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18/04/2019 

 

Η εµπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ στην σύλληψη του  

Julian Assange 
 

 

• Η τιµητική πολιτογράφηση του Assange ως Έλληνα 

• Η εξαιρετική παροχή υπηρεσιών του Assange στην Ελλάδα 

• Η παρεµπόδιση πολιτογράφησης του Assange από τους Χαρίτση-Μπαλτσιώτη 

• Η προσβλητική συµπεριφορά του Ισηµερινού προς Ελλάδα και Ευρώπη 

• Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν «στήριξη» του Assange  

• Η εκµετάλλευση του Assange από τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

• Η δυνατότητα µεταφοράς του Assange στην Ελλάδα ως «νοµικού πεδίου» 

• Σηµίτης-Πάγκαλος (Οτσαλάν) & Τσίπρας-Χαρίτσης-Μπαλτσιώτης (Ασάνζ) 

 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης και ο Ειδικός Τοµεακός 

Γραµµατέας Ιθαγένειας κ. Λάµπρος Μπαλτσιώτης έχουν παίξει ρόλο στην διαπλοκή 

των γεγονότων, που οδήγησαν στην σύλληψη του Julian Assange, δηµοσιογράφου 

και κορυφαίου whistleblower στο WikiLeaks. 

 Έχουν παρεµποδίσει την διαδικασία τιµητικής πολιτογράφησης του Julian 

Assange ως Έλληνα (την οποία ξεκίνησε το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας, 

µέλος της συµµαχίας ΑΚΚΕΛ για τις Ευρωεκλογές) µε τρόπο που απέκλεισαν την 

δυνατότητα να µεταφερθεί στην Ελλάδα από την πρεσβεία του Ισηµερινού (Equador) 

στο Λονδίνο, συµβάλλοντας στην παραµονή του εκεί και δίνοντας χρόνο στους 

διώκτες του Julian Assange να διαµορφώσουν συνδυασµό συνθηκών, για να 

δικαιολογήσουν την σύλληψή του. 

 Ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα συνειδητά παρεµπόδιζε τη 

δηµιουργία συνθηκών για την απελευθέρωση του Assange από την πρεσβεία του 

Ισηµερινού, τόσο ορισµένοι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στελέχη του και 

κοµµατικά συνδεδεµένα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα τώρα εκµεταλλεύονται την 



σύλληψή του, δήθεν υποστηρίζοντάς τον είτε τιµώντας τον για τη δράση του είτε 

ζητώντας την απελευθέρωσή του σε θεατρική παράσταση υποκρισίας, «παίζοντας σε 

δύο ταµπλό». 

 Έγγραφα αλληλογραφίας από το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας, το 

οποίο είναι µέλος στην συµµαχία ΑΚΚΕΛ που έχει πολιτική συνεργασία για τις 

Ευρωεκλογές µε το ιταλικό Κίνηµα 5 Αστέρων, αποκαλύπτουν ότι τον ∆εκέµβριο 

2018 ξεκίνησε η διαδικασία για την τιµητική πολιτογράφηση του Julian Assange ως 

Έλληνα λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα τα 

δηµοσιευµένα έγγραφα στο WikiLeaks. Βασικό στοιχείο της συµµαχίας ΑΚΚΕΛ 

εντός Ελλάδας και στην Ε.Ε. µε Ιταλία κλπ είναι η καταπολέµηση της διαφθοράς και 

προστασία κάθε whistleblower. 

 Ο Υπουργός και ο Γραµµατέας χειρίστηκαν την υπόθεση µε τέτοιον τρόπο 

ώστε να προκαλέσουν τεχνητές δυσκολίες καθυστέρησης της διαδικασίας που 

έδωσαν άνεση χρόνου και χειρισµών στην ηγεσία του Ισηµερινού και στα 

αγγλοαµερικανικά συµφέροντα που καταδιώκουν τον Assange, ώστε να οργανώσουν 

την σύλληψή του. Όλα αυτά κατά παράβαση καθήκοντος … τουλάχιστον. 

 Τα έγγραφα επίσης αποτελούν ίσως την µοναδική απόδειξη σε όλο τον κόσµο 

ότι η κυβέρνηση του Ισηµερινού και η πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο 

παραπλανούν την διεθνή κοινή γνώµη όταν ισχυρίζονται ότι αντιµετώπισαν πολύ 

µεγάλο πρόβληµα από τον Julian Assange και για αυτό υποχρεώθηκαν να τον 

παραδώσουν στη Βρετανική αστυνοµία. Τουλάχιστον από τον ∆εκέµβριο του 2018 

είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν την «Ελληνική Επιλογή» και να συντονιστούν για 

την µεταφορά του Julian Assange στην Ελλάδα, όπου η διαδικασία έχει δηµιουργήσει 

νοµικό σύνδεσµο µεταξύ αυτού και της Ελλάδας, συνεπώς και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Ουσιαστικά το µόνο που χρειαζόταν ήταν να µεταφερθεί µε διπλωµατικά 

αυτοκίνητα στο αεροδρόµιο ενώ θα µπορούσε για ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια να 

