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«ΟJim Mavris είχε µόλις 
ψάξει την παρτίδα µε τα 
εµπορευµατοκιβώτια και 
είχε βγει στην αυλή. Τι 

συνέβαινε; Τα πακέτα δεν ήταν εκεί. 
Στα κιβώτια υπήρχαν µόνο κατεψυγ-
µένα ψάρια από το Περού. Τα κιβώ-
τια είχαν φτάσει στις 23 Μαρτίου και 
µια εβδοµάδα αργότερα, ο Mavris 
είχε πάει να επιθεωρήσει τα εµπο-
ρεύµατα. Τέσσερις φορές επέστρεψε 
στις αποθήκες του Kingsgrove για να 
ελέγξει, µία φορά στις 4 π.µ., άλλη 
µια φορά γύρω στις 5π.µ., µερικές 
φορές µε φακό, µερικές φορές χρησι-
µοποιώντας το φως από το τηλέφωνό 
του. Πού ήταν τα 59 κιλά κοκαΐνης 
µε εκτιµώµενη αξία πώλησης τα 20 
εκατοµµύρια δολάρια που υποτίθεται 
ότι βρισκόταν στα κιβώτια; Τα πράγ-
µατα πήγαιναν από το κακό στο χει-
ρότερο για τον πρώην µηχανικό που 
είχε γίνει κτηµατοµεσίτης και είχε 
αποφασίσει να δοκιµάσει την τύχη 
του ως εισαγωγέας θαλασσινών τον 
περασµένο Σεπτέµβριο. Ο Mavris 
είχε χρέη πάνω από 6 εκατοµµύρια 
δολάρια. Χρωστούσε σε όλους, στην 
εφορία, σε φίλους και σε χρηµατοδό-
τες που τον δάνειζαν µε πάνω από 20 
τοις εκατό επιτόκιο.»
Έτσι ξεκινάει το ρεπορτάζ της SMH 
που καταγράφει τις «απελπισµένες 
τελευταίες εβδοµάδες της ζωής του 
Μαύρη», από την άφιξη των ναρκω-
τικών στο Σίδνεϊ στα τέλη Μαρτίου 
µέχρι το θάνατό του σε µια φυλακή 
του Σίδνεϊ οκτώ εβδοµάδες αργότε-
ρα. Σε αυτό το διάστηµα έκανε ένα 
επείγον ταξίδι στην Κολοµβία για να 
ανακαλύψει τι συνέβη µε τα ναρκω-
τικά, πήρε δάνεια εκατοµµυρίων δο-
λαρίων και έκανε µια απεγνωσµένη 
προσπάθειας να ξεφορτωθεί σχεδόν 
1,000 κιβώτια µε άχρηστα ψάρια από 
το Περού.
Επιπλέον, η οικογένειά του έχασε 
τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου ακι-
νήτων της εταιρίας του, αξίας 10 
εκατοµµυρίων δολαρίων, αφού οι 

αρχές δέσµευσαν όλα τα περιουσιακά 
του στοιχεία µόνο λίγες ώρες πριν η 
χήρα, ∆έσποινα «Debbie» Mavris ει-
σπράξει 5 εκατοµµύρια δολάρια από 
µια πώληση ακινήτου. Το ρεπορτάζ 
της SMH περιγράφει τι είχε συµβεί… 
Η αστυνοµία παρακολουθούσε τον 
Mavris και είχε ήδη κατασχέσει την 
κοκαΐνη αφήνοντας τα κιβώτια µε τα 
ψάρια στη θέση τους και περιµένο-
ντας τον «ιδιοκτήτη» τους να πάει να 
παραλάβει το «εµπόρευµα». Ο Mavris 
που ήταν πατέρας τριών παιδιών 
προσπάθησε να ανακαλύψει τι συνέ-
βη µε την κοκαΐνη. Ήταν σε µεγάλη 
ένταση και για να κρύψει την αγωνία 
του έλεγε στην αδελφή του πως είναι 
απλά κουρασµένος.
Περίπου στις 11 π.µ. την Τρίτη 3 
Απριλίου, ο Μαύρης κατευθύνθη-
κε προς την Πινακοθήκη της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, όχι µακριά από το 
σπίτι του στο Woolloomooloo. Οι 
οµοσπονδιακοί αστυνοµικοί είδαν 
τον Μαύρη να συναντά έναν άνθρω-
πο που είχε καλέσει αρκετές φορές. 
Η συνάντηση φαινόταν απλώς φι-
λική. Ο Μαύρης ήταν απελπισµέ-
νος. Τα έγγραφα του ∆ικαστηρίου 
δείχνουν ότι αντιµετώπιζε σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα. Χρωστού-
σε στην εφορία και η οικογενειακή 
επιχείρηση Mazzco Investments, 
χρειαζόταν επείγουσα αναχρηµατο-

