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Ο Αυστραλός ιδρυτής της Wiki-
Leaks, Τζούλιαν Ασάνζ, πε-
ριγράφει πως ζει µέσα σε ένα 

δωµάτιο της πρεσβείας του Ισηµερι-
νού και δηλώνει πεπεισµένος ότι τε-
λικά θα µπορέσει να φύγει στον Ιση-
µερινό, σε συνέντευξη που έδωσε σε 
δηµοσιογράφο της εφηµερίδας «Mail 
On Sunday», η οποία τον επισκέφθη-
κε στην πρεσβεία της χώρας αυτής 
στο Λονδίνο όπου έχει ζητήσει άσυλο 
από τις 19 Ιουνίου.

«Πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο. 
∆εν θα µε εγκαταλείψουν εδώ. Από 
τον Ισηµερινό, η οµάδα µου κι εγώ θα 
µπορούµε να πηγαίνουµε σε φιλικές 
χώρες», είπε ο Ασάνζ απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση. Υποστήριξε εξάλ-
λου ότι η κατηγορία περί σεξουαλικής 
επίθεσης που του αποδίδεται µετά τις 
καταγγελίες που υπέβαλαν σε βάρος 
του δύο γυναίκες από τη Σουηδία, 
θα καταπέσει: «Μπορεί σε τρεις µή-

νες, ίσως και πιο γρήγορα», είπε. Η 
ζωή του µέσα στην πρεσβεία, σε ένα 
δωµάτιο µε ένα στρώµα στο πάτωµα, 
κατά την περιγραφή της δηµοσιογρά-
φου, µοιάζει µε «διαβίωση σε διαστη-
µικό σταθµό». Ασκείται καθηµερινά 
µε ένα γυµναστή - έναν στρατιωτικό - 
και τρέχει σε ένα κυλιόµενο διάδροµο 
όµως ο ίδιος βεβαιώνει ότι «η υγεία 
του επιδεινώνεται».

∆ιαθέτει µια λάµπα που µιµείται το 
φως του ήλιου και άλλη µία για µαύ-
ρισµα. «Την είχα συνδέσει για να µην 
είµαι τόσο χλωµός. Μετά από µιά-
µιση ώρα, κάποιος στην οµάδα µου 
είπε: το µισό πρόσωπο και ο λαιµός 
σου είναι κατακόκκινα. Ήµουν σαν 
ζεµατισµένος αστακός», αφηγήθηκε 
ο 41χρονος Αυστραλός. Πρόσθεσε 
ότι σκόπευε να εκθέσει και το υπό-
λοιπο πρόσωπό του αλλά άρχισε 
να ξεφλουδίζει και χρειάστηκε να 
τον µακιγιάρουν «για να µην µοιάζει 

µε θύµα του Τσερνόµπιλ». Ο Ασάνζ 
δήλωσε ότι εργάζεται «17 ώρες την 
ηµέρα, επτά ηµέρες την εβδοµάδα» 
για τον ιστότοπό του. «Οι δύο πρώτοι 
µήνες στην πρεσβεία ήταν πολύ θε-
τικοί. Υπήρχε η πολιτική διαµάχη, η 
καθηµερινή ανάγκη να χτίσω εδώ µια 
ζωή (...) Τα πράγµατα έχουν σταθερο-
ποιηθεί τώρα και αυτή η σταθερότητα 
καταντά ενοχλητική», σχολίασε.

Ο Ασάνζ υποστηρίζει ότι αν εκδο-
θεί στη Σουηδία για να δικαστεί για 
σεξουαλική κακοποίηση, θα σταλεί 
κατόπιν στις ΗΠΑ για να δικαστεί 
για τη διαρροή 250.000 απόρρητων 
διπλωµατικών τηλεγραφηµάτων από 
την ιστοσελίδα του. Ο Ισηµερινός του 
πρόσφερε πολιτικό άσυλο όµως η 
Βρετανία προτίθεται να εφαρµόσει το 
σουηδικό ένταλµα σύλληψης σε βά-
ρος του. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
των δύο χωρών δεν έχουν καταλήξει 
ακόµη σε κάποια λύση.

Ο αντιισλαµιστής πολιτικός Χέερτ 
Βίλντερς θα επιτραπεί να επι-
σκεφθεί για πρώτη φορά την 

Αυστραλία, όπως ανακοίνωσε ο οµο-
σπονδιακός υπουργός Μετανάστευ-
σης, Κρις Μπόουεν. Η καθυστέρηση 
στην διαδικασία για να του χορηγηθεί 
θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) σηµαί-
νει πάντως ότι ίσως η επίσκεψη του 
αµφιλεγόµενου Ολλανδού βουλευτή 
αναβληθεί έως το 2013, σύµφωνα µε 
την αυστραλιανή οργάνωση η οποία 
τον προσκάλεσε.

«Ο Βίλντερς και εκείνοι οι οποίοι 
συµφωνούν µαζί του απλώς έχουν 
εσφαλµένες πεποιθήσεις», δήλωσε ο 
κ. Μπόουεν, ανακοινώνοντας ότι θα 
δοθεί βίζα στον Βίλντερς. «Αλλά στην 
δηµοκρατία µας έχεις δικαίωµα να 

κάνεις λάθος όσο δεν καθυβρίζεις αν-
θρώπους ή ενθαρρύνεις ή υποκινείς 
βία», πρόσθεσε.

