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Αθήνα, 11/1/2019 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών,  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

 κ. Αλέξη Χαρίτση, Σταδίου 27, Αθήνα 

 

Απάντηση στην επιστολή Μπαλτσιώτη  για Πολιτογράφηση του 

Julian Assange ως Έλληνα πολίτη 

 

 

 Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

 Το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας ζήτησε από εσάς µε 

επιστολή του να ξεκινήσετε τις διαδικασίες για την τιµητική 

πολιτογράφηση ως Έλληνα του Julian Assange, ιδρυτή του 

δηµοσιογραφικού οργανισµού Wikileaks, αναφέροντας µεταξύ άλλων 

και: «Σε αυτή την κατεύθυνση ζητούµε να ξεκινήσετε την διαδικασία 

πολιτογράφησης όπου φυσικά θα σας παρέχουµε την απαραίτητη 

ενηµέρωση για να αιτιολογήσετε την απόφαση τιµητικής πολιτογράφησης 

αυτού του προσώπου διεθνούς ακτινοβολίας και εκτίµησης, η οποία 

ενισχύεται από την ταυτότητα και τις µεθοδεύσεις των διωκτών του», όπως 

επίσης και: «∆εν είναι σκοπός αυτής της επιστολής να εξαντλήσουµε το 

πολύ µεγάλο θέµα της προσφοράς του και θα σας ζητήσουµε να µας 

ενηµερώσετε σχετικά µε τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας τιµητικής 

πολιτογράφησης, ώστε σε συνεργασία µαζί σας και µε άτοµα και οµάδες 

του εξωτερικού να προσφέρουµε την κατάλληλη ενηµέρωση, ώστε να 

προχωρήσετε στην λυσιτελή ανάδειξη του Julian Assange ως Έλληνα 

πολίτη». 

 Ήµασταν απολύτως ξεκάθαροι ότι µε αυτόν τον τρόπο 

ξεκινούσαµε µία διαδικασία τιµητικής πολιτογράφησης στην διάρκεια 

της οποίας τόσο εµείς και άλλοι από την Ελλάδα όσο και φορείς και 

πρόσωπα του εξωτερικού θα παρείχαµε την ενηµέρωση για την 



τεκµηρίωση της τιµητικής πολιτογράφησης. Αυτό ήταν ξεκάθαρο για 

οποιονδήποτε διάβαζε την επιστολή µας. 

 Αντί για απάντηση από εσάς και ενηµέρωση για την διαδικασία, 

ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Ιθαγένειας, κ. Λάµπρος Μπαλτσιώτης 

µάς ανακοίνωσε µε επιστολή στις 7 Ιανουαρίου 2019 µε Αρ. Πρωτ. 896 

(την απόφασή του;) ότι η περίπτωση του Julian Assange δεν εµπίπτει στις 

προϋποθέσεις για τιµητική πολιτογράφηση και ότι το αίτηµα στην 

επιστολή µας δεν µπορεί να εξεταστεί από εσάς !!! 

 ∆ηλαδή είτε ο ίδιος ο κ. Γραµµατέας είτε κάποιοι άλλοι 

αποφάσισαν αυθαίρετα και χωρίς ακόµη να έχουν δοθεί κάποια στοιχεία 

προς εξέταση, να απορρίψουν το αίτηµα µε τηλεγραφικό τρόπο. ∆εν 

έδωσε κάποια αιτιολόγηση για αυτή την απόρριψη και αυτό είναι φυσικό 

διότι δεν είχαν δοθεί καν οποιαδήποτε στοιχεία πάνω στα οποία να 

τεκµηριώσει µία απόρριψη. Προέβη σε µία αυθαίρετη ενέργεια από την 

οποία εκπλαγήκαµε κυρίως λόγω της έντονης ανάγκης που φαίνεται να 

αισθάνθηκε για να απορρίψει την πολιτογράφηση του Julian Assange ως 

Έλληνα. 

 Θεωρούµε το θέµα ακόµη ανοιχτό και επαναλαµβάνουµε το 

αίτηµά µας να µας ενηµερώσετε εσείς για την διαδικασία που 

ακολουθείται για την τιµητική πολιτογράφηση, ώστε να υπάρξει 

συντονισµός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων φορέων και προσωπικοτήτων και να παρουσιαστεί η 

τεκµηρίωση για την τιµητική πολιτογράφησή του σύµφωνα µε την 

προβλεπόµενη διαδικασία.  

 Έχουµε όµως και ένα επιπλέον αίτηµα το οποίο είναι αποτέλεσµα 

από την αντιµετώπιση που είχε µέχρι τώρα το αρχικό µας αίτηµα µε την 

εν λόγω απάντηση του κ. Γραµµατέα όπως προαναφέραµε. Θέλουµε να 

έχουµε αντίγραφα των εγγράφων από οποιαδήποτε είδους επικοινωνία 

του Υπουργείου σας τόσο µε άλλα Υπουργεία όσο και µε άλλους φορείς 

και πρόσωπα στην Ελλάδα και πιθανώς στο εξωτερικό σχετικά µε το 

αίτηµα πολιτογράφησης του Julian Assange ως Έλληνα, όπως επίσης και 

τις ενέργειες του κ. Γραµµατέα από τη στιγµή που έλαβε από εσάς το 

αίτηµά µας µέχρι την αποστολή της επιστολής του. 

 Αναµένουµε την απάντησή σας το συντοµότερο δυνατό και 

παραµένουµε στην διάθεσή σας. 

 

Με εκτίµηση   

Γιώργος Λ. Κόκκας 

George, Kokkas, Coordinator                        
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