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Σάλμαν Ρούσντι: Ποτέ άλλοτε δεν έχει απειληθεί τόσο η ελευθερία του λόγου
χώρες της Δύσης. Τώρα που βρίσκομαι 
ΗΠΑ, παρατηρώ την επίθεση στις βιβλιο-
θήκες και τα βιβλία για τα παιδιά στα σχο-
λεία», πρόσθεσε. 
Ο βραβευμένος συγγραφέας Σαλμάν Ρού-
σντι δέχθηκε επίθεση στη σκηνή ενώ 
βρισκόταν σε μία εκδήλωση λίγο πριν 
ξεκινήσει την ομιλία του τον περασμένο 
Αύγουστο.
Μετά την επίθεση παρέμεινε για 6 εβδο-
μάδες στο νοσοκομείο. Αποτέλεσμα της 
επίθεσης ήταν να χάσει την όρασή του 
από το ένα του μάτι. 
Ο σερ Σαλμάν Ρούσντι, πριν από την 
επίθεση, ήταν αντιμέτωπος με θανατικές 
απειλές από το Ιράν, μετά την κυκλοφο-
ρία του βιβλίου του «Σατανικοί Στίχοι» 
το 1988. Ο τότε Ιρανός ηγέτης, Αγιατο-
λάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, εξέδωσε φετφά, 
διάταγμα δηλαδή με το οποίου ζητούσε 
τη δολοφονία του Σαλμάν, επικηρύσσο-

Ο 
συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι 
έδωσε ομιλία, εννέα μήνες αφό-
του μαχαιρώθηκε και τραυματί-
στηκε σοβαρά, προειδοποιώντας 

ότι η ελευθερία της έκφρασης στη Δύση 
απειλείται με τον πιο σοβαρό τρόπο.
Ο Ρούσντι μίλησε μέσω ενός βιντεοσκο-
πημένου μηνύματος στα Βρετανικά Βρα-
βεία Βιβλίου, όπου του απονεμήθηκε το 
βραβείο Freedom to Publish. Οι διοργα-
νωτές δήλωσαν ότι με βραβείο «αναγνω-
ρίζεται η αποφασιστικότητα των συγγρα-
φέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών που 
παίρνουν θέση ενάντια στη μισαλλοδο-
ξία, παρά τις συνεχιζόμενες απειλές που 
αντιμετωπίζουν».
Ο συγγραφέας είπε μεταξύ άλλων: «Ζού-
με σε μια στιγμή, νομίζω, κατά την οποία 
η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία 
της δημοσίευσης δεν έχει απειληθεί τόσο 
πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής μου στις 
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ντάς τον για 3 εκατ. δολ.
Η φετφά παραμένει ενεργή, και παρόλο 
που η κυβέρνηση του Ιράν έχει αποστα-
σιοποιηθεί από το διάταγμα του Χομεϊνί, 
ένα άλλο επίσημο ιρανικό θρησκευτικό 
ίδρυμα πρόσθεσε άλλα 500.000 δολάρια 
στην επικήρυξή του, το 2012.

επικοινώνησε με την IBM, η οποία διέ-
κοψε τη λειτουργία των επίμαχων servers.
Οι Αρχές δεν κατάφεραν, ωστόσο, να 
πιστοποιήσουν ότι οι «Ανώνυμοι του 
Σουδάν» αποτελούνταν από στελέχη ρω-
σικών κρατικών υπηρεσιών ή από φι-
λορώσους χάκερ, οι οποίοι εργάσθηκαν 
εργολαβικά για λογαριασμό των ρωσι-
κών υπηρεσιών. Η καθηγήτρια Διεθνών 
Σχέσεων Καταρίνα Ζισκ, του νορβηγι-
κού ινστιτούτου IDS στο Οσλο, λέει ότι 
η χρονική συγκυρία των επιθέσεων, η 
γνώση της σουηδικής πολιτικής σκηνής 
που επέδειξαν οι χάκερ και προηγούμε-
νες παρόμοιες επιθέσεις δείχνουν προς 
την κατεύθυνση της Ρωσίας.
Από τη μεριά της η ομάδα «Ανώνυμοι 
του Σουδάν» απέρριψε τις κατηγορίες ότι 
ενεργεί για λογαριασμό των ρωσικών 
υπηρεσιών πληροφοριών. «Δεν έχουμε 
καμία σχέση με τη Ρωσία. Τους βοηθάμε 
γιατί και εκείνοι μας βοήθησαν στο πα-
ρελθόν και έτσι ξεπληρώνουμε τις υπο-
χρεώσεις μας», έγραψε σε μήνυμά της στο 
Telegram η μυστηριώδης ομάδα.

