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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

  (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) 

   

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, 

οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου 

της Ένωσης Προσώπων / Συνασπισμού Πολιτικών Κομμάτων και 

Κοινωνικών Οργανώσεων με την επωνυμία «Ελληνικό Κίνημα 

Άμεσης Δημοκρατίας», μεταξύ των οποίων και η Πολιτική Κίνηση 

«Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία (με) Άμεση Δημοκρατία», που 

συμμετείχαν νόμιμα στις Ευρωεκλογές 2004, 2009 και 2014 και 

εδρεύουν στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους , αρ. 42.  

Κ Α Τ Α 

της με αρ. κατάθεσης 1728/1-7-2015 Αίτησης Ακύρωσης των τριών 

αναφερόμενων σ’ αυτήν Διοικητικών Πράξεων, των Ελλήνων 

Συμπολιτών α) Δημητρίου Μαναού του Παντελή και β) Σπύρου 

Νικολάου του Ιωάννη,  

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ 

1. της από 26.6.2015 Πράξης του Υπουργικού συμβουλίου περί του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 .  

2. του Προεδρικού Διατάγματος με αρ. 38 της 28ης -6-2015,  

3. του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον 

Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας 

αρ. 6.  

4. κάθε άλλης συναφούς, ρητής ή σιωπηρής πράξης ή παράλειψης της 

Διοίκησης.  
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1. Φέρεται προς συζήτηση κατά την δικάσιμο της 3ης Ιουλίου 2015 η 

υπ’ αρ. 1728/1-7-15 αίτηση ακύρωσης κατά των ως άνω Διοικητικών 

Πράξεων για την μη διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 

2015 η οποία είναι απαράδεκτη, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και 

πρέπει να απορριφθεί για τους ακόλουθους λόγους:  

2. Εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 2Α του Συντάγματος  

Η Ελληνική Βουλή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, με 178 θετικές 

ψήφους, αποδέχτηκε την 27η Ιουνίου 2015 την ως άνω από 

26.6.2015 Πράξη του Υπουργικού συμβουλίου περί του 

Δημοψηφίσματος τηρώντας κατά γράμμα τη συνταγματική διαδικασία 

του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος και ειδικότερα της πρώτης 

από τις δύο δημοψηφισματικές δυνατότητες , που δεν αφορά 

ψηφισμένο νομοσχέδιο για την οποία και μόνο αφορά η 

απαγόρευση δημοσιονομικού αντικειμένου του 

Δημοψηφίσματος, οπότε καταρρέει ο πρώτος λόγος 

ακυρώσεως .  

3. Το ερώτημα που τίθεται στο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 

2015 είναι σαφώς ενδεικτικό με παράδειγμα μια συγκεκριμένη 

και πλέον πρόσφατα κωδικοποιημένη πρόταση των 

ευρωπαίων εταίρων και δανειστών, η οποία επίσης σαφώς 

καταγράφει την επί πεντάμηνο τουλάχιστον συνεχή και 

συστηματική κατά το μάλλον ή ήττον πληροφόρηση του 

Ελληνικού λαού από κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο 

ενημέρωσης των ιδίων θεμάτων που αναφέρεται το ερώτημα 

του Δημοψηφίσματος και δεν υπήρχε πλέον ουδεμία περαιτέρω 

ανάγκη για χρονοτριβή με πρόσθετη πληροφόρηση στα ζητήματα 

αυτά συνεπώς πρέπει να απορριφθούν τόσο ο δεύτερος , όσο 

και ο τρίτος λόγος της υπό κρίση αίτησης ακύρωσης.  

4. Ουδεμία υφίσταται ανάγκη για ειδικότερη λεπτομερή αναφορά στο 

προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα για τις λεπτομερείς προβλέψεις 

των δύο προτάσεων, ούτε διεθνώς τηρείται στα Δημοψηφίσματα 

συναφής πρακτική, άρα και ο τέταρτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να 

απορριφτεί. 
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5. Η συγκεκριμένη χρήση του αμεσοδημοκρατικού εργαλείου του 

Δημοψηφίσματος ήταν πλέον επιβεβλημένη και αναγκαία και η μόνη 

κατάχρηση εξουσίας που προκύπτει κατά τα 41 χρόνια της Μεταπολίτευσης 

είναι ακριβώς η μη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμα Εθνικά Θέματα 

όπως το προκείμενο και συνεπώς και ο πέμπτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να 

απορριφτεί. 

