ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ , ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1) Του Γιώργου Λ. Κόκκα, δικηγόρου και νομίμου εκπροσώπου του
«Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» – συνυποψηφίου στις
Ευρωεκλογές 2014 με τον Συνασπισμό Κομμάτων και Κινήσεων με
επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», κατοίκου Αγ.
Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 20 και
2) του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας», Συνασπισμού
Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Ιπποκράτους αρ. 42

ΠΡΟΣ
1) Τον Επαμεινώνδα (Νότη) Μαριά, δικηγόρο και Ευρωβουλευτή του ως
άνω Συνασπισμού Κομμάτων και Κινήσεων με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» κάτοικο Αθήνας, οδός
Κόνιαρη αρ. 7, Αμπελόκηποι.
2) Τις λοιπές τρεις Συνιστώσες του ως άνω Συνασπισμού Κομμάτων και
Κινήσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»,
δηλαδή : «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», «ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ» και
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», που εδρεύουν στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται (από τους κ.κ Παν.
Καμμένο, Γ. Καλεάδη και Ι. Δημαρά αντίστοιχα).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
1) Την επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα,
Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
2) Την Βουλή των Ελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

*********************************************
Αγαπητέ συνάδελφε και εκπρόσωπέ μας στο Ευρωκοινοβούλιο κε Μαριά,
μετά από τρίχρονη υπομονή μας για τις προσωποπαγείς πρακτικές που
επιλέξατε, ώστε να ιδιοποιηθείτε προσωπικά και μόνο τον κοινό αγώνα όλων
των συνυποψηφίων Ευρωβουλευτών στον ως άνω Συνασπισμό Κομμάτων και
Κινήσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και
κυρίως των Ελλήνων ψηφοφόρων που μας τίμησαν με την ψήφο τους
συνολικά ή για τις τέσσερις επιμέρους συνιστώσες του συνασπισμού αυτού
και ατομικά με τον σταυρό προτίμησης που μας έδωσαν διαμαρτυρόμαστε
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έντονα ατομικά και για λογαριασμό των ψηφοφόρων του «Ελληνικού
Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας», που εκπροσώπησα για τρίτη συνεχόμενη
συμμετοχή μας σε Ευρωεκλογές (το 2004, το 2009 και το 2014) ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΑΥΤΩΝ ΣΑΣ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΑΤΕ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ » , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΜΕ και
μάλιστα ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΩΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ μας ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ:
1. Να μας πληροφορήσετε άμεσα και προ της συμπληρώσεως της τριετίας
από την εκλογή σας για τους λόγους που σας οδήγησαν να
αποστασιοποιηθείτε από το σύνολο του Συνασπισμού Κομμάτων και
Κινήσεων των Ευρωεκλογών, που με βάση το Ευρωψηφοδέλτιό του και τις
δυνάμεις όλων μας εκλεγήκατε για να μας αντιπροσωπεύετε,
2. Να μας εξηγήσετε γιατί αμέσως ενταχθήκατε στην Ευρωομάδα με διακριτικό
τίτλο «ECR» (European Conservatives and Reformists) στην οποία χωρίς καμιά
διαβούλευση με τις τέσσερις συνιστώσες και τους νομίμους εκπροσώπους
τους οι οποίοι σας επέλεξαν {ενώ ανήκατε μέχρι την τελευταία ημέρα που σας
επιτρεπόταν νόμιμα (9 Μαϊου 2014) αποκλειστικά στην δύναμη της μίας
συνιστώσας μας, δηλαδή των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» και μάλιστα ως τότε
ήσασταν κοινοβουλευτικός τους εκπρόσωπος στην Βουλή των Ελλήνων} την
προτιμήσατε, αφού κατορθώσατε να εκλεγείτε μεταξύ άλλων αδιαμφισβήτητων
προσόντων σας, αλλά δυστυχώς σφετεριζόμενος ατομικά και μόνο την
ιδιότητά σας του Ευρωβουλευτή. Παρακαλούμε, επίσης, να μας ενημερώσετε
γιατί αγνοήσατε επιδεικτικά τις επανειλημμένες προσκλήσεις κυρίως των Ιταλών
και Βρετανών Ευρωβουλευτών (π.χ. David Borelli κ.λ.) ή υπηρεσιακών στελεχών
(π.χ. Felippo Pittarello) από την Ευρωομάδα του EFDD (-Ευρώπη για Ελευθερία
και Άμεση Δημοκρατία), που σας προσκάλεσαν να την στελεχώσετε αντί του
έχοντα επανειλημμένα εκφράσει ανθελληνική στάση και βασικού εκπροσώπου
της παγκοσμιοποίησης, πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού κ. David Cameron.
