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Τις ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας 
του Τζούλιαν Ασάνζ, Αυστραλού ιδρυτή του 
Wikileaks που έχει καταφύγει στην πρεσβεία 

του Ισηµερινού στο Λονδίνου, επαναφέρει η πρέ-
σβης του Ισηµερινού Ανα Αλµπαν, η οποία υποστη-
ρίζει ότι ο 41χρονος πάσχει από σοβαρή ασθένεια 
των πνευµόνων και χρειάζεται συνεχή ιατρική πα-
ρακολούθηση.

Εφηµερίδα του Ισηµερινού επικαλείται την πρε-
σβευτή της χώρας στη Βρετανία Ανα Αλµπαν, η 
οποία δήλωσε ότι θα ζητήσει από την κυβέρνηση του 
Λονδίνου να παραχωρήσει στον Ασάνζ ασφαλή έξο-
δο από την πρεσβεία για νοσηλεία. Η ίδια είπε ότι 
ο 41χρονος Ασάνζ έχει ανάγκη από συνεχή ιατρική 
παρακολούθηση στην πρεσβεία όπου έχει καταφύγει 
από τον Ιούνιο για να αποφύγει την έκδοσή του στη 
Σουηδία µε την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης 
εις βάρος δύο γυναικών.

Η Αλµπαν, υποστηρίζουν τα δηµοσιεύµατα, δήλω-
σε τα παραπάνω στη διάρκεια επίσκεψής της στον 
Ισηµερινό, αναφέρουν τα δηµοσιεύµατα. Σύµφωνα 
µε το BBC, η βρετανική κυβέρνηση δεν αναµένεται 
να εµποδίσει τον Αυστραλό ιδρυτή του Wikileaks να 
λάβει την απαιτούµενη θεραπεία.

Αλλά νωρίτερα κατέστησε σαφές ότι ο Ασάνζ θα 
συλληφθεί αν αποµακρυνθεί από το διπλωµατικό 
έδαφος καθώς έχει παραβιάσει τους περιοριστικούς 
όρους στη Βρετανία.

Ο ηλικίας 41 ετών Αυστραλός, ο οποίος συνελή-
φθη στο Λονδίνο τον ∆εκέµβριο του 2010 ύστερα 
από αίτηµα της Σουηδίας, αρνείται τις κατηγορίες 
σε βάρος του. Υποστηρίζει ότι το σχέδιο απέλασής 
του στη Σουηδία είναι «πολιτικά υποκινούµενο» και 
µπορεί να οδηγήσει στην παράδοσή του στις ΗΠΑ 
για το ρόλο του στη δηµοσίευση δεκάδων χιλιάδων 

απόρρητων αµερικανικών διπλωµατικών τηλεγρα-
φηµάτων από τον WikiLeaks το 2010.

Για επιδείνωση της σωµατικής και ψυχικής υγείας 
του Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος από τον περασµένο 
Ιούνιο έχει καταφύγει στην πρεσβεία του Ισηµερινού 
στο Λονδίνο, κάνει λόγο και ο πρόεδρος της χώρας 
της Νότιας Αµερικής Ραφαέλ Κορία. 

Ο Κορία, ο οποίος βρίσκεται στη Λίµα για τη 
σύνοδο της Ένωσης Κρατών της Νότιας Αµερικής 
(UNASUR), υπενθύµισε ότι η υπόθεση χορήγησης 
ασύλου στον Ασάνζ βρίσκεται στα χέρια της Βρετα-
νίας, της Σουηδίας και των ευρωπαϊκών δικαστικών 
οργάνων, στα οποία έχει προσφύγει ο συνήγορος 
του Ασάνζ, Μπαλτάσαρ Γκαρθόν. «Το θέµα είναι 
πως η σωµατική και ψυχική του υγεία επιδεινώνεται 
όταν παραµένει κλεισµένος σε έναν περιορισµένο 
χώρο» πρόσθεσε ο Κορία. «Η κατάσταση αυτή θα 
προκαλούσε επιπλοκές στην υγεία οποιουδήποτε 
ανθρώπου» κατέληξε.

Τα µελανότερα χρώµατα χρησιµοποιεί για να περιγράψει τον 
θαυµαστό καινούργιο κόσµο του διαδικτύου στο νέο του βιβλίο 
µε τίτλο «Cypherpunks: Ελευθερία και το µέλλον του ίντερ-

νετ» ο άνθρωπος που µε τις αποκαλύψεις του µέσω της ιστοσελίδας 
Wikileaks µπήκε βαθιά στη µύτη των ισχυρών του πλανήτη, ο Τζού-
λιαν Ασάνζ.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην Αµερική και τη Βρετα-
νία, γράφτηκε, όπως ανέφερε ο ίδιος, τους έξι µήνες περίπου που 
βρίσκεται µε πολιτικό άσυλο στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λον-
δίνο, ούτως ώστε να µην εκδοθεί στη Σουηδία όπου αντιµετωπίζει 
κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση. Η δυστοπία η οποία περιγράφε-
ται µέσα στο βιβλίο είναι το παρόν και το µέλλον του διαδικτύου, το 
οποίο, εξαιτίας «της παγκόσµιας βιοµηχανίας επιτήρησης» και των 
κρατών που προσπαθούν να το ελέγξουν, «έχει µετατραπεί στον πιο 
επικίνδυνο παράγοντα προώθησης του ολοκληρωτισµού που έχουµε 
δει ποτέ». Οπως µάλιστα σηµειώνει ο ιδρυτής του Wikileaks: «Μέσα 
σε λίγα χρόνια, ο παγκόσµιος πολιτισµός θα είναι µια µεταµοντέρνα 
δυστοπία επιτήρησης, από την οποία η απόδραση θα είναι δυνατή 
µόνο για τους πιο επιδέξιους. Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση να είµα-
στε ήδη εκεί». Ο Ασάνζ παραδέχεται ότι οι εµπειρίες του είναι αυτές 
που έχουν επηρεάσει την άποψή του για τον κόσµο και τονίζει ότι: 
«Αν και πολλοί συγγραφείς έχουν απασχοληθεί µε το θέµα του πόσο 
πολλά σηµαίνει το ίντερνετ για τον παγκόσµιο πολιτισµό, κάνουν λά-
θος. Κάνουν λάθος γιατί δεν έχουν έρθει ποτέ πρόσωπο µε πρόσωπο 
µε τον εχθρό. Εµείς έχουµε έρθει».

Το βιβλίο, όπως έγινε γνωστό, βασίζεται σε µια συνέντευξη-συ-
ζήτηση του Ασάνζ µε τρεις κορυφαίους σε θέµατα ασφάλειας δια-
δικτύου και χάκινγκ. Πρόκειται για τον ιδρυτή και εκπρόσωπο της 
γαλλικής οµάδας για την προάσπιση των δικαιωµάτων του πολίτη 
La Quadrature du Net, Τζέρεµι Ζίµερµαν, τον ειδικό ασφαλείας δια-
δικτύου, Τζέικοµπ Απλµπάουµ και τον χάκερ Αντι Μίλερ-Μαγκούν. 
Η συνέντευξη-συζήτηση πραγµατοποιήθηκε εντός της πρεσβείας του 
Ισηµερινού στο Λονδίνο, µε τη συνοδεία πούρων και ουίσκι, όπως 
ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ζίµερµαν.

Ο Ασάνζ πάσχει από «σοβαρή ασθένεια»
SOS από Ασάνζ για το ίντερνετ
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