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Αθήνα, 3 Μαίου 2019 

Προς: 

                α) τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και 

               β) τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Με την δήλωση αυτή, σας γνωστοποιούμε, σε συνέχεια ανάλογων δηλώσεών 

μας, που σας επισυνάπτουμε, των Ευρωεκλογών : 

Α) 2004 («Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Άμεση Δημοκρατία»),  

Β) 2009 («Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας») και 
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Γ)  από  1‐5‐2014  («  Ευρωπαϊκό  Αντιμνημονιακό  Μέτωπο»  ‐  Συνασπισμός 

τεσσάρων  πολιτικών  κομμάτων,  μεταξύ  των  οποίων  και  του  ως  άνω 

Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας – www.dimopolis.gr )  

 

ότι : 

δηλώνουμε  την  επιθυμία  μας  για  συνέχιση  της  συμμετοχής  μας 

και στις επικείμενες Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, υπό τον όρο της 

αποκατάστασης  της  ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ  αδικίας  που  μας  έγινε  από  την 

«Ελληνική  Δημοκρατία»  από  τον  παντελή  αποκλεισμό  μας  από  τη 

δικαιούμενη  σε  εμάς  χρηματοδότηση,  εξαιτίας  της  εκλογής 

Ευρωβουλευτή από  τον ως  άνω  Συνασπισμό  Κομμάτων  και  Κινήσεων 

στις  Ευρωεκλογές  2014  (  όπως  καταδεικνύεται  και  από  την  πρόσφατη  με  αρ. 

Πρωτ.15425/4‐3‐2019  Απόφαση  Υπουργού  Εσωτερικών),  με  την  αποδοχή  της 

συμμετοχής  μας  άνευ  καταβολής  των  σχετικών  παραβόλων  του 

Ελληνικού Δημοσίου, εξαιτίας της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ μας από 

την παράλειψη αυτή ή με τον συμψηφισμό του οφειλόμενου από τον 

Συνασπισμό  μας  ποσού  παραβόλων  με  την  επικείμενη  άμεσα 

προεκλογική  χρηματοδότηση  του  «Ευρωπαϊκού  Αντιμνημονιακού 

Μετώπου»,  που αδιαμφισβήτητα  δικαιούμαστε ως «Ελληνικό  Κίνημα 

Άμεσης  Δημοκρατίας».  Σκοπός  και  αποστολή  μας  είναι  η  δυνατότητα 

πραγματοποίησης  της  πολιτικής  αμεσοδημοκρατικής  δράσης, 

ανεξάρτητων  Ελλήνων  πολιτών  που  διεκδικούμε  εφαρμογές  Άμεσης 

Δημοκρατίας  και  Παράλληλων  Θεσμών  στα  κοινά,  στα  πλαίσια  της 

προβλεπόμενης  κατ’  άρθρο  1,  παρ.  2  του  Συντάγματος  Λαϊκής 

Κυριαρχίας,  ως  Θεμελίου  του  Δημοκρατικού  Πολιτεύματος,  όπως 

εκφράστηκε και με το «ΟΧΙ» του Ελληνικού Λαού στο Δημοψήφισμα της 

5ης Ιουλίου 2015, που επιθυμούμε να εκφράσουμε με παρρησία και στο 
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Ευρωκοινοβούλιο  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  της  μέγιστης  δυνατής 

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ δήθεν ΧΡΕΩΝ !. 

Η  κατά  προαναφερθέντα  αποδοχή  της  συμμετοχής  μας 

θα  φέρει  την  εξής  επωνυμία,  κατ’  άρθρο  37  της  εκλογικής 

νομοθεσίας σε όλη την Επικράτεια:  

 

«  ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ !» 

 
και  με  το  ως  άνω  έμβλημά  μας,  δηλαδή  του σήματος,  που 

περιλαμβάνει δύο μέρη, το γραφιστικό και το λεκτικό και ειδικότερα: 

α) Στο γραφιστικό μέρος αποτυπώνεται χάρτης της σημερινής Ελλάδας με χρυσό 

χρώμα και σημειωμένες κάποιες βασικές της πόλεις δικτυωμένες μεταξύ τους με 

πορφυρούν  (φωτεινό  βυσσινί)  χρώμα  εντός  χρυσού  κύκλου  και  ομόκεντρου  με 

αυτόν εσωτερικού κύκλου που αναπαριστά την υδρόγειο με 12 + 1 μεσημβρινούς 

(σε  χρώμα αεροπορικό  μπλε «ΡΑΦ»)  που  εκπορεύονται  από  (Βόρειο)  Πόλο  που 

βρίσκεται μεταξύ  των σημείων  του Ολύμπου,  του Άθωνα και  της Θεσσαλονίκης 

και  μεταδίδουν  το  Ελληνικό – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ οικουμενικό μήνυμα προς  όλη  την 

υφήλιο. 

β)  Στο  λεκτικό μέρος αναγράφονται εντός  του  ιδίου σήματος και κάτω από τους 

ως  άνω  διπλούς  ομόκεντρους  κύκλους  (τον  χρυσό  εξωτερικό  και  τον  «ραφ» 

εσωτερικό  της  υδρογείου)  οι  λέξεις: «ΆΛΛΗ  ΕΛΛΑΔΑ»  με  μικρά  γράμματα  και  η 

μεν  λέξη  «ΆΛΛΗ»  με  γραφιστικούς  πλάγιους  χειρόγραφους  χαρακτήρες  και 

πορφυρούν  χρώμα,  εκτός  των  δύο  στοιχείων  που  στηρίζουν  το  διπλό  γράμμα 
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«λάμδα», που φέρουν επεκτεινόμενα πέραν των δύο αυτών γραμμάτων «λ», από 

αριστερά  προς  τα  δεξιά  και  από  κάτω  προς  τα  πάνω  του  μεν  πρώτου  «λ»  το 

αεροπορικό γαλανό χρώμα, του δε δευτέρου «λ» σε χρώμα χρυσό, ενώ κάτω από 

την  λέξη  «ΑΛΛΗ»  καταγράφεται  η  λέξη  «ΕΛΛΑΔΑ»  και  δίπλα  με  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΜΕΛΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ: «ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

!»  και  πιο  κάτω  η  φράση  «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΒΟΥΛΗΣ  (  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ)  ΚΟΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»  επίσης  με  μελανά 

γράμματα.   

  Αν  δεν  γίνει  δεκτή  η  δίκαιη  συμμετοχή  μας  με  τον  νεότευκτο 

Συνασπισμό  μας  στις  Ευρωεκλογές  2019  κατά  τα  προαναφερθέντα, 

επιφυλασσόμαστε  να  αμφισβητήσουμε  διεθνώς  τα  αποτελέσματα 

των  Ευρωεκλογών  στην  Ελλάδα  και  θα  υποστηρίξουμε  μόνο 

συγκεκριμένους αμεσοδημοκράτες υποψηφίους σε διάφορα πολιτικά 

σχήματα που θα συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές Μαΐου ‘19. 

Με τιμή, 

Γιώργος Κόκκας, Δικηγόρος 

Συντονιστής του ως άνω Συνασπισμού  
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