3. Ποια είναι τα οφέλη και προνομίες του κάθε Ευρωβουλευτή και πώς κρίνετε
την αποκλειστική σας και ατομική διαχείριση αυτών, που ενδεχομένως
καταχρώμενος την ιδιότητα του κοινού μας κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
στο Ευρωκοινοβούλιο αποκομίσατε από πόρους αυτού του θεσμού, όπως
εμφανίζονται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» (σελίδα 7) με
τον τίτλο «Αρχηγός με προίκα»: «Ο Μαριάς λένε, γνωρίζοντας πρόσωπα και
πράγματα στις Βρυξέλλες, εντάχθηκε στο ECR, ως Εθνική Συνιστώσα. Τους
έδωσε, έτσι την δυνατότητα να αναγνωριστούν ως Ευρωομάδα και να
επωφεληθούν των προνομίων. Αρκετοί αναρωτιούνται αν έχει δοθεί
επιχορήγηση στην Εθνική Συνιστώσα. Ή σκοπεύει να πάρει τα χρήματα τώρα
που συγκροτήθηκε σε κόμμα αν εξασφαλίσει την προίκα ως αρχηγός θα είναι
προφανώς περιζήτητος»! Το ίδιο δημοσίευμα πληροφορεί ότι «οι
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αναγνωρισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες χρηματοδοτούνται από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό ανάλογα με την δύναμή τους. Οι ομάδες είναι
υποχρεωμένες από τον κανονισμό να μοιράζονται ένα μέρος της κρατικής
επιχορήγησης στις Εθνικές Συνιστώσες τους.»
Σας καλούμε να μας πληροφορήσετε αν ισχύουν τα αναφερόμενα στο
δημοσίευμα αυτό και αν έχετε κατανείμει ή προτίθεστε να κατανείμετε
αναλογικά το μέρος της κοινοτικής επιχορήγησης που υποχρεούστε στις
τέσσερις Εθνικές Συνιστώσες με τις οποίες εκλεγήκατε. Επισημαίνουμε, ότι οι
συνεχείς δραστηριότητές μας ως Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας για
ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως η πρόσφατη επίσκεψή στελεχών μας στις
Βρυξέλλες (9/10 Ιανουαρίου 2017) και η διοργάνωση διημέρου στην
Θεσσαλονίκη
(3/4
Μαρτίου
2017)
με
Ευρωπαίους
εκλεγμένους
αντιπροσώπους σε διάφορα Κοινοβούλια και Βαλκάνιους εκφραστές
Κινημάτων Άμεσης Δημοκρατίας, απαιτούν τα μέσα για να ολοκληρώσουμε
το ίδιο έργο για το οποίο συμφωνήσαμε προεκλογικά και το οποίο λάβατε την
εντολή επίσης να διεκπεραιώσετε. Έτσι, η μη αναλογική συμμετοχή μας στις
δυνατότητες που σας παρέχει η εκλογή σας από όλους μας παρεμποδίζει
συστηματικά την ευόδωση και ολοκλήρωση των πολιτικών προσπαθειών μας
για απελευθέρωση της Πατρίδας μας από την υποδούλωση των μνημονίων,
θεωρώντας ότι μας ανταγωνίζεστε αθέμιτα πολιτικά, αξιοποιώντας
μονομερώς κοινές μας δυνατότητες.
