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Σύµφωνα µε το κρατικό κανάλι του 
ABC, ο αυστραλιανής καταγωγής κα-
τάσκοπος της ισραηλινής Μοσάντ, 

Μπεν Ζίγκερ, γνωστός µέχρι πρότινος 
ως “Φυλακισµένος Χ”, είχε συλληφθεί 
και φυλακιστεί υπό συνθήκες απόλυτης 
αποµόνωσης σε πτέρυγα φυλακής υψί-
στης ασφαλείας, επειδή είχε αποκαλύ-
ψει το όνοµα ενός Λιβανέζου πολίτη που 
ήταν διπλός κατάσκοπος, µε αποτέλεσµα 
να αποτύχει µυστική αποστολή για την 
επιστροφή των σoρών τριών αγνοούµε-
νων στρατιωτών.

O Μπεν Ζίγκερ αυτοκτόνησε το 2010 - 
µετά από 10 µήνες κράτησης - µέσα στο 
κελί του, το οποίο  είχε χτιστεί ειδικά για 
τον δολοφόνο του Ισραηλινού πρωθυ-
πουργού Γιτζάκ Ράµπιν.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση του Ζί-
γκερ προκάλεσε σάλο στα διεθνή µέσα, 
µετά τις αποκαλύψεις που έκανε το κρα-
τικό κανάλι του ABC αυστραλιανού κα-
ναλιού ABC. 

Οι πρώτες αναφορές σχετικά µε τον 
θάνατο του «Φυλακισµένου Χ» διέρρευ-
σαν το 2010, τόσο στο Ισραήλ όσο και 
στις ΗΠΑ, όταν ένας µπλόγκερ αναγώρι-
σε στο πρόσωπο του µυστηριώδη άνδρα 
έναν πρώην στρατηγό του Ιράν (πληρο-
φορία την οποία ο ίδιος µπλόγκερ αργό-

τερα διέψευσε λέγοντας πως έχει πέσει 
θύµα παραπλάνησης). Οι υπηρεσίες λο-
γοκρισίας της ισραηλινής κυβέρνησης 
ευθύς αµέσως υποχρέωσαν µια ειδησεο-
γραφικού περιεχοµένου σελίδα να αφαι-
ρέσει δύο άρθρα που σχετίζονταν µε τον 
«Φυλακισµένο Χ». 

Έπειτα από εκποµπή της αυστραλια-
νής τηλεόρασης, κατά την οποία αποκα-
λύφθηκε ότι ο «Φυλακισµένος Χ» ήταν 
ένας Αυστραλός πατέρας δύο παιδιών 
που έγινε Ισραηλινός κατάσκοπος, το 
γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού 
Μπέντζαµιν Νετανιάχου κάλεσε εκτάκτως 
σε συνάντηση τους αρχισυντάκτες όλων 
των µεγάλων µέσων ενηµέρωσης της 
χώρας προκειµένου να τους υπενθυµίσει 
πως υπάρχει δικαστική εντολή που απα-
γορεύει ρητά την οποιαδήποτε δηµοσίευ-
ση σχετικά µε την υπόθεση.

Μία µόλις µέρα µετά την ταυτοποίηση 
του «Φυλακισµένου Χ» µε τον Μπεν Ζί-
γκερ στην εκποµπή του ABC, το Ισραήλ 
κοινοποίησε την πρώτη επίσηµη ανα-
γνώριση του θέµατος από πλευράς του, 
“σηκώνοντας” εν µέρει µια λογοκριτική 
απαγόρευση που ήταν σε ισχύ για πάνω 
από δύο χρόνια. Από την πλευρά του, ο 
Αυστραλός Υπ.Εξωτερικών, Γερουσια-
στής Μποµπ Καρ, διέταξε έρευνα σχετι-

κά µε τους χειρισµούς της Αυστραλιανής 
κυβέρνησης σχετικά µε την υπόθεση του 
«Φυλακισµένου Χ», την κράτηση και τον 
θάνατό του. Την ώρα που οι ανθρωπιστι-
κές οργανώσεις έκαναν  λόγο για κατά-
φωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, 
παρέµενε άγνωστο τι ακριβώς διέπραξε ο 
«Φυλακισµένος Χ» ώστε να τύχει τέτοιας 
σκληρής τιµωρίας. 

