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Η αστυνοµία της ΝΝΟ ανα-
κοίνωσε ότι δίνει αµοιβή $ 
500.000 για πληροφορίες 
σχετικά µε την εξαφάνιση και 

πιθανότατα τη δολοφονία ενός άνδρα 
κοντά στο Newcastle πέρυσι.
Ο Steven «Feno» Fenwick εθεάθη 
για τελευταία φορά να περπατά µε 
τη φίλη του στο Stockton τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου 
πέρυσι. Είχε κανονίσει να συναντη-
θεί ξανά µαζί της αργότερα αλλά ποτέ 
δεν εµφανίστηκε.
Ο υπαστυνόµος ντετέκτιβ Jeff Little 
δήλωσε ότι κάποιος ξέρει τι συνέβη 
και ήρθε η ώρα να µιλήσει. «Γνωρί-
ζουµε ότι ορισµένοι άνθρωποι ζουν 
µε αυτό το φορτίο και πρέπει να µιλή-
σετε, επειδή το να κρατάτε ένα σκο-
τεινό µυστικό σηµαίνει ότι κρύβετε το 
κακό, και όλα τελικά θα έρθουν στο 
φως» είπε.

Η αστυνοµία πιστεύει ότι τα ρούχα 
του κ. Fenwick, τα οποία βρέθηκαν 
σκόρπια σε αµµόλοφους γύρω από το 
Stockton, τοποθετήθηκαν εκεί σε µια 
προσπάθεια να υποδείξουν ότι είχε 

πνιγεί και ότι δεν έχει δολοφονηθεί.
«Ορισµένα αντικείµενα του Steven 
βρέθηκαν διπλωµένα και τακτοποι-
ηµένα» δήλωσε ο κ. Little. «Αυτό 
που καταλαβαίνουµε είναι ότι δεν 

είναι κάτι που θα έκανε ο Steven. 
Από όλες τις έρευνές µας φαίνεται 
πως δεν θα κολυµπούσε µόνος του. 
∆υστυχώς, ο Steven είχε χάσει έναν 
αγαπηµένο του άνθρωπο από πνιγ-
µό και δεν θα πήγαινε για κολύµπι 
µόνος του ούτε θα έβγαζε τα ρούχα 
του».
Ο κ. Fenwick είχε κερδίσει χρήµατα 
σε µηχανές πόκερ σε ένα τοπικό κατά-
στηµα µε άδεια λειτουργίας τις ώρες 
πριν εξαφανιστεί. Τα κέρδη ήταν 
µέρος των ερευνών του Strikeforce 
Kummari, που δηµιουργήθηκε για 
να διερευνήσει την εξαφάνιση του κ. 
Fenwick.
Η µητέρα του κ. Fenwick, Debbie 
Fenwick, δήλωσε ότι ήθελε απεγνω-
σµένα να µάθει πού βρισκόταν ο γιος 
της και έκανε έκκληση σε όποιον έχει 
πληροφορίες να βοηθήσει την αστυ-
νοµία.

Αμοιβή μισού εκατ. δολαρίων για 
πληροφορίες για τον Steven Fenwick

ΝΝΟ: Πωλητής όπλων 
παραδέχτηκε ότι 
προµήθευε τον υπόκοσµο
Ένας ιδιοκτήτης οπλοπωλείου από το Wollongong 
της ΝΝΟ, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος παράνοµης 
διαπολιτειακής κοµπίνας µε όπλα, οµολόγησε την 
ενοχή του για εµπόριο εκατοντάδων όπλων σε πε-
ρίοδο έξι ετών. Συγκεκριµένα, ο Shane Simpson 
παρέδωσε παράνοµα 279 πυροβόλα όπλα, συµπε-
ριλαµβανοµένων Glocks και Desert Eagles, και σε 
ανθρώπους του υποκόσµου, µεταξύ 2013 και 2019. 

Ένα Glock17A, που προµήθευσε ο Simpson, χρησι-
µοποιήθηκε για τη δολοφονία του 51χρονου Craig 
Anderson στο Doonside στα δυτικά του Σίδνεϊ, τον 
περασµένο Μάιο. Το πιστόλι, µε αλλοιωµένο σει-
ριακό αριθµό, βρέθηκε σε όχηµα µετά τη δολοφο-
νία. Άλλα δέκα από τα όπλα που πούλησε αργότερα 
συνδέθηκαν µε σοβαρή εγκληµατική δραστηριότη-
τα, συµπεριλαµβανοµένων της δολοφονίας του κ. 
Anderson κι εκτέλεσης στο Greystanes.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν προχθές τον 
περίπλοκο τρόπο µε τον οποίο ο κατηγορούµενος 
διένειµε τα πυροβόλα όπλα στη µαύρη αγορά. Χρη-
σιµοποιώντας το µπροστινό µέρος του οπλοπωλεί-
ου του Simpson Sports Pty Ltd, στο λιµάνι Kembla, 
απέκτησε εκατοντάδες όπλα που στη συνέχεια µε-
ταπούλησε σε άγνωστες οµάδες, σύµφωνα µε την 
αστυνοµία. Ενηµέρωνε ψευδώς το Μητρώο Όπλων 
της ΝΝΟ για να δείξει ότι είχε πουλήσει τα όπλα 
στους διαµεσολαβητές εµπόρους όπλων, οι οποίοι 
όµως δεν είχαν ιδέα, ούτε τα έλαβαν ποτέ.

