
Να θέσουν τέλος «στο κυ-
νήγι µαγισσών κατά του 
WikiLeaks» κάλεσε τις Ηνω-

µένες Πολιτείες ο Τζούλιαν Ασάνζ 
στην πολυαναµενόµενη δήλωσή του 
από την πρεσβεία του Ισηµερινού 
στο Λονδίνο. Ο «κύριος WikiLeaks» 
ζήτησε από τον Μπαράκ Οµπάµα «να 
πράξει το σωστό», λέγοντας ότι οι 
ΗΠΑ βρίσκονται ενώπιον της επιλο-
γής «να στηρίξουν την ελευθερία της 
έκφρασης, αξία επάνω στην οποία 
εγκαθιδρύθηκαν, ή να µας σύρουν 
όλους σε ένα επικίνδυνο κόσµο 
όπου δηµοσιογράφοι σιωπούν υπό 
το φόβο δίωξης και πολίτες ψιθυρί-
ζουν στο σκοτάδι»...

Ο Τζούλιαν Ασάνζ µίλησε από το 
µπαλκόνι του κτιρίου της διπλωµα-
τικής αποστολής του Ισηµερινού για 
να µην ρισκάρει τη σύλληψη από τη 
βρετανική αστυνοµία που διατηρεί 
ισχυρές δυνάµεις έξω από την πρε-
σβεία. Είναι η πρώτη δηµόσια δή-
λωση του ιδρυτή του WikiLeaks από 
τον Ιούνιο, όταν κατέφυγε στην πρε-
σβεία του Ισηµερινού, τον οποίο και 
ευχαρίστησε για την αποδοχή του αι-
τήµατός του για την παροχή ασύλου.

«Καθώς απειλείται το WikiLeaks, 
απειλείται και η ελευθερία της έκ-
φρασης και η υγεία όλων των κοινω-
νιών µας» δήλωσε ο Τζούλιαν Ασάνζ 
ενώπιον πλήθους δηµοσιογράφων 
και υποστηρικτών του.

«Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 
αυτή τη στιγµή για να µιλήσουµε κα-
θαρά για την επιλογή που βρίσκεται 
ενώπιον της κυβέρνησης των Ηνω-
µένων Πολιτειών. Θα επαναβεβαιώ-
σουν τις επαναστατικές αξίες πάνω 
στις οποίες εγκαθιδρύθηκαν ή θα 
µας σύρουν όλους σε ένα επικίνδυνο 
και καταπιεστικό κόσµο στον οποίο 
οι δηµοσιογράφοι σιωπούν υπό το 
φόβο της δίωξης και οι πολίτες ψι-
θυρίζουν στο σκοτάδ» δήλωσε.

Ο 41χρονος Αυστραλός ζήτη-
σε, επίσης, να αφεθεί ελεύθερος ο 
Αµερικανός στρατιώτης Μπράντλεϊ 
Μάνινγκ, ο οποίος κρατείται στην 
φυλακή εν αναµονή της εκδίκασης 
της υπόθεσής του, καθώς κατηγορεί-
ται ότι διέρρευσε στο WikiLeaks δι-
αβαθµισµένα διπλωµατικά έγγραφα 
των ΗΠΑ. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΟΥΗ∆ΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ο ιδρυτής του δικτυακού τόπου, 
που ξεσήκωσε θύελλα και έγινε 
«κόκκινο πανί» για τις ΗΠΑ µε τη 
δηµοσιοποίηση εκατοντάδων χιλιά-
δων διαβαθµισµένων διπλωµατικών 
εγγράφων, παραµένει «οχυρωµένος» 
στην πρεσβεία του Ισηµερινού από 
τον Ιούνιο.

Η κυβέρνηση του Ντέιβιντ Κάµε-
ρον έχει αρνηθεί να του παράσχει 
ασφαλή έξοδο από τη χώρα µετά τη 
χορήγηση πολιτικού ασύλου από τον 
Ισηµερινό την περασµένη εβδοµάδα, 
µε συνέπεια να ξεσπάσει διπλωµατι-
κή κρίση µεταξύ της Βρετανίας και 
του κράτος της Λατινικής Αµερικής.

Ο Ισηµερινός χορήγησε άσυλο 
στον Ασάνζ µε το επιχείρηµα ότι βρί-
σκεται αντιµέτωπος µε απειλή πολι-
τικής δίωξης, συµπεριλαµβανοµένης 
της έκδοσης στις ΗΠΑ, δεν πρόκει-
ται να έχει δίκαιη δίκη και βρίσκεται 
πιθανώς αντιµέτωπος ακόµη και µε 
την εσχάτη των ποινών εφόσον οδη-
γηθεί στο εδώλιο στις ΗΠΑ για τους 
φακέλους του WikiLeaks.

