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Σκάνδαλο υπεξαίρεσης 34 εκ. δολαρίων 
που προοριζόταν για τους αυτόχθονες 
στην Βόρεια Επικράτεια

Τ  
ο ταµείο θα έπρεπε να 
έχει εκατοµµύρια δολάρια 
από δικαιώµατα εξόρυξης 
που θα έπρεπε να δαπα-

νηθούν προς όφελος της κοινό-
τητας Groote Eylandt.
Αντ ‘αυτού, δεκάδες εκατοµµύ-
ρια ξοδεύτηκαν για 156 αυτοκί-
νητα και σκάφη, ψυγεία, τυχερά 
παιχνίδια στο καζίνο και αερο-
πορικά εισιτήρια. Την υπόθεση 
έχει αναλάβει τώρα το Ανώτα-
το ∆ικαστήριο του Ντάργουιν. 
Η πρώην δηµόσιος υπάλληλος 
του Groote Eylandt Aboriginal 
Trust (GEAT), και Ρόσαλι Λαλά-
ρα οµολόγησε την ενοχή της για 
την υπεξαίρεση σχεδόν 500.000 
δολαρίων. Η εγγύηση της έχει 
ανακληθεί και βρίσκεται προ-
φυλακισµένη περιµένοντας την 
ποινή της. Συνολικά 34 εκατοµ-
µύρια εξαφανίστηκαν του Τράστ 
µεταξύ του 2010 και του 2012, 
αφήνοντας µόνο 400,000 δολά-
ρια στο λογαριασµό.

Ενώ η κα Λαλάρα έχει οµολο-
γήσει την ενοχή της για κάποια 
από τα χαµένα χρήµατα παραµέ-
νει µυστήριο τι ακριβώς συνέβη 
µε τα υπόλοιπα εκατοµµύρια! 
Αλλά εκείνοι που εµπλέκονται 
στην υπόθεση, δήλωνουν ότι 
ελάχιστα από αυτά τα χρήµατα 
έχουν δαπανηθεί για τη στέγαση, 
την εκπαίδευση ή τις ανάγκες της 
κοινότητας. Η Jacqueline Lahne 
που ανέλαβα το Τράστ όταν τέθη-
κε υπό αναγκαστική διαχείριση 
το 2012 ανέφερε σε συνέντευξη 
στο ABC ότι “η  αρχική µου εντύ-
πωση ήταν ότι υπήρχε µια οµά-
δα ανθρώπων οι οποίοι κυριο-
λεκτικά ζουσαν σαν ροκ σταρ”. 
Το Groote Eylandt, ένα αποµα-
κρυσµένο νησί στα ανοικτά του 
Αρνεµ, βρίσκεται στην κορυφή 
των πλουσιότερων περιοχών 
της Βόρεια Επικράτεια καθώς 
κερδίζει εκατοµµύρια κάθε χρό-
νο σε δικαιώµατα από το κοντινό 
ορυχείο µαγγανίου “South32”. 

Από την ίδρυσή του στις αρχές 
του 1960, έχει κερδίσει περισ-
σότερα από 200 εκατοµµύρια 
σε δικαιώµατα. Στις 12 Μαρτί-
ου 2012 περισσότεροι από 500 
ντόπιοι υπέγραψαν µια αναφορά 
που εστάλη στο Γενικό Εισαγγε-
λέα της Βόρειας Επικράτειας, λέ-
γοντας ότι «πολλά εκατοµµύρια 
δολάρια έχουν σπαταληθεί και 
η διαφθορά είναι διαδεδοµένη».

Σε φυλάκιση  
καταδικάστηκε  
πρώην υπάλληλος του 
Υπουργείου Άµυνας 

Νεαρή Αυστραλή εξέδωσε µανιφέστο 
κατά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ένας πρώην υπάλληλος του Υπουργείου 
Άµυνας καταδικάστηκε σε τρεις µήνες φυ-
λάκισης για τη δηµοσίευση ενός άκρως 
απόρρητου εγγράφου στην ιστοσελίδα του 
4chan. Τον Οκτώβριο του 2012, ο Michael 
Scerba, 24 ετών, ανέβασε δύο σελίδες από 
απόρρητη έκθεση στην ιστοσελίδα. Η πράξη 
του ήρθε στο φως όταν ένα πρώην µέλος της 
∆ιεύθυνσης Αµυντικών Σηµάτων παρατήρη-
σε µια µικρογραφία µε την ένδειξη «ο Julian 
Assange είναι ο ήρωάς µου» στην ιστοσελί-
δα. Από την προσεκτικότερη εξέταση, ανα-
κάλυψε δύο σελίδες από ένα έγγραφο που  
προορίζεται µόνο για τους πιο στενούς συµ-
µάχους της Αυστραλίας, και ειδοποίησε τις 
αρχές. Παρά το γεγονός ότι έµεινε αναρτη-
νένο στην ιστοσελίδα για µια ώρα, προσέλ-
κυσε 15 σχόλια.

