
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 21 JUNE 2016 3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνής εκστρατεία για τον Αυστραλό  
ιδρυτή της Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ
Μ

ε στόχο να στείλουν ένα 
ηχηρό μήνυμα προς τις βρε-
τανικές και αμερικανικές 
αρχές να αφήσουν «ήσυχο» 

τον Αυστραλό ιδρυτή των Wikileaks, 
επιφανείς προσωπικότητες από τον 
χώρο των τεχνών, των οικονομικών 
και πολιτικών επιστημών συμμετέ-
χουν σε κοινές δράσεις και μιλούν 
ανοικτά υπέρ του Τζούλιαν Ασάνζ. Η 
αρχή έγινε προχθές Κυριακή.
Η διεθνής εκστρατεία, με τίτλο «Πρώ-
τα ήρθαν για τον Ασάνζ», περιλαμβά-
νει παραστάσεις διαμαρτυρίας σε 10 
πόλεις του πλανήτη (Αθήνα, Βελιγρά-
δι, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Μπουένος 
Άιρες, Μαδρίτη, Μιλάνο, Μοντεβι-
δέο, Νάπολη, Νέα Υόρκη, Κίτο, Πα-
ρίσι, Σαράγεβο). Πρόκειται για πρω-
τοβουλία της διεθνούς εκστρατείας 
«Ελευθερώστε τον Ασάνζ» με αφορμή 
τη συμπλήρωση 2.022 ημερών από 
τότε που ο ιδρυτής των WikiLeaks 
κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερι-
νού στο Λονδίνο, ζητώντας πολιτικό 
άσυλο. Νόαμ Τσόμσκι, Σλάβοϊ Ζίζεκ, 
Πάττι Σμιθ, Πι Τζέι Χάρβεϊ, Αϊ Γουέϊ-
γουεϊ, Γιάνης Βαρουφάκης και Μάϊκλ 
Μουρ βρίσκονται ανάμεσα στους ομι-
λητές.
Ο Τζούλιαν Ασάνζ παραμένει εγκλω-
βισμένος στην πρεσβεία του Ισημε-
ρινού στο Λονδίνο από τις 19 Ιουνί-
ου 2012. Σε βάρος του έχει εκδοθεί 
ένταλμα σύλληψης από τις αστυνομι-
κές αρχές της Βρετανίας για εκκρεμή 
υπόθεση σχετικά με σεξουαλική κακο-
ποίηση στη Σουηδία. Ο ίδιος, πάντως, 
επαναλαμβάνει συχνά στις δημόσιες 
τοποθετήσεις του πως διώκεται για τις 
διαρροές χιλιάδων απόρρητων φακέ-
λων των ΗΠΑ. Το 2006 ο διάσημος 
Αυστραλός ακτιβιστής ξεκίνησε την 
επίμαχη ιστοσελίδα, στην οποία έχει 
δημοσιευτεί τεράστιος αριθμός μυστι-
κών εγγράφων, μεταξύ των οποίων 
ντοκουμέντα για τους πολέμους στο 
Ιράκ και το Αφγανιστάν, το Κέντρο 
Κράτησης των ΗΠΑ στο Γκουντάναμο 
και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Οι διοργανωτές επεσήμαναν πως ο 
Ασάνζ δεν μπορεί ακόμη να εγκατα-
λείψει την πρεσβεία του Ισημερινού 
παρά την απόφαση μιας επιτροπής 
του ΟΗΕ, η οποία έκρινε ότι η κρά-
τηση του ιδρυτή των WikiLeaks είναι 
αυθαίρετη. 
Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Αυθαίρε-
τη Κράτηση (WGAD) απεφάνθη πως 
ο Ασάνζ κρατείται αυθαίρετα στην 
πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδί-
νο, ωστόσο η απόφαση αυτή δεν έχει 
σταματήσει τη δίωξη του Ασάνζ, με το 
διεθνές ένταλμα σύλληψης να παρα-
μένει σε ισχύ.
«Περισσότερες από 100 ημέρες έχουν 

Αν γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε το 
Σάββατο 2 Ιουλίου, μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα. 
Είναι εκπληκτικό πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί την ημέρα των εκλογών.

Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών ή άνω, απαιτείται από το νόμο να ψηφίσετε. Γι’ αυτό, 
αν δεν είστε σε θέση να πάτε σε ένα εκλογικό τμήμα την ημέρα των εκλογών, μπορείτε να ψηφίσετε 
νωρίτερα σε ένα κέντρο προεκλογικής ψηφοφορίας ή να υποβάλετε αίτηση για ταχυδρομική ψήφο.

Μπορείτε να ψηφίσετε νωρίς αν θα εργάζεστε το Σάββατο 2 Ιουλίου, ή θα βρίσκεστε έξω από την 
εκλογική περιφέρεια στην οποία είστε εγγεγραμμένοι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους 
μπορείτε να ψηφίσετε νωρίς – επισκεφθείτε το www.aec.gov.au/early για να μάθετε περισσότερα.

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας.
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Για να μάθετε 
περισσότερα 

περάσει και η κατάσταση παρα-
μένει ίδια, και θα παραμείνει 
ίδια, εκτός αν αυξηθεί η πολιτι-
κή πίεση. Δεν μπορούμε να μεί-
νουμε αδρανείς. Πρώτα ήρθαν 
για τον Τζούλιαν Ασάνζ, μετά 

ήρθαν για την Τσέλσι Μάνινγκ, 
μετά ήρθαν για τον Έντουαρντ 
Σνόουντεν... ποιος είναι ο επό-
μενος;» αναφέρεται στο κείμενο 
που αναρτήθηκε στην ιστοσελί-
δα της εκστρατείας.


