον οποίο µά-
λιστα είχαν υποστηρίξει ανώτατα στελέχη 
της Οµοσπονδιακής Αντιπολίτευσης όπως 
ο Μάλκολµ Τέρνµπολ, ο Τζέϊµι Μπριγκς 
και ο Σάϊµον Μπίρµιγκχαµ.

Οι αρµόδιες αρχές του Νησιού Φρέ-
ϊζερ προειδοποίησαν το Σαββατο-
κύριακο τους τουρίστες να έχουν 

µαζί τους ραβδιά ή να κυκλοφορούν µε 
την συνοδεία άλλων ατόµων, µετά την 
επίθεση από άγρια σκυλιά «ντίνγκο» σε 
23χρονο Γερµανό τουρίστα.Ο 23χρονος  
δέχθηκε την επίθεση των «ντίνγκο» όταν 

αποκοιµήθηκε σε εξωτερικό χώρο, σε 
κοντινή απόσταση από πάρκο κατασκή-
νωσης όπου βρίσκονταν οι φίλοι του. 
Ο Γερµανός τουρίστας µεταφέρθηκε στο 
Νοσοκοµείο του Χέρβεϊ Μπέϊ µε σοβα-
ρά τραύµατα στο κεφάλι, στα πόδια και 
στους ώµους. Η κατάστασή του χθες πα-
ρέµενε σοβαρή αλλά σταθερή.

Το Εφετείο της Βικτόριας απέρριψε 
την έφεση 6 πρώην συνεργατών του Μόκμπελ

Ο Τόνι Μόκµπελ

Τριπλή δολοφονία 
σε διαµέρισµα του δυτικού Σίδνεϊ

ΠΟΥ ∆ΗΘΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Χαµηλός ο αριθµός παραπόνων για 
αδικαιολόγητες αυξήσεις σε τιµές αγαθών

Ο πρώην Οµοσπονδιακός υπουργός, 
Mal Brough.

Στον Mal Brough το χρίσµα 
του Φιλελεύθερου Κόµµατος
για να διεκδικήσει την έδρα Fisher

Επίθεση «ντίνγκο» 
σε Γερµανό τουρίστα

Ο κ. Rod Sims


