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ΓΙΩΡΓΟΣ Λ. ΚΟΚΚΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Π.-ΣτΕ 
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα  
 
 Αθήνα. 27.11.2014  
 
 

Προς: 
Α)Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθήνας και Συντονιστικής Επιτροπής  
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ . 
Βασίλειο Αλεξανδρή 

Β)Κύριο Νίκο Βαλεργάκη, Πρόεδρο 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και         
Γ) Λοιπά μέλη Οργανωτικής Επιτροπής 
Δημοψηφίσματος. 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή δημοψηφίσματος δικηγορικών συλλόγων στις 2/3.12.2014  
 
 
Αγαπητοί κ.κ. Πρόεδροι, 
 
 

Όπως υποθέτω θα γνωρίζετε έχω θητεύσει επί μακρόν στα ζητήματα 

Δημοψηφισμάτων, Νομοθετικών Πρωτοβουλιών Πολιτών και Άμεσης Δημοκρατίας από 

προσωπικό επιστημονικό ενδιαφέρον, που πλέον από ετών κατέληξε μετά από μακρά 

διεθνή τεκμηρίωση που είχα την ευκαιρία να συλλέξω σε σχετικά συνέδρια που 

συμμετείχα παγκοσμίως και σήμερα εκπροσωπώ την ένωση προσώπων με την επωνυμία 

ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ (που ιδρύθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου 

Δικαίου την 11.11.2011- www.dimovoulio.gr) και το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης 

Δημοκρατίας (που ιδρύθηκε προ των ευρωεκλογών 2009 και συμμετείχε σε αυτές- 

www.dimopolis.gr). Συνεπώς, αν μελετηθεί και το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων, 

αντιλαμβάνεστε ότι δύναμαι να συνεισφέρω ουσιαστικά σε κάθε πιθανή ανάγκη που θα 

προκύψει κατά την πρώτη ιστορική εφαρμογή των δημοψηφισμάτων στον πρώτο 

επιστημονικό σύλλογο και σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, όπως 

προέβλεψα ήδη με την έκδοση σχετικού φυλλαδίου ήδη από το 1995 με τίτλο «Αγώνας 

ΚΑθιέρωσης ΔΗΜοψηφισμάτων- Α.ΚΑ.ΔΗΜ». και με κύριο άρθρο μου «Ωρίμασαν 
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οι συνθήκες για δημοψηφίσματα στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας», το 

οποίο εντασσόταν στη συνδικαλιστική μου συμμετοχή σε συνεργασία με την παράταξη 

του τότε Προέδρου ΔΣΑ κ. Αντ. Ρουπακιώτη.  

Ενόψει της ιδιαίτερης ευαισθησίας μου και προφανούς επιστημονικού μου 

ενδιαφέροντος για την επιτυχή έκβαση του αποφασισθέντος δημοψηφίσματος στους 

δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, που για την σχετική απόφαση που έλαβε η 

συντονιστική επιτροπή σας συγχαίρω και θα ήθελα να μην αμφισβητηθεί η 

αποφασιστικότητα του θεσμού αυτού για την επίλυση μειζόνων ζητημάτων της 

δικηγορίας, της δικαιοσύνης και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, προσφέρω 

ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες και την διεθνή επιστημονική τεχνογνωσία μου (που 

τεκμηριώνεται και από το συνημμένο βιογραφικό μου) στην υπηρεσία σας για κάθε 

θεωρητικό ή πρακτικό ζήτημα που τυχόν προκύψει κατά την πρώτη εφαρμογή του 

σημαντικού αυτού θεσμού. Σημειωτέον, ότι συμμετείχα στην Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή του άτυπου δημοψηφίσματος που διενήργησαν με μεγάλη επιτυχία οι 

συμπολίτες μου Θεσσαλονικείς για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ με 

καταμέτρηση 220.000 ψήφων την 18η.5.2014, ταυτόχρονα με τις τελευταίες δημοτικές 

εκλογές. 

 

Επί του προκειμένου σημαντικού ζητήματος σας επισημαίνω καταρχήν 2 

ζητήματα που θεωρώ ότι είναι χρήσιμα να τεθούν υπόψη της οργανωτικής επιτροπής του 

πρώτου δικηγορικού δημοψηφίσματος εισηγούμενος, αν το επιθυμείτε και τις 

προτεινόμενες από εμένα δέουσες επιλύσεις των εξής 2 αναφυομένων θεμάτων:  

 

Α) θα ήταν χρήσιμο πέραν των 3 κύριων επιλογών στο ερώτημα αν οι δικηγόροι 

συμφωνούν με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αλλαγών του Κ.Πολ.Δ. ( ΝΑΙ, ΟΧΙ και 

ΛΕΥΚΟ) να τεθεί ενδεικτικά κάτω από το ψηφοδέλτιο του ΝΑΙ και η δυνατότητα 

του να εκφράσουν οι ψηφοφόροι την άποψή τους για « ΝΑΙ μεν αλλά ..», όπου θα 

δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν με τη μορφή νομοθετικής πρωτοβουλίας δικηγόρων 

(Initiative) τυχόν ειδικότερη συγκεκριμένη αντίθεση ή και πρόταση του κάθε ψηφοφόρου 