Ο πρόεδρος του Ισηµερινού Ρα-
φαέλ Κορέα έχει αφήσει να εννο-
ηθεί ότι ο Ασάνζ θα µπορούσε να 
συνεργαστεί µε τη Σουηδία (όπου 
καταζητείται για ανάκριση σχετικά 
µε καταγγελίες σεξουαλικών επιθέ-
σεων, τις οποίες αρνείται) εφόσον 
δοθούν εγγυήσεις από τη Σουηδία 
ότι δεν θα επιτραπεί η έκδοσή του 
σε τρίτη χώρα. Αυτό που πραγµατικά 
φοβάται ο Ασάνζ είναι ότι τελικά θα 
καταλήξει στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες για τις οποίες αποτελεί «κόκκινο 
πανί», εξαιτίας της δηµοσιοποίησης 
250.000 απόρρητων διπλωµατικών 
τηλεγραφηµάτων από αµερικανι-
κές πρεσβείες σε όλο τον κόσµο, το 
2010. Εκπρόσωπος του δικτυακού 
τόπου WikiLeaks, τον οποίο ίδρυσε 
ο Τζούλιαν Ασάνζ, δήλωσε την Κυ-
ριακή ότι θα είναι «µια καλή βάση» 
διαπραγµάτευσης εάν η Σουηδία δε-
σµευθεί επισήµως ότι δεν θα εκδώ-
σει τον Αυστραλό στις ΗΠΑ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ορ-

γανισµού Αµερικανικών Κρατών 
(OAS) θα συναντηθούν εκτάκτως 
αυτή την εβδοµάδα, προκειµένου να 
εξετάσουν την κατάσταση που έχει 
διαµορφωθεί στις σχέσεις του Ισηµε-
ρινού µε τη Βρετανία, λόγω Τζούλιαν 
Ασάνζ. Το Μόνιµο Συµβούλιο του 
Οργανισµού ζήτησε τη συνάντηση 
µετά από αίτηµα της ίδιας της κυβέρ-
νησης του Ισηµερινού. Στη σχετική 
ψηφοφορία, 23 µέλη τάχθηκαν υπέρ 

της έκτακτης διάσκεψης, και τρεις 
κατά. Οι χώρες που ψήφισαν κατά 
ήταν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Τρι-
νιντάντ. Πέντε κράτη-µέλη απείχαν 
της ψηφοφορίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΟΑΚ 
πρόκειται να συναντηθούν στις 24 
Αυγούστου στην Ουάσιγκτον, ώστε 
όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν 
«να αντιµετωπιστεί η κατάσταση µε-
ταξύ του Ισηµερινού και της Βρετα-
νίας σχετικά µε το απαραβίαστο των 
διπλωµατικών εγκαταστάσεων του 
Ισηµερινού».

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΣΑΝΖ
Μακρά προδιαγράφεται η παρα-

µονή του Τζούλιαν Ασάνζ στην πρε-
σβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο, 
το «σπίτι» του ιδρυτή του WikiLeaks 
τους τελευταίους δύο µήνες, καθώς 
δεν διαφαίνεται σύντοµα στον ορίζο-
ντα η άρση του διπλωµατικού αδιεξό-
δου παρά τις δηλώσεις της Βρετανίας 
ότι επιθυµεί «φιλική λύση» στη δια-
µάχη που ξέσπασε µε τον Ισηµερινό 
µετά τη χορήγηση πολιτικού ασύλου.  
Το WikiLeaks έχει προαναγγείλει 
δηµόσια δήλωση του Ασάνζ έξω από 
την πρεσβεία την Κυριακή, αλλά για 
κάτι τέτοιο θα πρέπει να ρισκάρει τη 
σύλληψη από τη βρετανική αστυνο-
µία που διατηρεί ισχυρή παρουσία 
έξω από το κτίριο της διπλωµατικής 
αποστολής.  Είναι πιθανόν ο Τζού-
λιαν Ασάνζ να κάνει δήλωση από 
παράθυρο εντός της πρεσβείας ή να 
εµφανιστεί µέσω οθόνης.

Η Βρετανία δήλωσε διά του εκπρο-
σώπου του Φόρεϊν Όφις ότι «επιθυ-
µεί φιλική λύση» στη διένεξη που 
έχει ανακύψει µε τον Ισηµερινό. 