Αυστραλή έφηβη µε πάνω από µισό εκα-
τοµµύριο followers στο Instagram απο-
φάσισε να εγκαταλείψει την πλατφόρµα, 
διακηρύσσοντας την απόρριψη των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης που συνιστούν 
όχηµα καταξίωσης και βασίζονται στην 
προσπάθεια για τελειότητα, προκειµένου 
να συγκεντρώσουν την προσοχή των χρη-
στών. Μάλιστα, η 18χρονη Εσένα Ο’ Νιλ 
καλεί όσους συµφωνούν µε το µανιφέστο 
της και θέλουν να αποτοξινωθούν από τα 
social media να εγγραφούν στη νέα της 
ιστοσελίδα. Η νεαρή είχε καταφέρει να 
έχει εισόδηµα 2.000 αυστραλιανά δολάρια 
για κάθε ανάρτηση, «µε ευκολία», όπως 
εξηγεί στο σχετικό βίντεο, πλασάροντας 
προϊόντα στους 612.000 φίλους της.
Στις 27 Οκτωβρίου, όµως, διέγραψε πάνω 
από 2.000 φωτογραφίες που δεν εξυπη-
ρετούσαν κανέναν άλλο στόχο πέρα από 
την αυτοπροβολή της. Επιπλέον, άλλαξε 
τις λεζάντες σε 96 αναρτήσεις της, σε µια 
προσπάθεια να αποκαλύψει το µέγεθος 
της χειραγώγησης, του ψυχαναγκασµού 
και της ανασφάλειας που κρύβεται πίσω 
τους. Για παράδειγµα, σε µια φωτογραφία 
της που εµφανίζεται να φοράει µπικίνι και 
η οποία κάποτε είχε λεζάντα «Τα πράγµατα 
έχουν αγριέψει στο σπίτι µου. Μαθηµατι-
κά και αγγλικά στον ήλιο», τώρα αντικα-
ταστάθηκε από την εξής: «Βλέπεις πόσο 
σχετικές είναι οι λεζάντες µου. Ρουφάω το 
στοµάχι µου, παίρνω στρατηγική πόζα, τα 
στήθη ανασηκωµένα. Θέλω τα νέα κορί-
τσια να ξέρουν ότι αυτή δεν είναι αληθι-

νή ζωή, ούτε κουλ ούτε πηγή έµπνευσης». 
«Παρ’ όλα αυτά, εγώ η ίδια αναλώθηκα. 
Αυτός είναι ο λόγος που εγκατέλειψα τα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή εµέ-
να µε κατάπιαν. ∆εν ζούσα πλέον σε έναν 
τρισδιάστατο κόσµο», ανέφερε στο βίντεο, 
διάρκειας 22 λεπτών, που ανέβασε στο 
YouTube. «Θυµάµαι µε πόση εµµονή έλεγ-
χα τα like επί µία εβδοµάδα από τότε που 
έβαλα τη φωτογραφία», είπε για την πρώ-
τη της selfie, η οποία σήµερα έχει σχεδόν 
2.500 likes. «Πήρε 5 likes. Και ήταν τη 
στιγµή που διψούσα για επιβεβαίωση από 
τα social media», συµπλήρωσε.
Τα σχόλια που προκάλεσε η απόφασή 
της ήταν αντιφατικά. Αλλοι έσπευσαν να 
κάνουν λόγο για ένα σηµαντικό πρότυπο 
προς τις συνοµήλικές της και άλλοι για 
έναν νέο τρόπο επανεφεύρεσης του εαυ-
τού της νεαρής ως εναλλακτικού µοντέλου 
ζωής, εξίσου προσοδοφόρου µε τον προ-
ηγούµενο.




