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Ελληνική υπηκοότητα στον Julian Assange του Wikileaks 

ζήτησε επίσηµα το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας 

 

 Στην Ελλάδα ως Έλληνας πολίτης θα µπορέσει κατά πάσα πιθανότητα να 

βρεθεί εντός του 2019 ο ιδρυτής του διεθνούς δηµοσιογραφικού Οργανισµού 

αποκαλυπτικών ειδήσεων «Wikileaks», Julian Assange, ο οποίος για έξι χρόνια 

βρίσκεται παγιδευµένος µέσα στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο. Έχει λάβει 

πολιτικό άσυλο για να προστατευθεί από την έκδοση στις Ηνωµένες Πολιτείες.  

Η ιστορία του είναι γνωστή ότι δηλαδή µετά από τις εξαιρετικές αποκαλύψεις 

σχετικά µε τις αµερικανικές δυνάµεις που αναπτύχθηκαν σε χώρες του εξωτερικού 

όπως επίσης και άλλες αποκαλύψεις (σχετικά µε ενέργειες αντιδηµοκρατικών 

καθεστώτων και οµάδων που δεν σέβονται τις βασικές διεθνείς αξίες και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα), πολιτικά και στρατηγικά συµφέροντα στις Ηνωµένες 

Πολιτείες που έχουν καθοριστικό έλεγχο στις λειτουργίες των αµερικανικών 

κυβερνήσεων, εξαπέλυσαν µία εκδικητική επίθεση εναντίον του έτσι ώστε να 

συλληφθεί και µεταφερθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες, µέχρι και να εκτελεστεί (!!!) 

όπως πρότειναν ακραίες φωνές. 

Η Οµάδα Εργασίας του ΟΗΕ για Αυθαίρετη Κράτηση αξιολόγησε ότι αυτή η 

πολυετής παραµονή του µέσα στην Πρεσβεία του Ισηµερινού σε συνδυασµό µε τη 

συµπεριφορά απέναντί του της νέας κυβέρνησης του Ισηµερινού, αποτελεί αυθαίρετη 

κράτηση. Ο ΟΗΕ κάλεσε επίσηµα την Βρετανία, Σουηδία και Ηνωµένες Πολιτείες να 

σταµατήσουν τις ενέργειες που τον έθεσαν σε τέτοια κατάσταση. Η Σουηδία 

πρόσφατα σταµάτησε τις νοµικές ενέργειες εναντίον του χωρίς κατηγορίες αλλά 

πάντα παραµένει ανοιχτό το ενδεχόµενο οι βρετανικές αρχές να τον συλλάβουν µόλις 

βγει από την πρεσβεία και να τον παραδώσουν στις Ηνωµένες Πολιτείες παρά τις 

οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις οι οποίες δεν γίνονται πιστευτές από κανέναν. Ο ΟΗΕ 

έκανε έκκληση να λυθεί το θέµα έτσι ώστε ο Julian Assange να µεταφερθεί µε 

ασφάλεια σε τρίτη χώρα. Από την Ελλάδα έγινε κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση, 

ώστε ο Julian Assange να µεταφερθεί στην Ελλάδα ακόµη και ως Έλληνας πολίτης. 

 Το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Αλέξη Χαρίτση, ώστε να 

ξεκινήσει την διαδικασία για τιµητική απονοµή ελληνικής υπηκοότητας στον Julian 

Assange. 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στον Νόµο 3284/2004 (ΦΕΚ 

217/Α/10.11.2004) Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγενείας, το Άρθρο 

13 του εν λόγω Νόµου σχετικά µε Τιµητική Πολιτογράφηση αναφέρει «Με  

Προεδρικό  ∆ιάταγµα,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  αιτιολογηµένη  πρόταση  του  

Υπουργού  Εσωτερικών,  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και Αποκέντρωσης,  µπορεί  να 



πολιτογραφηθεί  Έλληνας, χωρίς να συντρέχουν οι  προϋποθέσεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 5 και  των άρθρων 6, 7 και 8, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα 

εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει 

εξαιρετικό συµφέρον της χώρας». 

 Ο Julian Assange έχει προσφέρει ανεκτίµητη υπηρεσία σε όλο τον κόσµο, 

αποκαλύπτοντας στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους αυτού που 

«ευγενικά» αποκαλούµε Βαθύ Κράτος (Deep State) των ΗΠΑ, το οποίο όµως έχει 

καθοριστικό έλεγχο στις δοµές των ΗΠΑ, κρατικές, επιχειρηµατικές, ΜΜΕ, όπως 

επίσης και στο έδαφος της Ε.Ε. Αποτελεί την απεχθή έκφραση των ΗΠΑ που 

βλέπουµε όλο και περισσότερο από τον Β’ Π.Π και µετά. 

 Ο πρώην Πρόεδρος του Ισηµερινού έδωσε άσυλο στον Assange και από τότε 

παραµένει µέσα στην Πρεσβεία του Λονδίνου. Η πολιτική αλλαγή στη Χώρα έφερε 

έναν Πρόεδρο ο οποίος δηµόσια ανέφερε ότι θεωρεί τον Assange ως πρόβληµα το 

οποίο έχει κληρονοµήσει από τον προηγούµενο Πρόεδρο και σε συνδυασµό µε την 

αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής και την προσέγγιση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και το 

Λονδίνο έχουµε φτάσει σε σηµείο ο Ισηµερινός να ετοιµάζεται µέχρι και για 

αφαίρεση της υπηκοότητας Ισηµερινού που έχει δοθεί στον Assange και αφετέρου να 

διακοπεί η παροχή ασύλου και να τον πετάξουν έξω από την πρεσβεία όπου οι 

Βρετανοί θα τον συλλάβουν διότι µε την αναζήτηση ασύλου παραβίασε τους όρους 

της αναστολής που του είχαν δώσει για να µην φυλακιστεί. Μία σύλληψή του και 

φυλάκιση είτε θα ακολουθηθεί από έκδοσή του στις ΗΠΑ είτε (όπως εκφράστηκαν 

φόβοι) σε «ατύχηµα» ή «αυτοκτονία» κατά την διάρκεια «της σύντοµης φυλάκισής 

του». Η Βρετανία, Σουηδία και οι ΗΠΑ έχουν αγνοήσει ακόµη και την Αναφορά της 

Οµάδας Εργασίας του ΟΗΕ για Αυθαίρετη Κράτηση, η οποία ξεκάθαρα αξιολογεί ότι 

ο Assange βρίσκεται υπό καθεστώς αυθαίρετης κράτησης. 

 

Από την στιγµή που ξεκίνησε επίσηµη και δηµόσια διαδικασία χορήγησης 

ελληνικής υπηκοότητας στον Julian Assange, η υπόθεσή του σε όλες τις διαστάσεις 

της, συνδέεται άµεσα µε τον κάθε Έλληνα πολίτη. Κατ’ επέκταση συνδέεται και µε 

τους πολίτες των κρατών-µελών της Ε.Ε. Γίνεται ελληνικό θέµα και θέµα της Ε.Ε. και 

ο Julian Assange είναι τώρα «συµπατριώτης µας σε αναµονή». Έχει δηµιουργηθεί 

νοµικός και πρακτικός σύνδεσµος του Julian Assange µε την Ελλάδα (και την Ε.Ε.) 

µε αποτέλεσµα αφ’ ενός να έχει νοµική σχέση µε την Ελλάδα για να µεταφερθεί από 

την πρεσβεία του Ισηµερινού και αφ’ ετέρου να καθίσταται απαγορευτικά ασύµφορη 

(για τις ΗΠΑ και Βρετανία) κάθε αυθαίρετη ενέργεια εναντίον του. 

Η έναρξη διαδικασίας πολιτογράφησής του, δηµιουργεί µία ασφαλή νοµική 

δίοδο για µετάβαση στην Ελλάδα (σε έδαφος όπου εφαρµόζεται η ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων) έξω από την δικαιοδοσία των 

ΗΠΑ και Βρετανίας. Η Αυστραλία δεν έχει δείξει κάποια ένδειξη ότι θέλει να 

προστατεύσει τον Julian Assange  αν και είναι Αυστραλός πολίτης. 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης έχει ήδη προωθήσει την 

επιστολή για τιµητική πολιτογράφηση του Julian Assange  στο γραφείο του Ειδικού 

Γραµµατέα Ιθαγένειας κ. Λάµπρου Μπαλτσιώτη. Η πρεσβεία του Ισηµερινού στο 

Λονδίνο επιβεβαίωσε την λήψη ενηµερωτικής επιστολής και η Ύπατη Αρµοστεία του 

ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (όπου υπάγεται η Οµάδα Εργασίας) έχει επίσης 

λάβει σχετική ενηµέρωση. 

 

 


