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Αθήνα, 18/12/2018 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών,  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

 κ. Αλέξη Χαρίτση, Σταδίου 27, Αθήνα 

 

Αίτηµα  για Πολιτογράφηση του Julian Assange ως Έλληνα πολίτη 

 

 

 Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

 Το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας  

(www.dimopolis.gr) επιθυµεί να θέσει υπόψη σας, για να ενεργήσετε 

στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων σας, ένα θέµα πολύ µεγάλης 

σηµασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την διεθνή κοινότητα που 

αφορά τον δηµοσιογράφο και ακτιβιστή Julian Assange, ο οποίος 

όπως γνωρίζετε είναι ιδρυτής του διεθνούς µη κερδοσκοπικού 

οργανισµού και πολύ γνωστού πλέον διεθνώς  ιστοτόπου Wikileaks. 

  

 Ο εν λόγω ιστότοπος έχει δηµοσιεύσει πλήθος  αποκαλυπτικών 

εγγράφων σχετικά µε ενέργειες, τρόπο λειτουργίας, κλπ οµάδων και 

φορέων ιδιωτικών και δηµόσιων που ξεφεύγουν από τα όρια ηθικής 

και νοµιµότητας και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν µέχρι και 
εγκληµατικές πράξεις. Επιπλέον ο ιστότοπος έχει δηµοσιεύσει έναν 

µεγάλο αριθµό εγγράφων από Τµήµατα, Υπηρεσίες κλπ ξένων 

κυβερνήσεων, τα οποία δεν θα έπρεπε καθόλου να έχουν διαβάθµιση 

διότι παρεµποδίζουν την αποκάλυψη εξίσου παρανόµων δράσεων που 

έγιναν στο όνοµα των πολιτών του εκάστοτε κράτους αλλά φυσικά χωρίς 

την έγκρισή τους και χωρίς να συµβαδίζουν µε τα ελάχιστα πρότυπα 

διεθνούς νοµιµότητας και προστασίας δικαιωµάτων. Ίσως ακόµη πιο 

σηµαντικό και για την Ελλάδα είναι το γεγονός της αποκάλυψης από την 

ιστοσελίδα διπλωµατικών τηλεγραφηµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών 

των ΗΠΑ από τα οποία αφενός µεν αποκαλύπτεται η λειτουργία µέσα 



στους κόλπους της αµερικανικής κυβέρνησης µιας οµάδας 

συµφερόντων ενάντια στα ελληνικά εθνικά συµφέροντα και αφετέρου 

αποκαλύπτουν πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τον τρόπο που 

κινούνταν αυτές οι οµάδες ενδιαφερόντων  εναντίον της Ελλάδας, 

όπως επίσης και οι χώροι γύρω από τους επιλεγόµενους «Θεσµούς», 

όπως η  «Τρόικα» κλπ., οι οποίοι έβαλαν τους Έλληνες στην 

καταστροφική περιπέτεια των οικονοµικών µέτρων των Μνηµονίων.  

 

 Το Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας ( ΕΚΑ∆ ) µε την 

παρούσα επιστολή ζητάει από εσάς, να εφαρµόσετε τις διατάξεις του 

Νόµου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/10.11.2004) Περί κυρώσεως του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγενείας, για τιµητική πολιτογράφηση ως 

Έλληνα πολίτη του Julian Assange, όπως ορίζει το Άρθρο 13 και 

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». 

 

 Η επιθυµία υποστήριξης του Julian Assange και η παροχή 

βοήθειας σε αυτόν, που αντιµετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβληµα 

διώξεώς του σε επικίνδυνους ακόµη και για την ακεραιότητά του 

διώκτες του,  ώστε να µπορέσει να ζήσει ελεύθερος σε µία χώρα όπου 

θα γίνεται σεβαστή η προσφορά του, είναι κοινή θέση όχι µόνο του 

ΕΚΑ∆ αλλά και άλλων πολιτικών κοµµάτων, κινήσεων, οµάδων κλπ. 

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. 

 

 Οι δηµοσιεύσεις των εγγράφων αποκάλυψαν ότι µέσα στις δοµές 

των κυβερνήσεων δυτικών κρατών, πολλών από αυτών και συµµαχικών 

µε την Ελλάδα, υπήρξαν και λειτουργούν ανελεύθερα και άνοµα 

συµφέροντα στα οποία οφείλεται, µεταξύ άλλων, ο εγκλωβισµός  της 

Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων,  χωρίς να έχουν την 
κοινωνική και θεσµική αποδοχή των πολιτών στις χώρες αυτές, στις 

οποίες έχουν τη βάση τους µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κλίµατος 

συµπάθειας υπέρ της Ελλάδας.  



 ∆ιαχρονικά ο Ελληνισµός λειτουργεί ως υπέρµαχος του 

Πολιτισµού και η προσφορά µας στην Ανθρωπότητα στηρίζεται και 

περιστρέφεται γύρω από την διαρκή µάχη κατά αυτού που έχουµε 
ονοµάσει "βαρβαρότητα" από την αρχαία εποχή, η οποία όµως 

δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει µέχρι και σήµερα. Τέτοιες εκφράσεις 

βαρβαρότητας αποτελούν τόσο η καταχρηστική και επαχθής δέσµευση 

της Ελλάδας στο καθεστώς των  Μνηµονίων,  όσο επίσης και η 

εκστρατεία εναντίον του Julian Assange  γιατί και αυτός κινήθηκε 

στο  φιλελεύθερο πνεύµα  του Ελληνισµού για να υπηρετήσει το 

διεθνές κοινωνικό σύνολο προσφέροντάς του αληθινή γνώση, για να 

αντιµετωπίσει τους άνοµους και αντιδηµοκρατικούς αντιπάλους του.  

 

 ∆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. 

 

 Αναµένουµε την απάντησή σας το συντοµότερο δυνατό και 

παραµένουµε στην διάθεσή σας. 

 

Με εκτίµηση  

Γιώργος Λ. Κόκκας 

 George, Kokkas, Coordinator                        
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