Το αυστραλιανό ρεπορτάζ είχε δια-
δοθεί αστραπιαία στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πυροδοτώντας οργισµένες 
αντιδράσεις από πλευράς της ισραηλινής 
αντιπολίτευσης στην Κνεσέτ. Η κυβέρνη-
ση από την πλευρά της έσπευσε να δηλώ-
σει: “Τα δικαιώµατα του φυλακισµένου 
τηρούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρά-
τησης του, σύµφωνα µε το νόµο. Η εθνι-
κή ασφάλεια απαγορεύει την δηµοσίευση 
οποιασδήποτε άλλης λεπτοµέρειας.”

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ
Ο «Φυλακισµένος Χ» γεννήθηκε ως 

Μπεν Ζίγκερ, αλλά άλλαξε το όνοµά του 
σε Μπεν Αλόν όταν µετακόµισε στο Ισ-
ραήλ προ δεκαετίας. 

Ο Ζίγκερ, που ήταν παντρεµένος µε 
Ισραηλινή µε την οποία είχε αποκτήσει 
δύο παιδιά, πέθανε σε ηλικία 34 ετών. 
Κατά το ABC, ο Ζίγκερ στρατολογήθηκε 

από τη Μοσάντ στις αρχές της περασµέ-
νης δεκαετίας. 

Βρέθηκε κρεµασµένος στο κελί του, 
παρά το γεγονός ότι ήταν υπό καθεστώς 
παρακολούθησης µε ηλεκτρονικά µέσα 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως και αυτό 
ακριβώς είναι το σηµείο συγκέντρωσης 
της διεθνούς κατακραυγής, καθώς η ει-
κόνα που διαµορφώνεται από τα ‘συµ-
φραζόµενα’ είναι ότι ο κρατούµενος 
οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, ενώ τον 
παρακολουθούσαν οι δεσµοφύλακές του, 
γεγονός το οποίο αφήνει µεγάλα περιθώ-
ρια στην φαντασία σχετικά µε τις συνθή-
κες κράτησης του και την πιθανή υποβο-
λή του σε βασανιστήρια.  

∆εδοµένου ότι ήταν Εβραίος, η µετα-
χείρισή του από τις µυστικές υπηρεσί-
ες του Ισραήλ είναι κάτι πρωτάκουστο, 
πολύ ασυνήθιστο και σκιαγραφεί την σο-
βαρότητα της υπόθεσης για το κράτος του 
Ισραήλ. Ενδεικτικό δε είναι ότι η -Ισραη-
λινή- γυναίκα του, δεν κίνησε καµία δια-
δικασία ενηµέρωσης των Αυστραλιανών 
αρχών (χώρα διαµονής αυτής και της οι-
κογένειάς τoυς) σχετικά µε την απουσία 
του συζύγου της , παρά µόνο όταν ήταν 
καιρός να ζητήσει την επιστροφή της σω-
ρού του, η οποία είναι πλέον θαµµένη σε 
εβραϊκό κοιµητήριο της Μελβούρνης.

Μια έρευνα που αφορά τις επιχειρήσεις 
και τις κρατικές υπηρεσίες αναφέρει ότι, 
ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των οργανι-
σµών αγνοεί τις επικείµενες αλλαγές στον 
αυστραλιανό νόµο περί ιδιωτικής ζωής. 

Σύµφωνα µε το νόµο, θα επιβληθούν 
µεγάλα πρόστιµα σε όσες επιχειρήσεις ή 

υπηρεσίες δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια 
στα δεδοµένα των πελατών.

Η έρευνα έλαβε χώρα τον Απρίλιο από 
την εταιρεία McAfee, η οποία διαπίστωσε 
ότι το 59% των εργαζοµένων που είναι 
υπεύθυνοι για την διαχείριση των προσω-
πικών στοιχείων των πελατών αγνοούσαν 

ή δεν ήταν σίγουροι για τις αλλαγές.
Από τον Μάρτιο του 2014, οι οργανι-

σµοί υπόκεινται στην τροποποιηµένη Πρά-
ξη Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, 
βάση της οποίας θα µπορούσαν να αντι-
µετωπίσουν ποινές που κυµαίνονται από 
340.000 δολάρια για τους ιδιώτες έως και 

1.700.000 δολάρια για τις εταιρείες.  Τα 
πρόστιµα αυτά είναι οι µέγιστες αστικές κυ-
ρώσεις που θα µπορούσαν να δοθούν στις 
εταιρείες από τον Επίτροπο Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων, σε περίπτωση 
που εντοπιστούν σοβαρές ή επανειληµµέ-
νες παραβάσεις.

Ανέτοιµη η Αυστραλία για τους νόµους ιδιωτικής ζωής

Το κρατικό κανάλι ABC αποκαλύπτει γιατί 
ο «Φυλακισμένος Χ» τιμωρήθηκε τόσο σκληρά


