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Ο Αυστραλός υπουργός Άµυ-
νας, Στίβεν Σµιθ, καταδί-
κασε χθες την συµπεριφο-

ρά Αµερικανών στρατιωτών που 
είχαν φωτογραφηθεί µε λείψανα 
Αφγανών µαχητών. Τις φωτο-
γραφίες δηµοσίευσε η εφηµερίδα 
Los Angeles Times, ενώ ο αµερι-
κανικός στρατός έχει ξεκινήσει 
έρευνα. «Οι φωτογραφίες αυτές 
είναι αποκρουστικές και αξιοκα-
ταφρόνητες. ∆εν µπορώ παρά να 
καταδικάσω µε τον πιο έντονο 
τρόπο το συµβάν», δήλωσε ο Αυ-
στραλός υπουργός Άµυνας. 

«Οι εικόνες αυτές δεν αντιπρο-
σωπεύουν ούτε τις αξίες ούτε τον 
επαγγελµατισµό της πλειονότητας 
των Αµερικανών στρατιωτών που 
υπηρετούν σήµερα στο Αφγανι-
στάν» ανέφερε σε ανακοίνωσή 
του ο αµερικανός υπουργός Άµυ-
νας, Λίον Πανέτα, εκφράζοντας 
ταυτόχρονα την απογοήτευσή του 
για τη δηµοσίευση των φωτογρα-
φιών από την εφηµερίδα.

Ο Λ. Πανέτα διαβεβαίωσε ότι 
για την υπόθεση που αποκάλυ-
ψαν οι Los Angeles Times διε-
ξάγεται έρευνα, η οποία µπορεί 

να οδηγήσει στην πειθαρχική 
δίωξη των στρατιωτών, ενώ όσοι 
εµπλέκονται σε αυτήν την «απάν-
θρωπη» υπόθεση, ενδέχεται να 
παραπεµφθούν σε στρατοδικεία. 
Στο δηµοσίευµά της η εφηµερίδα 
αποκαλύπτει ότι στρατιώτες της 
82ης αεροµεταφερόµενης µε-
ραρχίας φωτογραφήθηκαν µε τις 
σορούς Αφγανών καµικάζι στην 
επαρχία Ζαµπούλ, το 2010.  Τον 
Φεβρουάριο του 2010 πολλοί 
στρατιώτες - που είχαν µεταβεί 
στην περιοχή για να συλλέξουν 
δακτυλικά αποτυπώµατα και να 
συγκεντρώσουν διάφορα άλλα 
στοιχεία από τον νεκρό βοµβι-
στή - τράβηξαν φωτογραφίες 
συναδέλφων τους, την ώρα που 

σήκωναν τα κοµµένα πόδια του 
πτώµατος. Λίγους µήνες αργότε-
ρα, άνδρες της ίδιας µεραρχίας 
φωτογραφήθηκαν και πάλι µε 
σορούς ανταρτών. Μια φωτο-
γραφία δείχνει δύο στρατιώτες 
να ποζάρουν κρατώντας το χέρι 
ενός πτώµατος, µε σηκωµένο το 
µεσαίο δάχτυλο. Σε µια άλλη ένας 
στρατιώτης σφίγγει το χέρι ενός 
νεκρού γενειοφόρου. Η υπόθεση 
αυτή ήρθε στο φως σε µια ιδιαίτε-
ρα δύσκολη περίοδο για τον αµε-
ρικανικό στρατό, λίγο καιρό αφό-
του έγινε γνωστό ότι στρατιώτες 
έκαψαν αντίτυπα του Κορανίου 
στη βάση Μπαγκράµ, ένα γεγο-
νός που οδήγησε σε βίαιες δια-
δηλώσεις σε όλο το Αφγανιστάν. 

Υ πό παρακολούθηση περι-
βαλλοντικές οργανώσεις 
και ακτιβιστές που αντιτί-

θενται στην εξόρυξη άνθρακα, 
έχουν θέσει οι µυστικές υπηρεσί-
ες της Αυστραλίας.  Οι πληροφο-
ρίες που συλλέγονται διοχετεύ-
ονται στην κυβέρνηση, η οποία 
στη συνέχεια τις χρησιµοποιεί 
για να προστατεύσει τα συµφέρο-
ντα των εξορυκτικών εταιριών. Η 
αποκάλυψη έχει ήδη αρχίσει να 
δηµιουργεί τριγµούς στους κόλ-
πους της κυβέρνησης Γκίλαρντ, 
καθώς οι Πράσινοι, που είναι 
απαραίτητοι για την παραµονή 

των Εργατικών στην εξουσία, 
εξέφρασαν την έντονη δυσαρέ-
σκειά τους.