4. Όπως καλά γνωρίζετε, παρά το γεγονός ότι το «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης
Δημοκρατίας» είχε την υπόσταση συνασπισμού κομμάτων και κινήσεων, όταν
ιδρύθηκε το 2009 και αναγνωρίστηκε έτσι με την με αριθμό 66/2009 απόφαση
του αρμόδιου Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, δεν συμμετέχει με αυθαίρετες
και αντισυνταγματικές αποφάσεις της Διοίκησης στη χρηματοδότηση που
δίδεται στις συνιστώσες όσων συμμετείχαν στις Ευρωεκλογές. Δηλαδή, ενώ
υπερτερεί τυπικά ως Συνασπισμός Κομμάτων και Κινήσεων από ένα απλό
πολιτικό Κόμμα, ως συναπαρτιζόμενο από τις Συνιστώσες του : Α)
«Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Άμεση Δημοκρατία», που συμμετείχε κανονικά ως
πολιτικό κόμμα στις Ευρωεκλογές του 2004 και από το Β) «Ελληνικό
Ανανεωτικό Ρεύμα» - «Ε.Α.Ρ.» και παρά το γεγονός ότι ως Συνασπισμός
πολιτικών κομμάτων έπρεπε να τύχει χρηματοδοτήσεως από τον Ελληνικό
προϋπολογισμό, όπως θα εδικαιούτο, τελικά η διοίκηση με αυθαίρετη
ερμηνεία της διαστρέβλωσε το πολιτικό νόημα της έκφρασης «Πολιτική
Κίνηση», που για ιδεολογικούς λόγους επιλέξαμε να αυτοαναφερόμαστε κατά
την κοινή μας δήλωση για συμμετοχή μας στις Ευρωεκλογές. Και τούτο,
ακριβώς για να αντιπαραβάλλουμε την υπόστασή μας ως Κίνημα Άμεσης
Δημοκρατίας που μάχεται την «Κομματοκρατία» από τα άλλα τρία πολιτικά
κόμματα, ενώ σαφώς και επίσημα ήμασταν κάτι περισσότερο και από αυτά τα
ίδια ως Συνασπισμός Κομμάτων και Κινήσεων αναγνωρισμένος από το 2009,
που τίμησαν μάλιστα 7.916 Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους ακριβώς γι αυτές
τις ιδέες μας.
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Σας ρωτούμε λοιπόν γιατί παρά το ότι είστε γνώστης του προβλήματος
αυτού δεν στέρξατε επί τριετία μέχρι σήμερα να μας στηρίξετε εντός του
Συνασπισμού
Κομμάτων
και
Κινήσεων
που
εκπροσωπείτε
στο
Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στην άδικη αυτή μεταχείριση και να τοποθετηθείτε
ευθαρσώς με το κύρος σας υπέρ του δικαίου αιτήματός μας να έχουμε ίση και
ανάλογη μεταχείριση με τις άλλες τρεις Συνιστώσες του Συνασπισμού που σας
εξέλεξε. Αντίθετα, προτιμήσατε να εμφανιστείτε αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές
και την εκλογή σας ως Ευρωβουλευτή μας με την δήθεν ιδιότητά σας ως μιας
πέμπτης επίσημα ανύπαρκτης Συνιστώσας με τον τίτλο «Αντιμνημονιακοί
Πολίτες», ενώ πολύ καλά γνωρίζετε ότι ουδέποτε ετέθη μέχρι τότε οποιοδήποτε
σχετικό ζήτημα από μέρους σας περί συνυπάρξεως αυτού του σχήματος στον
Συνασπισμό μας. Προς τούτο, παρακαλούμε να μας δώσετε τις αναγκαίες
πολιτικές, νομικές και ηθικές σας εξηγήσεις για την αυθαίρετή σας και
αντιδημοκρατική αυτή επιλογή.