Ο Simpson αρχικά αντιµετώπιζε εκατοντάδες κα-
τηγορίες, αλλά η πλειοψηφία τους αποσύρθηκε ως 
µέρος µιας συµφωνίας του µε τους εισαγγελείς. Στο 
Τοπικό ∆ικαστήριο του Wollongong δήλωσε ένο-
χος για µόλις επτά κατηγορίες. Αντιµετωπίζει µέγι-
στη ποινή φυλάκισης 20 ετών και θα καταδικαστεί 
τον Φεβρουάριο.

Ε νας Αυστραλός που κρατήθηκε για 45 
ηµέρες και καταδικάστηκε για παρά-
νοµη είσοδο σε κτίριο διαµερισµάτων 
στο Τόκυο, δήλωσε ότι προσπαθεί να 

ανακαλύψει πού βρίσκονται τα παιδιά του, 
τα οποία έχει απαγάγει η Γιαπωνέζα µητέρα 
τους.
Η υπόθεση έχει φέρει στο φως τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν στην Ιαπωνία οι γονείς 
που χάνουν την πρόσβαση στα παιδιά τους 
όταν οι σύντροφοί τους τα παίρνουν µακριά.
Ενώ η οικογένεια ζούσε στο Τόκυο τον περα-
σµένο Μάιο, η σύζυγος του κ. Scott McIntyre 
του είπε ότι θα έπαιρνε τα παιδιά για να µεί-
νει µε τους παππούδες τους. Ο 46χρονος πα-
τέρας δεν τα έχει ξαναδεί από τότε. Τα παιδιά 
άλλαξαν σχολείο και τηλέφωνο και η µητέρα 
άλλαξε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού της 
ταχυδροµείου.
«Μου αρνούνται κάθε πρόσβαση, δεν µε 
αφήνουν να µιλήσω µε τα παιδιά, να µάθω 
σε ποιο σχολείο πηγαίνουν, δεν µε αφήνουν 
καν να ξέρω αν είναι ζωντανά ή νεκρά» είπε 
στο ABC.
Ο κ. McIntyre δήλωσε ότι έχει υποβάλει πο-
λυάριθµα αιτήµατα στην αστυνοµία και στους 
δικηγόρους της συζύγου του –είναι σε δια-
δικασία διαζυγίου– για να του πουν εάν τα 
παιδιά είναι ασφαλή, αλλά τα αιτήµατά του 
έχουν αγνοηθεί.
Τον Οκτώβριο, µετά από έναν καταστροφι-
κό τυφώνα στην Ιαπωνία, µπήκε παράνοµα 
στον κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήµατος 
διαµερισµάτων των αποστασιοποιηµένων 
πρώην συγγενών του, προσπαθώντας να 
βρει περισσότερες πληροφορίες για τα παι-
διά του.
Είπε ότι είχε ακολουθήσει έναν άλλο κάτοικο 

µέσα, έλεγξε για να δει αν υπήρχαν πράγµα-
τα των παιδιών του έξω από την πόρτα του 
διαµερίσµατός του και έφυγε. Έναν µήνα αρ-
γότερα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 
για 45 ηµέρες, µε τα φώτα αναµµένα 24 ώρες 
την ηµέρα.
Στο δικαστήριο έλαβε αναστολή τριών ετών, 
ενώ κατά την ακροαµατική διαδικασία πε-
ριβάλλεται από υποστηρικτές – πολλοί από 
τους οποίους έχουν παρόµοιο βίωµα, δηλα-
δή οι σύντροφοί τους τους έχουν πάρει τα 
παιδιά τους χωρίς τη συναίνεσή τους.
Φορούσε ένα πουκάµισο που έγραφε «Στα-
µατήστε τις γονικές απαγωγές» και στα αγγλι-
κά και στα ιαπωνικά. Σε αντίθεση µε τις πε-
ρισσότερες αναπτυγµένες χώρες, η Ιαπωνία 
δεν έχει σύστηµα κοινής επιµέλειας µετά το 
διαζύγιο και τα δικαιώµατα επίσκεψης που 
έχουν οριστεί συχνά αγνοούνται χωρίς επι-
πτώσεις.
Περισσότεροι από 20 πρεσβευτές της ΕΕ πέ-
ρυσι έγραψαν στην ιαπωνική κυβέρνηση, ζη-
τώντας από τη χώρα να σέβεται το δικαίωµα 
των παιδιών να βλέπουν τους γονείς τους.

Καταδίκη με αναστολή για 
Αυστραλό πατέρα στο Τόκυο




