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Μετά από επτά χρόνια εγκλεισμού στην πρεσβεία του Ισημερινού, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο
έκδοσής του στις ΗΠΑ ο Τζ. Ασάνζ. Οι Αμερικανοί ενεργοποίησαν το ένταλμα του 2012, με το
οποίο ζητούν την έκδοση του.
Μετάαπό επτά χρόνια εγκλεισμού στην πρεσβεία του Ισημερινού ο ιδρυτής των WikiLeaks
Τζούλιαν Ασάνζ βρίσκεται αντιμέτωπος με την βρετανική δικαιοσύνη και το φόβο έκδοσης στις
ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί ενεργοποίησαν το ένταλμα του 2012, με το οποίo ζητούν από τις βρετανικές
αρχές την έκδοση του.
Κατηγορείταιγια παρακίνηση και βοήθεια του στρατιώτη Μπράντλι Μάννινγκ να κλέψει
διαβαθμισμένα έγγραφα του πενταγώνου, τα οποία αφορούσαν στο πόλεμο του Ιράκ. Πράξη που
επιφέρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών. Ο βρετανός δικαστής χρησιμοποίησε
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Ασάνζ, αποκαλώντας τον "νάρκισσο" και
προσάπτοντάς του ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πώς θα γίνει διάσημος, ακόμα κι αν με
τις πράξεις του θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών. Ο Ασάνζ κατηγορείται επιπλέον για

παραβίαση της εγγύησης του, πράξη που επιφέρει ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Η διαδικασία
απέλασης του Ασάνζ από την πρεσβεία ξεκίνησε το 2017, με την εκλογή του προέδρου Λένιν
Μορένο. Την ίδια χρονιά ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην σύλληψη του
ακτιβιστή.
Σύμφωναμε εργαζόμενους και διπλωμάτες, ο Ασάνζ είχε κάνει κατάληψη της πρεσβείας.
Παραμελούσε την προσωπική υγιεινή του ενώ διέταζε το προσωπικό να καθαρίζει την τουαλέτα
του και τις ακαθαρσίες της γάτας του. Η έλευση νέου πρέσβη άλλαξε την κατάσταση: ακολούθησε
η ανάκληση της ασυλίας του Ασανζ και, ως απάντηση, η δημοσιοποίηση στο WikiLeaks
προσωπικών φωτογραφιών του προέδρου Μορένο και της οικογένειάς του από την εποχή που
ζούσαν στην Ελβετία. Αυτή η προκλητική απειλή προς τον πρόεδρο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι και οδήγησε στην ταπεινωτική σύλληψη του Τζούλιαν Ασάνζ.
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