δότηση. Στις 3 Απριλίου, ο Μάυρης 
υπέγραψε δάνειο ύψους 3,2 εκατοµ-
µυρίων δολαρίων µε την επενδυτική 
οµάδα της επιχείρησης Costa Asset 
Management της Geelong. Ο Μαύ-
ρης συµφώνησε να πληρώνει 24 
τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο. Επιπλέ-
ον, πήρε δάνειο διάρκειας δύο µη-
νών και ύψους $ 550.000 από την 
Triumph Commercial, έναν ιδιωτικό 
επενδυτικό όµιλο, µε εξίσου επαχθείς 
όρους. Αύξησε επίσης το µέγεθος της 
υποθήκης στα πολυτελή διαµερίσµα-
τα που είχε στο Woolloomooloo. Σε 
συνοµιλίες µε τον µεσίτη του, ο Μαύ-
ρης είπε, «∆εν θέλω να χάσω το σπίτι 
µου, αν χάσω το σπίτι µου η γυναίκα 
µου θα µε αφήσει «.
Άρχισε να σχεδιάζει ένα ταξίδι στην 
Κολοµβία, να κλείνει αεροπορικά 
εισιτήρια, να τα ακυρώνει και να τα 
κλείνει ξανά. Αλλά προτού να µπο-
ρέσει να πάει, υπήρχε κάτι άλλο που 
έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να που-
λήσει τα ψάρια. Οι φίλοι του είχαν 
παρατηρήσει µια αλλαγή στον τρόπο 
ζωής του περίπου πριν από πέντε ή 
έξι χρόνια, που έφυγε από το σπίτι 
του στο Bexley North και πήγε στο 
Woolloomooloo. Στην πραγµατικό-
τητα, η αστυνοµία λέει ότι ο Μαύρης 
άρχισε να φέρνει ναρκωτικά από το 
2012.
Μεταξύ Μαΐου 2012 και Ιανουαρίου 

2013, ο Mavris είχε χρησιµοποιήσει 
την επιχείρηση, Mavco Investment, 
για την εισαγωγή τουλάχιστον εννέα 
εµπορευµατοκιβωτίων από την Κο-
λοµβία που περιείχαν δέρµατα αγε-
λάδων. Ο πραγµατικός σκοπός, σύµ-
φωνα µε την αστυνοµία, ήταν «φέρει 
ναρκωτικά».
Οι αρχές υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν 
πάει καλά όταν έφτασαν τα δέρµατα 
αγελάδων και δεν έδειξε έντονο εν-
διαφέρον να τα παραλάβει πληρώνο-
ντας σχεδόν 40.000 δολάρια για την 
αποθήκευση τους. Τον Ιούνιο του 
2013, το Τµήµα Γεωργίας και Αλι-
είας ανέφερε ότι έχει εντοπίσει µια 
εγκαταλελειµµένη παρτίδα ζωικών 
δορών από την Κολοµβία, θεωρού-
µενη ως «δοκιµαστική ή αποτυχη-
µένη αποστολή για πιθανή εµπορία 
ναρκωτικών».
Η αστυνοµία ισχυρίζεται ότι δεν ήταν 
σύµπτωση το γεγονός ότι η υποθήκη 
του Μαύρη στο Bexley North εξοφλή-
θηκε την ίδια στιγµή που τα δέρµατα 
των αγελάδων έφθασαν στην Αυ-
στραλία.
Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Μάυρης 
είχε πληρώσει την υποθήκη στο 
Bexley North και είχε µετακοµίσει 
στα πολυτελή διαµερίσµατα, στο 
Woolloomooloo. Είχε επίσης δώσει 
στη  γυναίκα του, που εργαζόταν σε 
φαρµακείο, $ 820.000. Σήµερα τα 
διαµερίσµατα αξίζουν συνολικά 4,2 
εκατοµµύρια δολάρια. Τις επόµενες 
µέρες, ο Μαύρης επικοινώνησε µε 
26 διαφορετικές επιχειρήσεις απο-
θήκευσης στη ΝΝΟ για να βρει ένα 
µέρος να φυλάξει τα ψάρια.
Είναι ανεξήγητο γιατί του επιτράπη-
κε να εγκαταλείψει τη χώρα το Μάιο 
παρά το γεγονός ότι ήταν υπό άµεση 
αστυνοµική επιτήρηση από τουλάχι-
στον την 30η Μαρτίου.
Στις 13 Μαΐου, ο Μαύρης έφτασε στο 
NH Collection Bogota Andino Royal 
Hotel, ένα ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων στην καρδιά της γειτονιάς 
Chico της Μπογκοτά, µε εκπληκτική 

Εκτενές ρεπορτάζ της SMH για 
τις τελευταίες µέρες του Jim Mavris 
που κατηγορήθηκε από την 
αστυνοµία για εµπόριο κοκαΐνης 




