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Εξηγήσεις ζητούν οι Πράσινοι 
από την κυβέρνηση Γκίλαρντ 
Το κόµµα των Αυστραλών 

Οικολόγων ζητά από την 
οµοσπονδιακή κυβέρνη-

ση να αποκαλύψει τι γνώριζε 
για την ύπαρξη µυστικού κα-
τηγορητηρίου για κατασκοπεία 
κατά του Αυστραλού ιδρυτή του 
Wikileaks, Τζούλιαν Ασάντζ, 
αλλά, ακόµη περισσότερο, τον 
υπόγειο, βρώµικο πόλεµο ενα-
ντίον του, που  αποκαλύπτουν 
τα email της ιδιωτικής εταιρείας 
πληροφοριών Stratfor τα οποία 
φέρνει στο φως το Wikileaks.

Συγκεκριµένα, ο Πράσινος 
Γερουσιαστής Scott Ludlum, 
ζήτησε εξηγήσεις από την κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ.

«Αυτό που θέλουµε να µάθου-
µε είναι αν γνώριζε εκ των προ-
τέρων η Καµπέρα για το µυστικό 
κατηγορητήριο για κατασκοπεία 
σε βάρος του Ασάντζ», τόνισε ο 
γερουσιαστής  Ludlum.

Στις αρχές του 2011 φαίνεται 
ότι κλήθηκε από το αµερικανικό 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης δικα-
στήριο να ερευνήσει κεκλεισµέ-
νων των θυρών και απόρρητα 
την υπόθεση των τηλεγραφη-
µάτων που διέρρευσαν στο 
Wikileaks. Ο στρατιώτης Μπρά-
ντλεϊ Μάνινγκ, που φέρεται να 
είναι ο υπεύθυνος της διαρρο-
ής, δικάζεται αυτές τις ηµέρες σε 
στρατοδικείο και είναι αντιµέ-
τωπος µε ισόβια. Μέχρι σήµερα 
πάντως δεν έχει αποδειχτεί µε 
πειστικότητα αν ο Μάνινγκ έχει 
σχέση µε το Wikileaks.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται 
ότι διαθέτει και ανώτατα στελέ-
χη της Stratfor τα οποία στα δη-
µοσιευµένα email καλούν τους 
συνοµιλητές τους να κρατήσουν 

τις πληροφορίες εµπιστευτικές. 
Σε αυτό το κλίµα, τα στελέ-

χη της Stratfor χρησιµοποιούν 
γλώσσα ασυνήθιστα προσβλη-
τική, στα όρια του χυδαίου 
(αναµενόµενη ίσως για εσωτε-
ρικές επικοινωνίες), για να πε-
ριγράψουν την κατάσταση. «Ο 
Ασάντζ θα είναι ωραία νυφού-
λα στη φυλακή. Χέ... το τροµο-
κράτη, θα τρώει γατοτροφές για 
πάντα», γράφουν.

Συνδέουν µάλιστα την υπό-
θεση του Αυστραλού ιδρυτή 
της Wikileaks µε το γεγονός ότι 
οι αµερικανικές στρατιωτικές 
Αρχές δεν έχουν καταφέρει να 
δέσουν την υπόθεση κατά του 
στρατιώτη Μπράντλεϊ Μάνινγκ 
ο οποίος φέρεται να παρέδω-
σε στο Wikileaks εκατοντάδες 
χιλιάδες διπλωµατικά τηλεγρα-
φήµατα.

Το υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
αρνήθηκε να σχολιάσει τις απο-
καλύψεις για το απόρρητο κατη-
γορητήριο που θα µπορούσε να 
βάλει σε πολύ µεγάλες δικαστι-
κές περιπέτειες τον Ασάντζ. Ο 
Αυστραλός χάκερ και ακτιβιστής 
θα µπορούσε να προφυλακιστεί 
ως µάρτυρας της υπόθεσης, 
πράγµα το οποίο φοβόταν και ο 
ίδιος και για το οποίο εξέφραζε 
ανοιχτά την ανησυχία του.

ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Άλλα email περιγράφουν µε 

την ίδια γλώσσα τις προσπάθει-
ες της αµερικανικής κυβέρνη-
σης να αποδυναµώσει όσο πε-
ρισσότερο µπορεί το Wikileaks 
µε τους ίδιους τρόπους που 
χρησιµοποιεί για την Αλ Κάϊ-
ντα. Αφαιρέστε τη δυνατότητα 

να έχει το Wikileaks χρήµα-
τα, γράφει email, «κυνηγήστε 
την υποδοµή. Τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούµε για να καρφώ-
σουµε και να αποδοµήσουµε 
το Wikileaks είναι τα ίδια που 
χρησιµοποιούνται για να κατε-
δαφίσουµε την Αλ Κάιντα».

«Βρείτε έµπιστους και απο-
γοητευµένους συνεργάτες» ζητά 
άλλο email µη παραλείποντας 
να τονίσει ότι πρέπει να βρε-
θούν αρκετά ενοχοποιητικά 
στοιχεία κατά του Ασάντζ. Η 
τακτική περιγράφεται µε σαφή-
νεια σε άλλο µήνυµα: «πρώτα 
χρεοκοπήστε το µαλ..., κατα-
στρέψτε τη ζωή του».

Ένα άλλο ζήτηµα που καλύ-
πτουν τα email είναι οι κατη-
γορίες για βιασµό µε τις οποίες 
βαρύνεται ο Ασάντζ στη Σουη-
δία. Ωστόσο, όπως υπογραµµί-
ζεται οι κατηγορίες µπορεί να 
µην είναι σοβαρές και να είναι 
απλώς το αποτέλεσµα υπερβο-
λικού ζήλου από τις ενάγουσες. 
Εξαιτίας της υπόθεσης ο Ασάντζ 
παραµένει εδώ και πάνω από 
ένα χρόνο σε κατ’ οίκον περιο-
ρισµό στη Βρετανία.