Στα µέσα της εβδοµάδας το 
υπουργείο Φυσικών Πόρων 
Ενέργειας και Τουρισµού επιβε-
βαίωσε την συνεργασία κυβέρνη-
σης-ASIO, υποστηρίζοντας ότι η 
κυβέρνηση δέχεται τις πληροφο-
ρίες, ώστε να µην τεθεί σε κίνδυ-
νο η ζωή των ακτιβιστών κατά τη 
διάρκεια κινητοποιήσεων αλλά 
και να προστατευθούν οι επεν-
δυτές στον τοµέα των εξορύξεων.

Επιπλέον από έγγραφα που 
διακινούνταν µεταξύ υπουργείων 

και είδαν πρόσφατα το φως της 
δηµοσιότητας, προκύπτει ότι η 
κυβέρνηση προσπάθησε στο πα-
ρελθόν να δώσει πληροφορίες 
και στις διοικήσεις των εταιρειών 
που προχωρούν σε επενδύσεις, 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν 
τους ακτιβιστές οι διαµαρτυρίες 
των οποίων αυξάνονται.

Από την πλευρά των Πράσι-
νων, ο αρχηγός του κόµµατος, 
Μποµπ Μπράουν, σηµείωσε ότι 
είναι απαράδεκτο µια Εργατι-
κή κυβέρνηση να κατασκοπεύει 
ακτιβιστές και τόνισε ότι θα ζητή-
σει άµεσα εξηγήσεις.

Ανεπαρκές χαρακτηρίστηκε 
το πρόγραµµα που ανακοί-
νωσε προχθές η κυβέρνη-

ση Γκίλαρντ, για την ενθάρρυνση 
των αυστραλιανών επιχειρήσεων 
να προσλαµβάνουν άτοµα ηλικί-
ας άνω των 50 χρόνων.

Συγκεκριµένα το Συµβούλιο 
Ηλικιωµένων αν και καλωσόρι-
σε τα νέα µέτρα που εξήγγειλε η 

πρωθυπουργός, εντούτοις υπο-
στηρίζει ότι τα κεφάλαια που θα 
διατεθούν δεν είναι αρκετά.

Όπως είναι γνωστό, µε το ποσό 
των χιλίων δολαρίων θα χρηµα-
τοδοτήσει η αυστραλιανή κυβέρ-
νηση 10.000 µικρές επιχειρή-
σεις της χώρας προκειµένου να 
προσλαµβάνουν για απασχόλη-
ση άτοµα άνω των 50 ετών. Η 

επιδότηση θα δοθεί σε εργοδότες 
που θα προσλάβουν ένα άνεργο 
άτοµο άνω των 50 ετών και θα το 
κρατήσουν στη δουλειά τους του-
λάχιστον για τρεις µήνες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι 
να δοθεί η δυνατότητα σε µεσή-
λικους και ηλικιωµένους να εντα-
χθούν στο εργατικό δυναµικό της 
χώρας.

«Αποκρουστικές» οι φωτογραφίες 
Αμερικανών στρατιωτών 
με λείψανα Αφγανών μαχητών

Τριγμοί στην κυβέρνηση από την αποκάλυψη 
ότι παρακολουθούνται
περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές 

«Ανεπαρκές» το πρόγραμμα απασχόλησης 
ατόμων άνω των 50 χρόνων

ΣΤΙΒΕΝ ΣΜΙΘ:

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητούνται Υπάλληλοι
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει να προσλάβει υπεύθυνα άτομα 

για μόνιμη ή μερική απασχόληση 
στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι για άτομα που θέλουν να εργαστούν σαν 
Προσωπικοί Φροντιστές Ηλικιωμένων (Personal Care Assistant)

και Εκπαιδευμένοι Νοσοκόμοι (RN), κατηγ. 1.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195 14
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Το φύλλο της 18ης Απριλίου της εφηµερίδας Los Angeles Times όπου 
δηµοσιεύθηκαν φωτογραφίες Αµερικανών στρατιωτών, µε τις σορούς 
Αφγανών καµικάζι στην επαρχία Ζαµπούλ, το 2010.


