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Ομογενής δημοσιογράφος, ο Ιάσωνας 
Κουτσούκης, ανταποκριτής της αυστρα-
λιανής εφημερίδας «The Age» στη Μέση 
Ανατολή, φέρεται να είναι αυτός που 
αποκάλυψε την ταυτότητα του 34χρονου 
Αυστραλο-Ισραηλινού Μπεν Ζίγκιερ, του 
«κρατούμενου Χ», πράκτορα της Μοσάντ, 
ο οποίος αυτοκτόνησε σε φυλακή του Τελ 
Αβίβ. Ο θάνατος του 34χρονου Αυστρα-
λού Μπεν Ζίγκιερ, ο οποίος εκρατείτο 
υπό συνθήκες μυστικότητας από τις ισρα-
ηλινές αρχές στην φυλακή Aylon κοντά 
στο Τελ Αβίβ, έχει προκαλέσει σάλο και 
στην Αυστραλία.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας 
τον υποπτεύονταν για μυστικό πράκτορα 
της Μοσάντ.

Το 2010, όταν ο Κουτσούκης τον συ-
νάντησε στην Ιερουσαλήμ τον ρώτησε αν 
ήταν πράκτορας της Μοσάντ και ο Ζίγκι-
ερ, αν και το διέψευσε, έγινε ιδιαίτερα 
εχθρικός μαζί του.

Το θάνατο του 34χρονου Αυστραλο-ισ-
ραηλινού αποκάλυψε – ως γνωστόν - το 
αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC δί-
νοντας την πληροφορία ότι ήταν πράκτο-
ρας της Μοσάντ. Ο κρατούμενος αυτο-
κτόνησε πριν από δύο χρόνια σε φυλακή 
υψίστης ασφαλείας στο Ισραήλ και μόλις 
αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκε ο θά-
νατός του.

Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο περίπλο-
κη, διότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Πρω-
θυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου συγκάλεσε μυστική σύσκεψη με 
διευθυντές των εθνικών MME με αίτημα 
να μην αναπαράγουν ούτε και να αναφέ-
ρουν την υπόθεση, διότι όπως ειπώθηκε 
«θα έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση ορι-
σμένες κυβερνητικές υπηρεσίες».

Το 2010, λίγο μετά τη δολοφονία 
του στελέχους της Χαμάς Μαχμούντ αλ-
Μαμπχούχ στο Ντουμπάϊ, όταν αποκαλύ-
φθηκε ότι τρεις εκ των υπόπτων χρησι-
μοποίησαν αυστραλιανά διαβατήρια για 
να ταξιδέψουν στο Ντουμπάϊ παραποιώ-
ντας τις ταυτότητες Αυστραλών πολιτών, 
ο Ζίγκιερ μπήκε στη λίστα των υπόπτων 
για κλοπή ταυτότητας από την Αυστραλι-
ανή Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών 
(ASIO).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο «κρατούμενος 
Χ» (όπως έγινε γνωστός) δεν βγήκε ποτέ 
από την απομόνωση, δεν δέχτηκε ποτέ 
επισκέψεις και ήταν υπό διαρκή επιτή-
ρηση, καθώς στα κελιά υπάρχει σύστημα 
παρακολούθησης. Οι φύλακες δεν γνώ-
ριζαν το όνομά του, ούτε και τους λόγους 
κράτησής του, ενώ κανείς άλλος συγκρα-
τούμενός του δεν τον είχε δει ούτε ακού-
σει ποτέ γι’ αυτόν.

Ανεξήγητο παραμένει το πώς κατάφερε 
να απαγχονιστεί ο αόρατος «κρατούμενος 
του κελιού 15», αν πράγματι αυτοκτόνη-
σε και, κυρίως, ποιος ήταν ο λόγος που 
υπέστη αυτή την πρωτοφανή μεταχείριση 
από το δικαστικό σύστημα του Ισραήλ.

Στο μεταξύ, αυξάνονται τα ερωτηματι-
κά καθώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες 
λεπτομέρειες για τον μυστηριώδη «κρα-
τούμενο Χ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Αβίγκντορ 
Φέλτμαν, που ειδικεύεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ο οποίος συνάντησε τον 

κρατούμενο λίγες ημέρες πριν αυτοκτο-
νήσει, ο Μπεν Ζίγκιερ, διαπραγματευ-
όταν μια συμφωνία με την εισαγγελία. 
Εξάλλου ο Φέλτμαν πρόσθεσε μιλώντας 
στο στρατιωτικό ραδιόφωνο του Ισραήλ 
ότι ο Ζίγκιερ δεν έμοιαζε με έναν άνθρω-
πο που θέλει να αυτοκτονήσει.

Το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης 
παραδέχθηκε ότι κρατούνταν σε ισραη-
λινή φυλακή «ένας ισραηλινός υπήκοος, 
ο οποίος είχε και ξένη εθνικότητα» και 
ότι «για λόγους εθνικής ασφάλειας ήταν 
φυλακισμένος με ψεύτικη ταυτότητα».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε λίγες 
λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την 
υπόθεση, ενώ δεν ανέφερε ούτε το όνο-
μα του κρατούμενου.

«Όμως η οικογένειά του ενημερώθηκε 
άμεσα για την κράτησή του και ο ίδιος 
εκπροσωπούνταν στη διάρκεια όλων των 
διαδικασιών που αφορούσαν την υπόθε-
σή του», από τρεις δικηγόρους, αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή κυβέρ-
νηση.

