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Ο αµφιλεγόµενος ιδρυτής του 
WikiLeaks θα δανείσει την 
φωνή του και θα κάνει µια εµ-

φάνιση στην τηλεοπτική κωµική σει-
ρά The Simpsons. Ο Ασάντζ θα υπο-
δυθεί έναν γείτονα της οικογένειας 
µετά την µετακόµισή της από το σπίτι 
της στο Σπρίνγκφιλντ. Το σύντοµο 
πέρασµά του από τη σειρά θα γίνει 
στο επεισόδιο της 19ης Φεβρουαρί-
ου, το οποίο θα είναι το 500ό επει-
σόδιο της σειράς, δήλωσε η εκπρό-
σωπός της. Η σειρά προβάλλεται 
από το δίκτυο Fox στις ΗΠΑ. Στο 
συγκεκριµένο επεισόδιο οι Σίµπσονς 
- ο Χόµερ, η Μάρτζι, ο Μπαρτ, η 
Λίζα, η Μάγκι και τα κατοικίδιά τους 
- αφήνουν το σπίτι τους και µετακο-

µίζουν σε µια αποµονωµένη, φτωχι-
κή περιοχή, όταν συνειδητοποιούν 
ότι δίπλα τους µένει ο Ασάντζ, που 
υποδύεται τον εαυτό του. Ο Τζούλιαν 
Ασάντζ βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε 
κατ’ οίκον περιορισµό, λίγο έξω από 
το Λονδίνο, και χθες, Τετάρτη, ανα-
µενόταν να εµφανιστεί ενώπιον του 
βρετανικού Ανωτάτου ∆ικαστηρί-
ου για την εκδίκαση της έφεσής του 
κατά της απόφασης έκδοσής του στη 
Σουηδία. Αντιµετωπίζει κατηγορίες 
βιασµού ύστερα από µήνυση που κα-
τέθεσαν δύο πρώην εθελόντριες του 
WikiLeaks. Η σειρά, που ξεκίνησε 
να προβάλλεται το 1989 από το Fox, 
είναι η µακροβιότερη τηλεοπτική σει-
ρά σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Σε επεισόδιο των Simpsons 
θα κάνει την εμφάνισή 
του ο Τζούλιαν Ασάντζ

Πάνω από 200 είναι οι 
υποψηφιότητες για το 
Βραβείο Νοµπέλ Ειρή-

νης 2012 που έχουν κατατεθεί 
φέτος, µετέδωσε το νορβηγικό 
κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας 
NRK, µία ηµέρα πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής 
τους.

Στους υποψηφίους περιλαµ-
βάνονται ονόµατα όπως η ηγέ-
τιδα της ουκρανικής αντιπολί-
τευσης Γιούλια Τιµοσένκο και 
η Αιγύπτια χριστιανή Μάγκι 
Κόµπραν, η οποία ηγείται της 
οργάνωσης βοήθειας Stephen’s 
Children, τόνισε η ίδια πηγή. 
Επίσης περιλαµβάνεται και η 
ρωσική ανθρωπιστική οργάνω-
ση Memorial και η ιδρύτριά της 
Σβιετλάνα Γκανούσκινα.

Στον κατάλογο των υποψη-
φίων υπάρχουν ο αντιφρονού-
ντας, Όσκαρ Ελίας Μπίσετ, και 
η Χορωδία Πολιτισµών της 
Αντάκειας, που αποτελείται από 
µέλη µειονοτήτων.

Η πενταµελής νορβηγική επι-
τροπή απονοµής των Νοµπέλ 
δεν έχει επιβεβαιώσει τον τελι-
κό αριθµό των υποψηφιοτήτων, 
καθώς ακόµη δεν έχει πραγµα-
τοποιηθεί η συνεδρίαση για την 

επικύρωσή τους, κατά την οποία 
είναι δυνατόν να προσθέσει και 
δικούς της υποψήφιους.

Ο νικητής του βραβείου ανα-
κοινώνεται συνήθως στις αρχές 
Οκτωβρίου.

Το περσινό βραβείο µοιρά-
στηκαν η πρόεδρος της Λιβε-

ρίας, Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ, µε 
τη συµπατριώτισσά της Λέιµα 
Γκµπόουι και την µαχήτρια των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από 
την Υεµένη, Ταουακούλ Κάρ-
µαν. Η τριάδα περιλαµβανόταν 
στα 241 ονόµατα που είχε εξε-
τάσει η επιτροπή. 

Πάνω από 200 οι υποψηφιότητες 
για το Νόµπελ Ειρήνης

Ο νικητής του βραβείου 
ανακοινώνεται συνήθως 
στις αρχές Οκτωβρίου.




