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Η τηλεοπτική εκποµπή 
διαλόγου την οποία θα 
παρουσιάζει ο ιδρυ-

τής του ιστοτόπου wikileaks 
Τζούλιαν Ασάντζ και θα 
µεταδίδεται από το τηλεο-
πτικό δίκτυο Russia Today 
θα αρχίσει να προβάλλεται 
σήµερα, Τρίτη 17 Απριλίου, 
όµως ο κατάλογος των καλε-
σµένων του θα παραµείνει 
µυστικός, όπως ανακοίνωσε 
το αγγλόφωνο τηλεοπτικό 
δίκτυο το οποίο χρηµατο-
δοτείται από την ρωσική 
κυβέρνηση. Ο Ασάντζ, που 
συνεχίζει να τελεί υπό κατ’ 
οίκον σύλληψη στη Βρετα-
νία - προσπαθώντας να απο-
φύγει την έκδοσή του στη 
Σουηδία για σεξουαλική επί-
θεση που ο ίδιος διαψεύδει 
και υποστηρίζει ότι αποτελεί 
µέρος ενός σχεδίου µε στόχο 
να εκδοθεί στις ΗΠΑ - γύρι-
σε την εκποµπή «The World 
Tomorrow» («Ο Κόσµος Αύ-
ριο») στη Βρετανία.  Το τη-
λεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι 
δεν θα δηµοσιοποιήσει τον 
κατάλογο των καλεσµένων 
του πριν από την προβολή 
της εκποµπής, πάντως προέ-
βλεψε ότι η πρώτη συνέντευ-

ξη θα χαρακτηριστεί αµφι-
λεγόµενη. «∆εν θέλουµε να 
χαλάσουµε το µυστήριο απο-
καλύπτοντας το όνοµα του 
πρώτου καλεσµένου», δήλω-
σε η αρχισυντάκτρια του RT, 
Μαργαρίτα Σιµόνιαν. «Αλλά 
δεν έχω καµιά αµφιβολία 
ότι ο συγκεκριµένος καλε-
σµένος και η συνέντευξη θα 
προκαλέσει αντιδράσεις και 
εκκλήσεις για τερµατισµό 
της εκποµπής, από ορισµένα 
«γεράκια» που δεν σέβονται 
και πολύ την ελευθερία του 
λόγου», πρόσθεσε η Ρωσίδα 
δηµοσιογράφος αρµενικής 
καταγωγής. Ο Ασάντζ ανέ-

φερε σε µια ανακοίνωσή 
του ότι στην εκποµπή του 
θα προσκαλεί ανθρώπους 
στους οποίους «η τηλεόραση 
απλά δεν θα έδινε ποτέ την 
ευκαιρία να µιλήσουν. Είναι 
δίκαιο να ειπωθεί ότι στην 
πλειοψηφία τους όσα µου 
είπαν δεν θα λέγονταν ποτέ 
σε κάποιο µεγάλο τηλεοπτι-
κό δίκτυο».  Το Russia Today 
χαρακτηρίζεται από τους επι-
κριτές του µια προσπάθεια 
του Κρεµλίνου να βελτιώσει 
την εικόνα του. Είναι διαθέ-
σιµο σε 430 εκατ. συνδρο-
µητές παγκοσµίως και στο 
διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Η πρώτη εκπομπή του Τζούλιαν Ασάνζ 
θα έχει έναν αμφιλεγόμενο καλεσμένο

Ο Τζούλιαν Ασάντζ δήλωσε ότι στην εκποµπή του θα προσκαλεί 
ανθρώπους στους οποίους «η τηλεόραση απλά δεν θα έδινε 
ποτέ την ευκαιρία να µιλήσουν».   