Ο Ζίγκιερ φέρεται να έφτασε στο Ισρα-
ήλ το 2001, όπου ζούσε έκτοτε. Ήταν πα-
ντρεμένος με μία Ισραηλινή, την Μάγια 
Ζαλέφσκι, και είχε δύο παιδιά, ανέφερε 
το δίκτυο ABC. Ο Ζίγκιερ, που άλλα-
ξε το όνομά του σε Μπεν Άλον και είχε 
εκδώσει διαβατήριο με το όνομα Μπεν 
Άλεν, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 
2010 και βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί 
του στις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 
Προτού σπουδάσει νομικά στο Πανεπι-
στήμιο της Μελβούρνης είχε υπηρετήσει 
στον ισραηλινό στρατό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μπομπ Καρ, 
παραδέχθηκε ότι η Καμπέρα γνώριζε επί 
σχεδόν ένα χρόνο ότι οι ισραηλινές αρ-
χές κρατούσαν έναν 34χρονο αυστραλό 
υπήκοο από τη Μελβούρνη, αν και νω-
ρίτερα είχε διαψεύσει ότι το υπουργείο 
γνώριζε οτιδήποτε για την ύπαρξη του 
Ζίγκιερ προτού ενημερωθεί για την αυ-
τοκτονία του.

Το ABC μετέδωσε ότι η σορός του Ζί-
γκιερ μεταφέρθηκε στη Μελβούρνη επτά 
ημέρες μετά τον θάνατό του και ενταφιά-
στηκε σε εβραϊκό νεκροταφείο.

Ο Καρ δήλωσε σε μια κοινοβουλευτική 
επιτροπή ότι η Αυστραλία ενημερώθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2010 «μέσω των 
υπηρεσιών πληροφοριών ότι οι ισραη-

λινές αρχές κρατούσαν έναν άνδρα με 
υπηκοότητα Αυστραλίας και Ισραήλ».

Πάντως ο Φέλτμαν διερωτάται πώς 
ένας κρατούμενος, που βρίσκεται σε 
απόλυτη απομόνωση στη φυλακή του 
Ισραήλ με την πιο αυξημένη ασφάλεια 
κατάφερε να αυτοκτονήσει.

«Το ότι ένας άνδρας που κρατείται σε 
μια τέτοια φυλακή υπό 24ωρη παρακο-
λούθηση κατάφερε να αυτοκτονήσει πυ-
ροδοτεί κάθε είδους θεωρίες συνωμοσί-

ας», αναρωτήθηκε ο δικηγόρος.
Μεταξύ αυτών των θεωριών, αυτή που 

έχει διαδοθεί περισσότερο, κυρίως μέσω 
των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, 
είναι ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ώθησαν 
τον κρατούμενο στην αυτοκτονία για να 
τον κάνουν να εξαφανιστεί διότι γνώριζε 
ευαίσθητες πληροφορίες.

Η εφημερίδα Γεντιότ Αχαρανότ ανα-
φέρει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο: 
«Μήπως πρόδωσε ο πράκτορας της Μο-
σάντ;», ενώ και το ραδιόφωνο του ισρα-
ηλινού στρατού μετέδωσε ότι οι αρχές 
υποπτεύονταν ότι τον Ζίγκιερ για προδο-
σία.

Η εφημερίδα Χααρέτζ κάνει λόγο για 
δύο σενάρια: την αμέλεια του σωφρονι-
στικού συστήματος ή ότι «κάποιος ώθησε 
τον Ζίγκιερ στον θάνατο, ψυχολογικά, αν 
όχι και σωματικά».

Χωρίς να υιοθετούν αυτή την άποψη 
πολλοί ισραηλινοί αναλυτές φαίνονται 
μπερδεμένοι από τις πολλές σκιές που 
υπάρχουν στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Sydney Morning 
Herald, οι μυστικές υπηρεσίες της Αυ-
στραλίας θεωρούν ότι ο Ζίγκιερ ήταν 
έτοιμος να κάνει αποκαλύψεις για επιχει-
ρήσεις και μεθόδους της Μοσάντ, κυρίως 
τη χρησιμοποίηση πλαστών αυστραλια-
νών διαβατηρίων.

Ομογενής δημοσιογράφος αποκάλυψε 
την ταυτότητα του «κρατούμενου Χ»

HURSTVILLE CITY MINOTAURS
Soccer Club Inc.

For our under 16 Team (BOYS)
We also anounce the arival in our coaching stuff, 

Mr Joze Mendez
Ex NSL Soccer Player and former international

Online Registration Commences Now
http://www.hurstvillecityminotaurs.com.au

Or
Come to Beverly Hills Park, Vanessa St, Beverly Hills

On Tuesday 19th February and every Tuesday Thereafter
For further information please contact

our secretary on 0412 407 830 or e-mail: petersarikakis@bigpond.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16
Επίσης ανακοινώνεται ο ερχομός στην ομάδα των προπονητών, 

του Mr Joze Mendez
Παλαίμαχος παίχτης του ΝSL και διεθνής παίχτης

Αιτήσεις διαδικτυακά στο
http://www.hurstvillecityminotaurs.com.au

Or
Ελάτε στο Beverly Hills Park, Vanessa St, Beverly Hills

Την Τρίτη19 Φεβρουαρίου και κάθε άλλη Τρίτη μέτά
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματέα μας

στο 0412 407 830 ή στοe-mail: petersarikakis@bigpond.com

SOCCER PLAYERS WANTED

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΧΤΕΣ


