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ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ! 

www.alliellada.gr 

Συνασπισμός εκτός Βουλής ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ Κομμάτων και 
Κοινωνικών Οργανώσεων  

 

 «
Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Άμεση ∆ημοκρατία» (2004) 

 

 «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης ∆ημοκρατίας» (2009) 
 

τ.  (2014) 
 

 
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα- 10680 , Τηλ: 210-3648300, Φαξ: 210-3610882 

e-mail: www.dimopolis.gr & www.dimovoulio.gr &  

www.s120s.gr & www.heliaea.gr  & ekad@dimopolis.gr  

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019 

Προς: 

                                α) τον κ. Υπουργό Εσωτερικών  και 

                             β) τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 και 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 3/5/2019 ∆ΗΛΩΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Σε συνέχεια της από 3/5/2019 δηλώσεως επωνυμίας και εμβλήματος 

πολιτικού φορέα μας, που πρωτοκολλήθηκε με αρ. 33737 και 33738 στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και με αρ. πρωτ. 5291 στο Γενικό Πρωτόκολλο της 
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Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου την ίδια ως άνω ημερομηνία (3/5/2019), σας 

γνωρίζουμε, ότι, Α∆ΥΝΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΥΡΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 3000 Ευρώ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΕΞΑΙΤΊΑς Της 

ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ του από 1ης Μαΐου 2014 «ιδιωτικού συμφωνητικού εκλογικής 

συνεργασίας» μας κατά τις προηγούμενες Ευρωεκλογές 2014 από τα πολιτικά 

κόμματα : 

α) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ», εκπροσωπούμενο από 

τον Πρόεδρό του Παναγιώτη Καμμένο, 

β) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του 

Ιωάννη ∆ημαρά, και 

γ) «ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α», εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του Γεώργιο 

Καλεάδη, 

το οποίο προέβλεπε ρητά, ότι οι τρεις συμπράττοντες θα λαμβάναμε ίδιο 

ποσοστό χρηματοδότησης (εφ΄ όσον η συμφωνία αυτή για την κατανομή της 

εκλογικής χρηματοδότησης θα είχε γνωστοποιηθεί νόμιμα αρμοδίως). Επειδή η 

συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε κατά την διαρρεύσασα πενταετία, χωρίς να 

υπάρξει η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ως άνω συμφωνητικού νεώτερη 

(τροποποιητική) συμφωνία μας για μετεκλογική συνεργασία των φορέων, που 

συναπαρτίσαμε τον εκλογικό συνασπισμό με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», τελικά διαμορφώθηκαν όλα τα ποσά της κρατικής 

χρηματοδότησης σε ποσοστό 33% για κάθε ένα από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, 

ενώ δεν τηρήθηκε το ηθικά δίκαιο ποσοστό του 25%, που θα έπρεπε με οικεία 

βούληση να τηρηθεί μεταξύ μας και, συνεπώς, να αποδοθεί στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (www.dimopolis.gr) η διαφορά του ποσοστού 

μεταξύ του δίκαιου 25% και του 33%, που έλαβαν τα λοιπά κόμματα του ως άνω 

εκλογικού μας συνασπισμού, εξαιτίας της εκλογής του Ευρωβουλευτή κ. 

Επαμεινώνδα Μαριά. 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 

Α∆ΥΝΑΤΗ, ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΟΥΣ,  
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ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ στις ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ του 

ΜΑΪΟΥ 2019 ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ 

ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ.  

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του εκλογικού αυτού Συνασπισμού Κομμάτων κ. 

Παναγιώτης Καμμένος (ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν ο μόνος που τήρησε 

την αρχική μας συμφωνία για ποσοστό 5%, έστω κι από το 33% που τελικά 

ελάμβανε για λογαριασμό του ως άνω Συνασπισμού μας, αντί επί του 100% που 

συμφωνήσαμε αρχικά) ουδέν έπραξε καθ’ όλη την διάρκεια της πενταετίας 

αυτής, τόσο για την επαναφορά στην τάξη του εκλεγέντος από τον συνασπισμό μας 

αυτό Ευρωβουλευτή μας και Καθηγητή Ευρωπαϊκών Θεσμών κ. Επαμεινώνδα 

Μαριά (που, προκλητικά, προσεχώρησε στην Ευρωομάδα ECR υπό τον γνωστό 

ανθέλληνα πρ. Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας κ. Cameron, για δικούς του, 

ανεξήγητους μέχρι σήμερα, λόγους, αντί της προσχωρήσεώς του στην Ευρωομάδα 

EFDD – Europe of Freedom and Direct Democracy, στην οποία του δόθηκε 

εντολή από όλους μας να προσχωρήσει, με βάση τις πάγιες πολιτικές μας θέσεις και 

ως αντιπροσώπου του συνασπισμού μας), όσο και για την ηθική και υλική 

αποκατάσταση του δικαίου για την ισότιμη μεταξύ μας λήψη της κρατικής 

χρηματοδότησης καθ’ όλη την διάρκεια της πενταετίας αυτής κατά ποσοστό 25% ΓΙΑ 

έκαστο πολιτικό φορέα του συνασπισμού μας. Παρά δε τις δίκαιες διεκδικήσεις μας 

αρνείται να δώσει εντολή στον αρμόδιο επί των οικονομικών του κόμματος 

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» κ. Κ. Σιψή να μας καλύψει έγκαιρα και μέχρι 

σήμερα το τηρούμενο ποσοστό 5% της αρχικής μας συμφωνίας (σε σχέση με 

τα προβλεπόμενα από την με αρ. πρωτ. 15425/4.3.2019 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, με βάση την οποία έκαστος των ως άνω τριών πολιτικών εταίρων μας 

έλαβε ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 52.287,58 € ως τακτική κρατική 

χρηματοδότηση, πλέον 10.457,51 € ως χρηματοδότηση για ερευνητικούς και 

επιμορφωτικούς λόγους, ποσοστό που θα κάλυπτε τα απαιτούμενα 3.000 € για 

το απαραίτητο παράβολο προς έγκριση της προτιθέμενης συμμετοχής μας 

στις επικείμενες Ευρωεκλογές 2019). 

Κατόπιν αυτών, και με δεδομένα ότι ούτε η Ελληνική ∆ικαιοσύνη, στην οποία 

προσφύγαμε για την αποκατάσταση της προαναφερόμενης αδικίας εις βάρος του 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», ούτε η Ελληνική Πολιτεία 

έστερξαν να δικαιώσουν τον πολύχρονο, έντιμο, ιδεολογικό και συνεπή πολιτικό 
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μας αγώνα, αφού είχαμε την πρόθεση να συμμετάσχουμε, διακονώντας τις 

αρχές του αποκαλούμενου αμεσοδημοκρατικού προτάγματος, για τέταρτες 

συνεχόμενες ευρωεκλογικές διαδικασίες (αρχής γενομένης από τις Ευρωεκλογές 

2004, όταν για πρώτη φορά συμμετείχαμε επίσημα με το νόμιμο πολιτικό κόμμα 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» για να εκφράσουμε τις 

ιδέες και την συμβολή μας στις διαδικασίες του καταρτιζόμενου τότε 

«ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» υπό την προεδρία του Giscard D’ Estain της λεγόμενης 

«ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», όπως ο μόνιμος εκπρόσωπός 

μας και συντονιστής των πολιτικών σχηματισμών, που έκτοτε εμφανισθήκαμε 

δημόσια, και υποφαινόμενος δικηγόρος της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Γιώργος Κόκκας του 

Λεάνδρου τις εξέφρασε αρμοδίως και στην Σύνοδο Κορυφής του 2003 στο Πόρτο- 

Καράς), ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΘΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΘΕΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (= «ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΣ» και 

όχι «∆ΗΜΟ-ΚΡΑΤΙΑΣ») ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΘΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΑΪΚΗ 

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΤΗΣ  ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», 

όπως και πριν από τέσσερις δεκαετίες αρχίσαμε, τηρώντας εν τω μεταξύ με 

συνέπεια την ενεργό έκφραση των συνειδητοποιημένων Ελλήνων και Ελληνίδων 

πολιτών. 

Ευχόμαστε το πλούσιο και πρωτότυπο πολιτικό έργο, που αναδείξαμε και 

παραμένει στην αιωνιότητα του ∆ιαδικτύου και ειδικότερα στις ιστοσελίδες του 

«∆ΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» (www.dimovoulio.gr), της «ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» και της «∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» (www.s120s.gr), της «ΝΕΑΣ ΗΛΙΑΙΑΣ» (www.heliaea.gr), του 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (www.dimopolis.gr) και 

πλέον του Συνασπισμού των εκτός Βουλής Πατριωτικών ∆ημοκρατικών Κομμάτων 

και Κοινωνικών Οργανώσεων «άλλη ΕΛΛΑ∆Α» (www.alliellada.gr), να διαφωτίζει 
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ες αεί τους Ελληνόπαιδες για πραγμάτωση όλων των ονείρων, που, συνεπείς 

στις αιώνιες αρχές του ∆ιαφωτισμού και της Αναγέννησης, εκφράσαμε με 

δημιουργική διάθεση φαντασιακής θέσμισης της ελληνικής, της ευρωπαϊκής 

και της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών, μέχρι να ξαναπροβάλει «άσπρη 

μέρα» ! 

Είμαστε στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να προτείνουμε 

μεμονωμένους, συνεπείς ∆ιαφωτιστές και πραγματικούς Αγωνιστές, που σε 

διάφορα κομματικά σχήματα συνεχίζουν τον αγώνα μας με υπευθυνότητα και 

κύρος, αφού το πολιτικό σύστημα και το ήθος όσων συμμετέχουν σ’ αυτό ∆ΕΝ ΜΑΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ εντός αυτού !!! 

Με τιμή, 

Γιώργος Κόκκας, Δικηγόρος 

Συντονιστής του ως άνω Συνασπισμού  

εκτός Βουλής ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ  

Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων
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