Σ
ΤΟΚΧΟΛΜΗ. Εδώ και δύο μήνες 
μυστηριώδης ομάδα χάκερ, που 
χρησιμοποιεί το όνομα «Ανώνυμοι 
του Σουδάν», έχει πραγματοποιή-

σει δεκάδες ψηφιακές επιθέσεις εναντίον 
αεροδρομίων, νοσοκομείων και τραπεζών 
στη Σουηδία, με αφορμή την καύση Κο-
ρανίου μπροστά στην τουρκική πρεσβεία 
στη Στοκχόλμη στις αρχές του χρόνου, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Μεταξύ των στόχων συμπεριλαμβάνο-
νταν το εθνικό ειδησεογραφικό δίκτυο 
της Σουηδίας, η ιστοσελίδα των Σκανδι-
ναβικών Αερογραμμών SAS, η κρατική 
εταιρεία ενέργειας και εταιρεία αμυντικών 
συστημάτων, θυγατρική της Saab.
Η ομάδα πίσω από τις επιθέσεις ισχυρί-
ζεται ότι τα μέλη της είναι ακτιβιστές από 
κράτη της ανατολικής Αφρικής, με απο-
στολή την καταδίωξη «όσων αντιτίθενται 
στο Ισλάμ». Προσεκτική έρευνα των δη-
μοσιευμάτων και των μεθόδων της ομά-
δας δείχνει, όμως, ότι πρόκειται για καλά 
οργανωμένη ρωσική μονάδα, με άριστη 
γνώση της σουηδικής πολιτικής σκηνής 
και κοινωνίας. Η ομάδα προβαίνει στις 
ψηφιακές επιθέσεις με κίνητρο να οξύ-
νει τις εντάσεις στο εσωτερικό της μου-
σουλμανικής μειονότητας της χώρας και 
να πιέσει την Τουρκία να διατηρήσει τις 
ενστάσεις της για την είσοδο της Σουηδί-
ας στο ΝΑΤΟ. Στη σελίδα της οργάνωσης 
στο δίκτυο Telegram, οι «Ανώνυμοι του 
Σουδάν» δηλώνουν τα ρωσικά ως κύρια 
γλώσσα τους, ενώ ευθυγραμμίζονται με τη 
φιλορωσική ομάδα χάκερ Killnet.
Οι «Ανώνυμοι του Σουδάν» μοιάζουν επί-
σης να διαθέτουν πλουσιοπάροχη χρημα-
τοδότηση. Αντί να αξιοποιεί δίκτυα μο-
λυσμένων υπολογιστών για τις επιθέσεις 
της, η ομάδα ενοικίασε 61 διακομιστές 
από τη θυγατρική της IBM στη Γερμανία, 
κρύβοντας τις πραγματικές δραστηριότη-
τές της με ηλεκτρονικά μέσα. Δύο εβδο-
μάδες μετά την έναρξη των επιθέσεων, 
σουηδική εταιρεία κυβερνοασφάλειας 
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Σύμφωνα με το εθνικό ειδησεογραφικό 
δίκτυο της Σουηδίας SVT, Ρώσοι πράκτο-
ρες συμμετείχαν σε πορείες διαμαρτυρίας 
σε ευρωπαϊκές πόλεις για την καύση Κο-
ρανίου, στο πλαίσιο επιχείρησης όξυνσης 
της έντασης μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών 
και της Τουρκίας. Σύμφωνα με στοιχεία 
της οργάνωσης του Μιχαήλ Χοντορκόφ-
σκι, η Ρωσία οργάνωσε ψεύτικες διαδη-
λώσεις σε πόλεις όπως το Παρίσι, όπου 
δήθεν αγανακτισμένοι Ουκρανοί κράδαι-
ναν πανό με αντιτουρκικά συνθήματα, 
έκαψαν τουρκική σημαία και χαιρετούσαν 
ναζιστικά.
Η Σουηδία έχει βρεθεί ήδη από το 2015 
στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Μετά την 
προσφυγική κρίση και την πολιτική ανοι-
κτών θυρών της σουηδικής κυβέρνησης, 
τα ελεγχόμενα από το Κρεμλίνο ρωσικά 
μέσα ενημέρωσης επιδίωξαν να εμφανί-
σουν τη Σουηδία ως αποτυχημένο κράτος, 
με ταραχές στις υποβαθμισμένες συνοικί-
ες, σκληρή εγκληματικότητα και τρομο-
κρατία, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης 
μετανάστευσης.

Επίθεση στη Σουηδία από Ρώσους χάκερ με μανδύα ισλαμιστών