5. Παρακαλούμε:
Δ1) να εγκαταλείψετε άμεσα την αυθαίρετη ένταξή σας στο συντηρητικό
σχηματισμό του Ευρωκοινοβουλίου – Ευρωομάδας με διακριτικό τίτλο «ECR»
που ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κ. David
Cameron, η οποία καμία απολύτως σχέση δεν έχει με την εντολή
εκπροσώπησής σας που λάβατε κατά τις εκλογές του 2014 από όλους εμάς
και τους ψηφοφόρους μας και
Δ2) να ενταχθείτε άμεσα στον φυσικό σας πολιτικό χώρο του
Ευρωκοινοβουλίου της Ευρωομάδας με την επωνυμία «Europe for Freedom
and
Direct
Democracy»
και
διακριτικό
τίτλο
«EFDD»
(http://www.efddgroup.eu/), του οποίου ο Συνασπισμός που εκπροσωπώ
«Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας» είναι συνεργαζόμενο μέλος στην
Ελλάδα και σας εκλέξαμε Ευρωβουλευτή για να υποστηρίξετε μεταξύ άλλων και
τις Αμεσοδημοκρατικές πολιτικές αντιλήψεις και όχι τις συντηρητικές πολιτικές
ιδέες της Ευρωομάδας που αντίθετα με την εντολή που λάβατε ενταχθήκατε
αυθαίρετα και χωρίς καμιά Δημοκρατική Διαβούλευση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να συμπράξετε, όπως δεσμεύεστε νομικά, Συνταγματικά, πολιτικά και
ηθικά με βάση τις αρχές της αντιπροσώπευσης με το «Ελληνικό Κίνημα
Άμεσης Δημοκρατίας» και τις άλλες Συνιστώσες του «Ευρωπαϊκού
Αντιμνημονιακού Μετώπου», ή όσες τουλάχιστον εξακολουθούν να τηρούν τις
αρχές με βάση της οποίας εκλεγήκατε στη Βουλή και το «κοινωνικό
συμβόλαιο» που προεκλογικά συνάπτεται με τον Λαό και στα πλαίσια της
Ευρωομάδας «EFDD» άμεσα, ενόψει και της δημιουργίας από εσάς, όπως μόλις
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εξαγγείλατε του νέου σας πολιτικού κόμματος και αφού επιτέλους διαλύσατε
την φενάκη της δήθεν Συνιστώσας «Αντιμνημονιακοί Πολίτες» την οποία μέχρι
σήμερα καταχρηστικά χρησιμοποιούσατε και να αντιποιείστε την εντολή που
λάβατε ως Ευρωβουλευτής από το «Ευρωπαϊκό Αντιμνημονιακό Μέτωπο», που
από κοινού συστήσαμε.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην παρεξηγηθεί η παρούσα διαμαρτυρία
και πρόσκλησή μας και να εκτιμηθεί ως κραυγή αγωνίας για τις κοινές μας
αντιλήψεις και αγώνες προς αποφυγή των μονοπρόσωπων πολιτικών
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που εμφανίζονται να εκπροσωπούν ως
κόμματα Έλληνες πολίτες και στην πραγματικότητα εξυπηρετούν
μονοδιάστατες πολιτικές αντιλήψεις.
Άλλωστε, σας συγχαίρουμε για τις επιδόσεις σας ως Ευρωβουλευτή
και για την κατά τα λοιπά συμβατή με τις αρχές του «Ευρωπαϊκού
Αντιμνημονιακού
Μετώπου»
στάση
και
τοποθετήσεις
σας
στο
Ευρωκοινοβούλιο μέχρι σήμερα και καλούμε το νέο σας κόμμα να συμπράξει
στην
αποφασισθείσα
κατά
την
«Γιορτή
Παλιγγενεσίας»
(http://www.dimovoulio.gr/?p=3743) σύμπραξη εκτός Βουλής κομμάτων και
Κοινωνικών Οργανώσεων που αποφασίσαμε, ώστε να συνεχίσουμε αρμονικά
συνεργαζόμενοι στη βάση της εντολής που λάβατε από όλους μας στις
Ευρωεκλογές του 2014 και μέχρι πέρατος της θητείας σας το 2019.