Η σχετική δήλωση ήλθε αφότου η 
κυβέρνηση του Ισηµερινού ανακοί-
νωσε ότι έλαβε τηλεφώνηµα από το 
βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών µε 
το µήνυµα ότι αµφότερες οι πλευρές 
πρέπει να ρίξουν τους τόνους.
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Το 1970, βρέθηκαν 
µερικά τεράστια απο-
λιθωµένα ίχνη στο 

εσωτερικό της Αυστραλί-
ας τα οποία κίνησαν την 
περιέργεια του ∆ιευθυντή 
Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας (Mount York Natural 
History Museum) στο 
Mount Victoria, ∆ρ Rex 
Gilrov, o οποίος άρχισε 
ανασκαφές στην περιοχή 
αυτήν. Κατόπιν έρευνας 
αρκετών ετών, συγκεντρώ-
θηκαν αρκετά στοιχεία για 
να πειστεί ότι µια φυλή γι-
γάντων κατοικούσε κάποτε 
εκεί! Κοντά στο Μπάθερστ, 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
ο ∆ρ Γκίλροβ εντόπισε µια 

λαξεµένη πέτρα, γιγάντια 
στυλιάρια, µαχαίρια και 
άλλα εργαλεία που ήταν 
τόσο τεράστια που µόνον 
γίγαντες µε υπερµεγέθη 
χέρια και δύναµη θα µπο-
ρούσαν να τα χρησιµοποι-
ήσουν. Ανακάλυψε ακόµη 
µερικά γιγάντια γοµφία 
αλλά και άλλα απολιθωµέ-
να ίχνη πατηµασιάς µήκους 
τριάντα εκατοστών.

Για τα στοιχεία της αρ-
χαιολογικής του έρευνας, 
έγραψε ένα άρθρο, στο 
οποίο αναφέρει ότι άνθρω-
ποι από 12 έως 20 πόδια 
ύψος (3,60 µέτρα έως 6 
µέτρα) ζούσαν κάποτε στην 
5η ήπειρο.

Η Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια της Αυστραλίας 
Ελένη Κωνσταντίνου, 

έχει σπάσει στα 68 της χρό-
νια, 60 παγκόσµια ρεκόρ 
στην άρση βαρών και συνε-
χίζει ακάθεκτη. Ενδεικτικά, 
στο τρίτο ρεκόρ που έσπασε 
στη Γαλλία πρόσφατα, σή-
κωσε 132 κιλά, ενώ η ίδια 
ζυγίζει 61 κιλά!

Μόλις επέστρεψε από τη 
Γαλλία όπου πήρε µέρος σε 
αγώνες τριών διαφορετι-
κών κατηγοριών άρσης βα-
ρών και έσπασε και τα τρία 
ρεκόρ που, ούτως ή άλλως, 
κρατούσε η ίδια.

«Όταν µπαίνω στο στά-
διο, αισθάνοµαι να µε κυ-
ριεύει µια φοβερή δύναµη. 
Αισθάνοµαι ότι µπορώ να 

επιτύχω τα πάντα. Οι άλλοι 
εκπλήσσονται µε µένα κι 
εγώ µε τον εαυτό µου. Εί-
ναι µια εσωτερική δύναµη, 
του µυαλού περισσότερο, 
που ξέρω ότι δεν πρόκει-
ται να µ’ εγκαταλείψει όσο 
ζω. Σε δυο χρόνια γίνοµαι 
εβδοµήντα και µπαίνω σε 
µια νέα κατηγορία. Εκεί 
καταγράφονται απλά οι επι-
δόσεις, αλλά εγώ σκοπεύω 
ν’ αλλάξω τα πράγµατα. Θα 
πρέπει να αναβαθµιστεί το 
παιχνίδι και σ’ αυτή την 
ηλικιακή οµάδα, γιατί οι 
άνθρωποι σήµερα είναι 
τόσο νέοι, όσο νοιώθουν. 
Η ηλικία δεν θα πρέπει να 
είναι ούτε ταµπέλα, ούτε 
πρόσκοµµα σ’ αυτά που 
επιθυµούµε να κάνουµε».

Να βάλουν τέλος στο «κυνήγι µαγισσών» 
κατά του WikiLeaks καλεί τις ΗΠΑ ο Ασάνζ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣΖούσαν γίγαντες 
στην Αυστραλία;

Η 68χρονη Ελληνίδα 
που σπάει κάθε ρεκόρ 
στην Αυστραλία

Ο Τζούλιαν Ασάνζ µιλά στους δηµοσιογράφους 
από µπαλκόνι της πρεσβείας του Ισηµερινού.   