Ο Βίλντερς, ηγέτης του τρίτου µε-
γαλύτερου κόµµατος της Ολλανδίας, 
αθωώθηκε το 2011 όταν είχε κατηγο-
ρηθεί για υποκίνηση µίσους.

Η οργάνωση Q Society of Australia 
Inc, η οποία προσκάλεσε τον Βίλντερς, 
διαµαρτυρήθηκε ότι ο υπουργός κα-
θυστέρησε την διαδικασία χορήγησης 
άδειας εισόδου στον ακροδεξιό πολι-
τικό, ενώ αντίθετα, όπως υποστήριξε, 
οι ισλαµιστές δεν έχουν προβλήµατα 
να πάρουν βίζα.

Η οργάνωση αυτή αντιτίθεται σε 
αυτό που αποκαλεί εξισλαµισµό 
της Αυστραλίας. «Όταν οι Αυστρα-
λοί ακούν διαλέξεις για τις αξίες του 
Ισλάµ από µια πλειάδα ισλαµιστών 
που επισκέπτονται τη χώρα και από 
εγχώριους οπαδούς του Ισλάµ, ασφα-
λώς έχουµε δικαίωµα να ακούσουµε 
και φωνές που επικρίνουν το Ισλάµ», 
υποστήριξε η οργάνωση αυτή σε ανα-
κοίνωσή της.

Hοµοσπονδιακή αντιπολίτευση ασκεί πιέσεις στην κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ να παραµερίσει τον Πίτερ Σλίπερ 
από την θέση του προέδρου της Βουλής, ακόµη κι αν 

αποσυρθούν οι εις βάρος του κατηγορίες για σεξουαλική 
παρενόχληση συµβούλου του.

Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της ∆ικαιοσύνης µετά από 
προσφυγή του Τζέιµς Άσµπι, 33 ετών, πρώην συµβούλου 
του κ. Σλίπερ. Ειδικότερα, ο κ. Άσµπι υποστηρίζει ότι ο πρό-
εδρος της Βουλής τον προσέλαβε ως σύµβουλό του «µόνο 
και µόνο για να τον κάνει εραστή του». Υποστηρίζει, δε, ότι 
ο κ. Σλίπερ τον παρενοχλούσε συνεχώς για να συνάψουν 
σεξουαλικές σχέσεις. 

Ο κ. Σλίπερ και ο κ. Άσµπι άρχισαν χθες εξωδικαστικές 
διαπραγµατεύσεις, σε µια προσπάθεια να βρεθεί κοινά απο-
δεκτή λύση στην όλη υπόθεση.

Να σηµειωθεί ότι η Κοινοπολιτεία δέχθηκε να παραχω-
ρήσει αποζηµίωση $50.000 στον Άσµπι.

Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, Κρίστοφερ Πέιν, υπο-
στήριξε ότι ακόµη κι αν τελικά οι κ.κ. Σλίπερ και Άσµπι «τα 
βρουν» εξωδικαστικά, η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
οφείλει να τον παραµερίσει από την θέση του προέδρου της 
οµοσπονδιακής Βουλής.

Οι δάσκαλοι και καθηγητές των δηµόσιων σχολείων 
του Κουίνσλαντ, αποδέχθηκαν την πρόταση για µι-
σθολογική αύξηση 2,7% που τους πρόσφερε η πολι-

τειακή κυβέρνηση και κατά συνέπεια αποφεύχθηκε η προ-
γραµµατισµένη για τα µέσα αυτού του µήνα απεργία.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε χθες ο υπουργός Παιδεί-
ας της Πολιτείας, Τζον-Πολ Λάνγκµπροκ. Να σηµειωθεί ότι 
το Συνδικάτο ∆ιδασκάλων του Κουίνσλαντ είχε καλέσει τα 
30.000 µέλη του σε απεργία στις 16 Οκτωβρίου.

Οπρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας, Μπάρι Ο’ Φάρελ, 
ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει 
$2 δις για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρο-

µου West Connex, που θα ενώσει τις λεωφόρους του Μ5 
και του Μ4. Η ανακοίνωση έγινε ταυτόχρονα µε την δη-
µοσιοποίηση της έκθεσης «Υποδοµές Ν.Ν.Ο.» (INSW) που 
προτείνει την κατασκευή 15 µεγάλων γεφυρών και ανακαί-
νιση των πέντε κύριων οδικών αρτηριών γύρω από το ∆ιε-
θνές Αεροδρόµιο του Σίδνεϊ. Ο νέος αυτοκινητόδροµος θα 
κοστίσει $10-$15 δις και µέρος των κεφαλαίων αυτών θα 
προέλθει από διόδια.

ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΑΣΑΝΖ: 

∆εν θα µε εγκαταλείψουν εδώ

Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά 
να παραμεριστεί ο Πίτερ Σλίπερ 

«Ναι» στην μισθολογική αύξηση 2,7% 
είπαν οι δάσκαλοι του Κουϊνσλαντ

Νέο αυτοκινητόδρομο
αποκτά το Σίδνεϊ

ΑΠΦΕΥΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Θα επισκεφθεί την Αυστραλία 
ο αντιισλαµιστής Βίλντερς 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

Η ζωή του Ασάνζ στην πρεσβεία 
του Ισηµερινού µοιάζει 
µε «διαβίωση σε διαστηµικό σταθµό».

Ο αντιισλαµιστής πολιτικός 
Χέερτ Βίλντερς

Ο κ. Πίτερ Σλίπερ.