πετάξει από το Λονδίνο µε αεροσκάφος διπλωµατικής κάλυψης. Μέχρι και ο ΟΗΕ θα 

µπορούσε να εµπλακεί σε αυτή τη διαδικασία (αφού έχει εκδηλωθεί υπέρ του 

Assange) ώστε να είναι οχήµατα του ΟΗΕ και να αποκλειστεί οποιαδήποτε επιθετική 

ενέργεια των βρετανικών αρχών. Φυσικά αν σε οποιοδήποτε σηµείο αυτής της 

πορείας γινόταν επιχείρηση απαγωγής ή έστω και δολοφονίες των επιβαινόντων στα 

οχήµατα, αυτό θα ήταν η απόλυτη διπλωµατική καταστροφή για την Βρετανία και τις 

Ηνωµένες Πολιτείες γεγονός που εξασφαλίζει ότι δεν θα τολµούσαν ποτέ να το 

κάνουν. Απλώς η κυβέρνηση του Ισηµερινού σε συντονισµό µε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες και την Βρετανία σκόπιµα διατηρούσε τον Assange στην πρεσβεία για να 

κατασκευαστεί συνδυασµός καταστάσεων για να δικαιολογήσει την παράδοσή του 

στους αγγλοαµερικανούς. Οι υποσχέσεις των ΗΠΑ για δάνειο από το ∆ΝΤ και 

χάρισµα του χρέους του Ισηµερινού, όπως φαίνεται «έπεισαν» τον Πρόεδρο Μορένο 

του Ισηµερινού.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση του Ισηµερινού αφαίρεσε την 

υπηκοότητα Ισηµερινού από τον Assange που του την είχε χορηγήσει ο 

προηγούµενος Πρόεδρος της χώρας, διότι δεν µπορούσε να παραδώσει σε ξένη 

κυβέρνηση έναν πολίτη του Ισηµερινού. Οι ενέργειες του Υπουργού και του 

Γραµµατέα στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελλάδα φαίνεται ότι λειτούργησαν µε 

τρόπο ώστε να µειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το «αντιστάθµισµα 

υπηκοότητας» από την διαδικασία για ελληνική υπηκοότητα. Η αυστραλιανή 

υπηκοότητά του πρακτικά τού είναι άχρηστη διότι η αυστραλιανή κυβέρνηση 

φαίνεται να έχει παραδώσει τον Assange στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Όλες αυτές οι 

ενέργειες και οι χρονικές «συµπτώσεις» δεν µπορεί να είναι συµπτώσεις. 



Αυτά όµως αποδεικνύουν και την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ όταν έχουµε 

Ευρωβουλευτές του όπως τους Κούλογλου, Παπαδηµούλη, Κούνεβα και άλλα 

στελέχη και ΜΜΕ του να διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους υπέρ του Assange και της 

απελευθέρωσής του, τη στιγµή που η ΣΥΡΙΖΑΐικη ηγεσία του Υπουργείου 

Εσωτερικών συµµετείχε στην προσπάθεια καταστροφής της εναλλακτικής λύσης για 

να παραµείνει ελεύθερος. 

Η προτεινόµενη εφικτή λύση τώρα για το τι µπορεί να γίνει στη συνέχεια 

αφορά την δυνατότητα να µεταφερθεί ο Assange στην Ελλάδα επίσηµα µε βρετανική 

δικαστική απόφαση διότι σε ελληνικό έδαφος µπορεί να γίνει η διαδικασία που 

ικανοποιεί όλες τις πλευρές που διεκδικούν είτε την τιµωρία είτε την απελευθέρωσή 

του. Η διαδικασία τιµητικής πολιτογράφησης ως Έλληνα πολίτη, την οποία έχει 

προσπαθήσει να µπλοκάρει ο Ειδικός Γραµµατέας Μπαλτσιώτης, εν γνώσει βέβαια 

του Υπουργού Χαρίτση, επιτρέπει να παρουσιαστούν δηµόσια και ανοιχτά όχι µόνο 

στο Ελληνικό κοινό αλλά στο διεθνές κοινό, όλα τα επιχειρήµατα των Ηνωµένων 

Πολιτειών, της Σουηδίας και της Βρετανίας εναντίον του και όλα τα επιχειρήµατα 

υπέρ του τόσο από τους συνεργάτες και δικηγόρους του όσο και από το τεράστιο 

πλήθος υποστηρικτών του σε όλο τον κόσµο. 

Είναι επίσης η µοναδική νοµικά και πολιτικά ασφαλής επιλογή που µπορεί να 

έχει η Βρετανία, είτε η πολιτική είτε η δικαστική ηγεσία της. 

Είναι όµως και η καλύτερη δοκιµή των ΣΥΡΙΖΑίων Ευρωβουλευτών, 

βουλευτών, στελεχών, ΜΜΕ για να δούµε αν θα την στηρίξουν ως λύση για τον 

Assange και την ελευθερία του Τύπου, έκφρασης και καταπολέµηση της διαφθοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

  