Τα περίπου πέντε εκατοµ-
µύρια email υποκλάπηκαν 
τον Ιανουάριο από αγνώστους 
- την ευθύνη ανέλαβε η οµά-
δα Anonymous - και από τη 
∆ευτέρα δηµοσιεύονται στο 
Wikileaks. Η Stratfor δεν έχει 
σχολιάσει την υπόθεση η οποία 
έπληξε την εικόνα της ως έγκυ-
ρης πηγής πληροφοριών. Άλ-
λωστε και ο ίδιος ο Ασάντζ είπε 
ότι οι ακριβοπληρωµένες µελέ-
τες τους περιέχουν συχνά ανοι-
χτές πληροφορίες.

Υπό συνεχή παρακολούθηση 
της αστυνοµίας στο νοσοκοµείο 
όπου νοσηλεύεται, βρίσκεται 

ένας 28χρονος άντρας, ο οποίος θε-
ωρείται ύποπτος για τη δολοφονία 
του 68χρονου πατέρα του.

Το πτώµα του θύµατος ανακάλυψε 
σε λίµνη αίµατος η σύζυγός του, στο 
σπίτι τους στο προάστιο Μάσκοτ, το 
βράδυ της Τρίτης. Ο 68χρονος είχε 

µαχαιρωθεί πολλές φορές σε διάφο-
ρα µέρη του σώµατός του. Η αστυνο-
µία συνέλαβε στον τόπο του εγκλήµα-
τος τον 28χρονο γιό του, που έφερε 
επίσης τραύµατα τα οποία είχαν προ-
κληθεί από µαχαίρι. 

Ο συλληφθείς µεταφέρθηκε στο 
νοσοκοµείο, όπου και νοσηλεύεται, 
υπό την συνεχή παρακολούθηση της 
αστυνοµίας.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΑΝΤΖ

Βροχοπτώσεις ρεκόρ και πληµ-
µύρες αναµένονται µέσα στις 
επόµενες λίγες µέρες στη νότια 

Ν.Ν.Ουαλία και στην περιοχή πρω-
τευούσης, σύµφωνα µε τη Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία.

«Οι προβλέψεις είναι για σφοδρές 
βροχοπτώσεις µέσα στις επόµενες 4-5 
µέρες που θα έχουν σαν αποτέλεσµα 
να πληµµυρίσουν αρκετές περιοχές 
κυρίως στο νότιο τµήµα της πολιτεί-

ας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρό-
σωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσί-
ας, Μπάρι Χάνστραµ.

Οι πιο σφοδρές βροχοπτώσεις, 
µέχρι και 300 χιλιοστά του µέτρου, 
αναµένονται στις περιοχές από το 
Μπρόκεν Χιλ µέχρι το Σάουθ και το 
Σέντραλ Κοστ, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των περιοχών Ivanhoe, Forbes, 
Young, Cowra, Canberra, Goulburn, 
Wollongong και Σίδνεϊ.

Βροχοπτώσεις ρεκόρ
στη νότια Ν.Ν.Ο.

28χρονος κατηγορείται 
για τον φόνο του πατέρα του

Ο Τζούλιαν Ασάντζ.   

Μητέρα και κόρη
μαζί σε ταινίες πορνό 

Οσες µητέρες δηλώνουν ότι εί-
ναι πολύ κοντά µε τις κόρες 
τους και τους υποστηρίζουν σε 

κάθε τους βήµα µάλλον δεν έχουν 
ακούσει την ιστορία της Βίντις και της 
Ρόµπινσον… 

Η Αυστραλή Βίντις αποφάσισε ότι 
θέλει να κάνει καριέρα στην πορνο-
γραφική βιοµηχανία όταν ήταν µόλις 
18 χρόνων και παρακολούθησε για 
πρώτη φορά ταινία πορνό. 

Σκέφτηκε πως µπορεί να κάνει ότι 
κάνει και η πρωταγωνίστρια και ακό-
µα καλύτερα και έτσι µπήκε στο αε-
ροπλάνο για την Αµερική. Λίγο πριν 
ξεκινήσει το ταξίδι της ανακοίνωσε 
στη µητέρα της τα σχέδια της, η οποία 
το µόνο που της είπε ήταν να µην κά-
νει τίποτα για το οποίο θα έπρεπε να 

είναι µεθυσµένη η υπό την επήρεια 
ναρκωτικών. Λίγα χρόνια αργότερα 
µε µια φωτογράφηση έγινε η αρχή 
για την καριέρα της µητέρας της, Ρό-
µπνινσον στη βιοµηχανία του πορνό. 
Η Βίντις συµµετείχε σε φωτογράφηση 
πορνογραφικού περιοδικού το οποίο 
είχε θέµα «µάνα και κόρη» και πρότει-
νε στη µητέρα της να κάνουν µαζί την 
αποκαλυπτική φωτογράφιση η οποία 
και δέχτηκε. Σήµερα έχουν συµπρω-
ταγωνιστήσει οι δύο τους σε πολλές 
ταινίες ενώ, πολλοί Αυστραλοί θα 
έχουν την ευκαιρία να δουν το δίδυ-
µο µητέρας-κόρης live σε strip show 
το οποίο θα κάνουν στο πλαίσιο της 
έκθεσης Erotica. Η µαµά Ρόµπινσον 
ανέφερε ότι το νούµερο θα είναι σού-
περ σέξι αλλά σε λογικά πλαίσια.




