
O ΚόσμοςΤUESDAY 4 SEPTEMBER 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ8

Τον Αυστραλό ιδρυτή του WikiLeaks, 
Τζούλιαν Ασάντζ, επισκέφθηκε την Κυ-
ριακή στην Πρεσβεία του Ισηµερινού 

στο Λονδίνο, όπου έχει βρει καταφύγιο τους 
τελευταίους δύο και πλέον µήνες, ο Γερµα-
νός βουλευτής της Αριστεράς, Σεβίµ Ντα-
γκντέλεν. Αργότερα ο Ασάντζ δήλωσε πως η 
κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει σε έξι ως δώ-
δεκα µήνες µέσω της διπλωµατικής οδού ή 
έπειτα από κάποιο «αναπάντεχο γεγονός», σε 
συνέντευξή του που µεταδόθηκε από τηλεο-
πτικό δίκτυο του Ισηµερινού. «Πιστεύω πως 
θα επιλυθεί σε έξι ή δώδεκα µήνες, αυτό έχω 
υπολογίσει», δήλωσε ο 41χρονος Αυστρα-
λός προς το τηλεοπτικό κανάλι Gama που του 
πήρε συνέντευξη στην πρεσβεία του Ισηµερι-
νού στο Λονδίνο, όπου κατοικεί από τις 19 
Ιουνίου για να αποφύγει να εκδοθεί στη Σου-
ηδία, καθώς και την πιθανή έκδοσή του στις 
ΗΠΑ που θα µπορούσε να ακολουθήσει. «Η 
κατάσταση θα επιλυθεί δια της διπλωµατίας 
ή µε ένα αναπάντεχο γεγονός στον κόσµο 
που δεν µπορούµε να προβλέψουµε, όπως 
ένας πόλεµος (της ∆ύσης) εναντίον του Ιράν, 
η εκλογή (προέδρου) στις ΗΠΑ και η παύση 
των διώξεων από την πλευρά της σουηδικής 
κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ο Ασάντζ, στον οποίο το Κίτο χορήγησε 
πολιτικό άσυλο στις 16 Αυγούστου, διώκε-
ται στη Σουηδία για σεξουαλικά αδικήµατα 
τα οποία αρνείται ότι έχει διαπράξει. Ο Ιση-
µερινός ζητάει από τη Βρετανία να επιτρέψει 
στον Ασάντζ να βγει ελεύθερα από τη χώρα.

Ο Ασάντζ δήλωσε πως παρά το γεγονός ότι 

είναι περιορισµένος µέσα στην πρεσβεία, θα 
«συνεχίσει τον αγώνα» και υπογράµµισε πως 
«αυτό δεν είναι µόνο δίωξη ενός ατόµου, 
αλλά και µιας οργάνωσης».

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΗ ∆ΙΚΗ
Στο µεταξύ, ο πρόεδρος του Ισηµερινού 

Ραφαέλ Κορέα τόνισε πως ο Ασάντζ δεν 

θα έχει δίκαιη δίκη στις Ηνωµένες Πολι-
τείες, καταγγέλλοντας τον κίνδυνο «πολι-
τικής δίωξης».

«Σε περίπτωση που εκδοθεί στις ΗΠΑ 
δεν υπάρχει καµιά εγγύηση για δίκαιη δίκη» 
δήλωσε ο Κορέα σε συνέντευξή του στο τη-
λεοπτικό δίκτυο Gama αναφερόµενος στον 
Ασάντζ. «Αυτό που θέλουµε είναι εγγυήσεις 

για µια δίκαιη δίκη και το δικαίωµα στη ζωή 
του Ασάντζ, όµως υπάρχουν σαφείς και σο-
βαρές ενδείξεις για πολιτική δίωξη» τόνισε. 
Ο Αυστραλός ιδρυτής του Wikileaks έχει κα-
ταφύγει στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο 
Λονδίνο από τον Ιούνιο, προσπαθώντας 
να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, 
όπου αντιµετωπίζει κατηγορίες για βιασµό 
και σεξουαλική επίθεση. 

Ο Ασάντζ φοβάται ότι οι αρχές της Σου-
ηδίας θα τον εκδώσουν στις ΗΠΑ, για να 
δικαστεί για τις διαρροές από τον ιστότοπό 
του απόρρητων αµερικανικών εγγράφων, 
Wikileaks. Για τον πρόεδρο του Ισηµερι-
νού υπάρχουν τρεις λύσεις: να δοθούν εγ-
γυήσεις στον Ασάντζ πως δεν θα εκδοθεί 
σε άλλη χώρα, να τον ανακρίνει Σουηδός 
δικαστής στην πρεσβεία του Ισηµερινού 
ή τέλος η Αγγλία να του χορηγήσει άδεια 
ελεύθερης κυκλοφορίας.

«ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΘΛΙΒΕΡΟ ΤΡΟΠΟ»
Από την πλευρά του ο Ασάντζ είπε σε συ-

νέντευξή του στο ίδιο δίκτυο: «Η Σουηδία 
πέταξε την ουδετερότητά της στα σκουπί-
δια». Μετά τη σηµαντική κοινωνική πρόοδο 
της δεκαετίας του ‘70, η Σουηδία «άλλαξε µε 
θλιβερό τρόπο», είπε ο Ασάντζ, αναφέρο-
ντας ως παράδειγµα το γεγονός ότι οι σου-
ηδικές ένοπλες δυνάµεις βρίσκονται υπό 
αµερικανική διοίκηση στο Αφγανιστάν. Η 
Σουηδία είναι «η πρώτη χώρα που το κοινο-
βούλιο της ψήφισε να σταλούν αεροσκάφη 
στη Λιβύη» πρόσθεσε.

Ο Ασάντζ ποντάρει σε «αναπάντεχο γεγονός»

Βιονικό μάτι χάρισε σε 54χρονη
και πάλι την όρασή της

Συνελήφθη ο συνεργός του δολοφόνου
των τριών Αυστραλών στρατιωτών 

Βιονικό µάτι επέτρεψε στην 
54χρονη Dianne Ashworth να 
ανακτήσει µερικώς την όρασή 

της και οι ερευνητές λένε πως είναι 
ένα σηµαντικό βήµα για να βοηθη-
θούν οι άνθρωποι που αντιµετω-
πίζουν προβλήµατα όρασης. Στην 
Ashworth, που είχε χάσει σε µεγάλο 
βαθµό την όρασή της λόγω µίας κλη-
ρονοµικής ασθένειας, της µελαγχρω-
στικής αµφιβληστροειδοπάθειας, 
τοποθετήθηκε το πρότυπο µάτι στο 
νοσοκοµείο Royal Victorian Eye and 
Ear Hospital. Τέθηκε σε λειτουργία 
ένα µήνα αργότερα και σήµερα οι 
ερευνητές αποκάλυψαν τα αποτελέ-
σµατά του. «Ήταν αστείο όταν τέθη-
κε σε λειτουργία, περίµενα, περίµε-
να… Φορούσα κάτι γυαλιά και δεν 
ήξερα τι να περιµένω, δεν ξέρω αν 
κανείς άλλος γνώριζε τι θα έβλεπα», 
δήλωσε η ίδια. «Τότε ξαφνικά είδα 
ένα µικρό φως, σαν µια σχισµή στο 
σκοτάδι. Άρχισα να βλέπω διαφορε-
τικά σχέδια και γραµµές µαύρες και 
άσπρες. Μετά έγιναν πιτσιλιές µαύ-
ρου µε λευκό γύρω τους και έµοιαζαν 
µε εικόνες σαν µέσα από σύννεφο».  
Το βιονικό µάτι σχεδιάστηκε, υλο-
ποιήθηκε και δοκιµάστηκε από την 
Bionic Vision Australia, µία οµάδα 
ερευνητών χρηµατοδοτούµενη µερι-
κώς από την αυστραλιανή κυβέρνη-