Επίσης, σας καλούμε να μας αναφέρετε εντός ευλόγου χρόνου και όχι
μετά το τέλος Απριλίου 2017 την μέχρι τώρα και κατά το ήμισυ της θητείας σας
ως Ευρωβουλευτή απολογιστική σας ενημέρωση για τα πεπραγμένα σας, για
τους προσκαλεσμένους που δικαιούστε κατ’ έτος να καλείτε στις Βρυξέλλες
και στο Στρασβούργο για γνωριμία με τις υπηρεσίες και λειτουργίες του
Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι θα μάθουμε:
1) αν προσκαλέσατε μέχρι τώρα άτομα από τις λοιπές συνιστώσες του
Συνασπισμού που σας εξέλεξε ή αν προτίθεσθε να το κάνετε και για ποιόν
αναλογικά αριθμό προσώπων για καθεμία από εμάς κατά το υπόλοιπο ήμισυ
της θητείας σας στο Ευρωκοινοβούλιο,
2) αν οι προσκαλεσμένοι σας αυτοί έχουν σχέση με τα 200 άτομα που
υπέγραψαν κατά νόμο για την σύσταση του ως άνω νέου σας κομματικού
σχηματισμού και ποιοί, τα λοιπά οικονομικά δεδομένα της θητείας σας μέχρι
τώρα και ονομαστικά τους συνεργάτες που προσλάβατε και αμείφθηκαν έως
τώρα από το Ευρωκοινοβούλιο
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3) αν τηρήσατε την προεκλογική υπόσχεση του Προέδρου του κοινού μας
Συνασπισμού των Ευρωεκλογών και σημερινού Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ.
Παν. Καμμένου, ότι λοιποί συνυποψήφιοι θα στελεχώσουν τις θέσεις
υποστήριξης Ευρωβουλευτών
4) ποιους από τους λοιπούς συνυποψηφίους μας προσλάβατε, έστω και
προσωρινά, τηρώντας την σχετική υπόσχεση, που δόθηκε ενώπιόν σας και
όλων των συνυποψηφίων στον Α΄ όροφο του επί της Λεωφόρου Συγγρού
οικοδομήματος που στέγασε τον προεκλογικό μας αγώνα και
5) κάθε άλλο, κατά την κρίση σας, χρήσιμο στοιχείο πληροφόρησής μας για
να εξακριβώσουμε με την δημοκρατικά απαιτούμενη διαφάνεια την νομική και
πολιτική σας συμμόρφωση με τις αμοιβαίες προεκλογικές μας συμφωνίες.
Άλλως, και σε περίπτωση μη συναίνεσης σας ή μη απαντήσεώς σας
στα ως άνω ζητούμενα από εσάς εντός 10ημέρου από την κοινοποίηση της
παρούσας και γενικότερα ανταπόκρισής σας στα τιθέμενα ζητήματα αυτής
μας της εξώδικης διαμαρτυρίας, πρόσκλησης και δήλωσης τεκμαίρουμε ότι τα
αποδέχεστε και σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου
δικαιώματός μας και αξίωσης, πολιτικά και οικονομικά από τα προνόμια και
δικαιώματα που έχετε ως Ευρωβουλευτής για την αναλογική συμμετοχή μας
σε αυτά.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την
παρούσα προς τον κ. Επαμεινώνδα (Νότη) Μαριά, δικηγόρο και
Ευρωβουλευτή, κάτοικο Αθήνας, οδός Κόνιαρη αρ. 7 (Αμπελόκηποι), προς
γνώση του και για τις ζητούμενες ενέργειές τους και με επιφύλαξη των νομίμων
δικαιωμάτων μας σχετικά με όσα προαναφέρθηκαν, αντιγράφοντας ολόκληρο
το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεως που θα συνταχθεί.
Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 €.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017
Οι διαμαρτυρόμενοι, δηλούντες και προσκαλούντες :

Γιώργος Κόκκας
ατομικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος
του Συνασπισμού Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων
«Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας»
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