δικηγόρου στην εναλλακτική διατύπωση ή προσθήκη σε συγκεκριμένα άρθρα του υπό 

κρίση σχεδίου νόμου. 
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Β) στο ψηφοδέλτιο με το ΟΧΙ προβλέπεται κατά τις πληροφορίες που έλαβα από 

τους αρμόδιους για την οργάνωση του δημοψηφίσματος η διαζευκτική δυνατότητα στους 

δικηγόρους που θα ψηφίσουν OXI στο νομοσχέδιο να ψηφίσουν, αν επιθυμούν διαρκή 

αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων (απεργία διαρκείας) ως μέσου αποτροπής 

ψήφισης του σχεδίου νόμου ή στην εστιασμένη αποχή από τα καθήκοντα σε λιγότερες 

μέρες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια τρίτη δυνατότητα επιλογής από τους 

ψηφοφόρους του μέσου πίεσης που θα μπορούσαν να προτείνουν πέραν της αποχής 

από τα δικηγορικά τους καθήκοντα, υπό τον τίτλο «ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ», με 

προβλεπόμενο κενό κάτωθεν, ώστε να μπορούν να διατυπώσουν οι δικηγόροι την 

οποιαδήποτε άλλη τους άποψη για τον τρόπο επίτευξης της αποτροπής ψήφισης του 

νομοσχεδίου αυτού.  

 

Είναι πολύ σημαντικό οι επιστημονικοί σύλλογοι των δικηγόρων να καταδείξουν 

με αφορμή την πρώτη εφαρμογή επίσημου δημοψηφίσματος στους δικηγορικούς 

συλλόγους της χώρας προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, που μαστίζεται από 

οδυνηρά προβλήματα κατά την τελευταία πενταετία της οικονομικής κρίσης, 

δημιουργικούς τρόπους έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, σύμφωνα και με τις 

εξαιρετικές θεωρήσεις που κατέγραψε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Κορνήλιος 

Καστοριάδης στο μνημειώδες έργο του « Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας». 

 

Είναι πολύ σημαντικό να καταδείξουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και 

στους άλλους επιστημονικούς παραγωγικούς ή συνεταιριστικούς και συνδικαλιστικούς 

φορείς όλων των επαγγελμάτων, έναν πρωτοποριακό τρόπο επίλυσης των 

επαγγελματικών τους προβλημάτων, εξουσιοδοτώντας τις διοικήσεις με το κύρος της 

λαϊκής ετυμηγορίας για να επιλύουν τα τεράστια πλέον προβλήματα της ελληνικής 

κοινωνίας. 

 

Καταλήγω με την παρατήρηση ότι είναι χρήσιμο να προβλεφθεί με κάποιο 

ανάλογο τρόπο η δυνατότητα να καταγράψουν επί του ψηφοδελτίου, τόσο οι ψηφοφόροι 

του ΝΑΙ την άποψη τους για το μέσο επιδίωξης (διάρκεια απεργίας κλπ) τυχόν 
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πλειοψηφικής επικράτησης των ψηφοφόρων του ΟΧΙ (δηλαδή αν σε περίπτωση 

μειοψηφίας τους επιθυμούν απεργία διαρκείας ή ολιγοήμερη ή άλλη άποψη), όσο και 

στους ψηφοφόρους του ΟΧΙ να καταγράψουν τυχόν προτάσεις τους για εισαγωγή 

εναλλακτικών απόψεων σε άρθρα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, όπως θα 

μπορέσουν να τις διατυπώσουν και οι ψηφοφόροι του ΝΑΙ επί του ψηφοδελτίου τους, 

εφόσον καταστεί δυνατή η υλοποίηση της εισηγήσεως μου αυτής. 

 

Αντιλαμβάνομαι την δυσκολία σύντομης αποδοχής και υλοποίησης των ως άνω 

προτάσεών μου, αλλά θα ήταν ευκταίο να γίνει κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, 

ώστε να δώσουν οι δικηγόροι στην αδικοπαθούσα ελληνική κοινωνία νέα σύγχρονα 

μοντέλα επίλυσης των πολυποίκιλων προβλημάτων της, βασισμένα στη καταγραφή 

γνώμης πλήθους, που θα μπορούσε στο άμεσο μέλλον να υποστηριχθεί από τις 

υπηρεσίες Νομικής Πληροφορικής των Δικηγορικών Συλλόγων, ώστε τα 

Δικηγορικά Δημοψηφίσματα να γίνονται στο άμεσο μέλλον ηλεκτρονικά και με 

κατάλληλους κρυπτογραφημένους αλγόριθμους να δύνανται οι δικηγόροι πιλοτικά 

και κατ’ επέκταση αργότερα ολόκληρη η ελληνική κοινωνία να επιτυγχάνει εύκολα 

και με μικρό κόστος την καταγραφή γνώμης πλήθους, που εκδημοκρατίζει και τη 

δημόσια ζωή. 

Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε άμεσα στα τηλέφωνα: 210 – 3632000, κιν. 

6944545888. 

 
 
 

 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ Λ. ΚΟΚΚΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜΔΣΑ10288) 
Τηλ. : 2103632000 & 6944545888 

 
  