ση. ∆ιαθέτει 24 ηλεκτρόδια κι ένα 
µικρό καλώδιο που εκτείνεται από 
το πίσω µέρος του µατιού σε έναν 
δέκτη που προσαρτάται πίσω από 
το αυτί. Τοποθετείται δίπλα στον 
αµφιβληστροειδή χιτώνα, µέσα στο 
µάτι. «Η συσκευή ερεθίζει ηλεκτρικά 
τον αµφιβληστροειδή», εξήγησε η 
Dr Penny Allen, ειδική χειρουργός 
η οποία εµφύτευσε το µάτι. «Ηλε-
κτρικοί παλµοί περνούν µέσω της 
συσκευής, η οποία ενεργοποιεί τον 
αµφιβληστροειδή. Αυτοί οι παλµοί 
περνούν στον εγκέφαλο και συνθέ-
τουν την εικόνα». Η συσκευή µπο-
ρεί να αποκαταστήσει σε ένα βαθµό 
µέρος της όρασης, δίνοντας στους 
πάσχοντες τη δυνατότητα να «βλέ-
πουν» τις αντιθέσεις των χρωµάτων 
και φωτεινά ή σκοτεινά αντικείµενα. 
Οι ερευνητές ελπίζουν να εξελίξουν 
το µάτι ούτως ώστε να µπορούν οι 
άνθρωποι που έχουν πλήρως χάσει 
την όρασή τους να κινούνται µε ανε-
ξαρτησία. «Η Di είναι η πρώτη από 
τρεις ασθενείς µε το µάτι αυτό, το 
επόµενο βήµα είναι να αναλύσουµε 
την οπτική πληροφορία που λαµ-
βάνουµε από την ενεργοποίηση», 
τόνισε η Allen. «∆εν θέλαµε µία πε-
ρίπλοκη συσκευή ή µία χειρουργική 
διαδικασία που ήταν δύσκολο να γί-
νει», πρόσθεσε. 

Επέστρεψαν χθες στην 
Αυστραλία, οι σοροί των 
τριών Αυστραλών στρα-

τιωτών που σκοτώθηκαν την 
περασµένη Τετάρτη στο Αφ-
γανιστάν, από πυρά ένστολου 
Αφγανού. Νωρίτερα, η διε-
θνής δύναµη του ΝΑΤΟ στο 
Αφγανιστάν (ISAF ) ανακοί-
νωσε ότι συνελήφθη ο συνερ-
γός του δολοφόνου των τριών 
«ντίγκερς», Στέπαν Μιλόσεβιτς 
40 χρόνων, Τζέϊµς Μάρτιν 21 
χρόνων και Ρόµπερτ Πόατ 23 
χρόνων. Ο συλληφθείς κατα-
ζητείτο επίσης για την έκρη-
ξη αυτοσχέδιου µηχανισµού, 
αλλά και για την απαγωγή και 
δολοφονία Αφγανών πολιτών. 
Οι έρευνες για την εντόπιση 

και σύλληψη του δολοφόνου, 
συνεχίζονταν. Στο µεταξύ η 
διεθνής δύναµη του ΝΑΤΟ 
στο Αφγανιστάν ανέστειλε το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης των 
αφγανικών δυνάµεων ασφα-
λείας, έπειτα από το πρόσφατο 
κύµα επιθέσεων σε στρατιώτες 
της δύναµης από ένστολους 
Αφγανούς. «Αναστείλαµε προ-
σωρινά την εκπαίδευση όλων 
των νεοσύλλεκτων Αφγανών 
έως ότου ελεγχθούν οι Αφγα-
νοί στρατιώτες για σχέσεις µε 
τους αντάρτες. Ανησυχήσαµε 
από τις επιθέσεις εκ των έσω 
και βρισκόµαστε σε διαδικασία 
προσεκτικού ελέγχου των Αφ-
γανών στρατιωτών», δήλωσε ο 
Τζέϊµς Γκρέϊµπιλ, εκπρόσωπος 

της ∆ιεθνούς ∆ύναµης Αρω-
γής για την Ασφάλεια στο Αφ-
γανιστάν (ISAF). «Πρόκειται 
για µια προσπάθεια που κατα-
βάλλει η ISAF και οι Αφγανοί 
εταίροι µας, η οποία έχει στόχο 
να µειώσουµε τον αριθµό των 
απειλών εκ των έσω», πρόσθε-
σε. Η απόφαση για την έρευνα 
αυτή ελήφθη µετά το θάνατο 
τουλάχιστον 45 στρατιωτών 
της διεθνούς δύναµης του 
ΝΑΤΟ φέτος από τις επιθέσεις 
ένστολων Αφγανών, οι οποίες 
έχουν ονοµαστεί «επιθέσεις εκ 
των έσω» και οι οποίες έχουν 
πολλαπλασιαστεί τους τελευ-
ταίους µήνες. Τελευταία θύ-
µατα ήταν οι τρεις Αυστραλοί 
στρατιώτες.
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ΑΠΟ ΤΗΝ BIONIC VISION AUSTRALIA

Οι τρεις Αυστραλοί στρατιώτες που δολοφονήθηκαν την προηγούµενη Τετάρτη στην επαρχία Ουρουζγκάν, 
από ένστολο Αφγανό.

Ο Τζούλιαν Ασάντζ