6. Επειδή σύμφωνα και με σχετικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις της 

Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων επί του ιδίου θέματος πρέπει να 

διεξαχθεί το υπό κρίση Δημοψήφισμα από : «έναν λαό ο οποίος 

διεκδικεί και δικαιούται Αξιοπρέπεια, Δημοκρατία, σεβασμό των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του. Κάποιοι θα αποταθούν σ’ αυτή τη 

λυσσαλέα αντιδημοκρατική υπονόμευση. 

Ο Ελληνικός Λαός έχει εμπειρία, έχει γνώση, έχει με τραυματικό 

τρόπο ενσωματώσει βιωματικά τη μνημονιακή πολιτική, έχει όμως 

ταυτόχρονα εγγράψει στην ιστορική του και συλλογική του 

συνείδηση το αίτημα για Δημοκρατία, το αίτημα για Ελευθερία, το 

αίτημα για ισότιμη συνύπαρξη σε μια ένωση κρατών μελών και όχι 

ολιγαρχών και υποτελών, και όχι αποικιοκρατών και υποδούλων. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αρθεί στο ύψος της αποστολής της και 

της καταστατικής της και θεμελιώδους λειτουργίας της, που δεν είναι 

άλλη από την υπηρέτηση της ευημερίας των λαών και των 

κοινωνιών. Η ευημερία των λαών και των κοινωνιών δεν 

ανταλλάσσεται, η ευημερία των λαών και των κοινωνιών είναι 

αδιαπραγμάτευτη και δεν αποτιμάται σε κανένα νόμισμα».  

Επειδή ωσαύτως είναι : «δημοκρατική διαδικασία του 

δημοψηφίσματος, που για πρώτη φορά προκηρύσσεται στα 41 χρόνια 

της Μεταπολίτευσης, με εισήγηση του Πρωθυπουργού, πρόταση της 

Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής. 

Επειδή έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν την έκφραση της 

λαϊκής βούλησης, για να εμποδίσουν ή να ματαιώσουν το 

δημοψήφισμα. 

Και τώρα αφού απέτυχαν σε αυτήν την προσπάθεια, κάνουν ό,τι 

μπορούν για να αλλοιώσουν το αποτέλεσμά του, να θολώσουν και να 

παραποιήσουν το ξεκάθαρο ερώτημά του, απευθύνοντας στον λαό 

άλλον έναν εκβιασμό: 
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Η Βουλή του 2015 στάθηκε στο ύψος της. Για πρώτη φορά, ο λαός 

μπορεί πραγματικά να αποφασίσει για το μέλλον του Για πρώτη φορά 

μπορεί να αποκρούσει ο ίδιος, με την ψήφο του, τον τελευταίο 

εκβιασμό. 

Να ψηφίσει και να παλέψει για την αξιοπρέπεια και το μέλλον του. 

Και να υπερασπισθεί την μόνη Κυβέρνηση που τον εμπιστεύθηκε και 

του παρέδωσε την εξουσία που του ανήκει και τη Βουλή που ο ίδιος 

εξέλεξε και η οποία του επιστρέφει την εξουσία που πηγάζει από 

αυτόν και ασκείται υπέρ αυτού. 

Και να στείλει ένα ηχηρό και αισιόδοξο μήνυμα και στους άλλους 

λαούς της Ευρώπης, ότι η δημοκρατία είναι υπόθεση των ανθρώπων 

και των λαών, όχι των τραπεζών, των τραπεζιτών και των αγορών.» 

7. Έχω έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας ως 

ενεργός πολίτης επί τριακονταετία και πλέον και νόμιμος 

εκπρόσωπος της Ένωσης Προσώπων / Συνασπισμού 

Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων με την 

επωνυμία «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας», μεταξύ 

των οποίων και η Πολιτική Κίνηση «Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία 

(με) Άμεση Δημοκρατία», που συμμετείχαν νόμιμα στις 

Ευρωεκλογές 2004, 2009 και 2014. 

Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας προφανώς ενδιαφέρεται για 

την άσκηση της παρούσας διότι αποτελεί αναγνωρισμένο συνασπισμό 

κομμάτων, όπως δηλώθηκε νόμιμα και αναγνωρίστηκε κατά την 

εκλογική διαδικασία στις ευρωεκλογές του 2009, που συμμετείχε 

νόμιμα και το τίμησαν με την ψήφο τους 7.916 Έλληνες Πολίτες, οι 

οποίοι με διαφόρους τρόπους συμμετέχουν στα κοινά με 

αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, όπως εκτενώς παρουσιάζονται και 

εκτίθενται στην ιστοσελίδα του κινήματος www.dimopolis.gr. Μεταξύ 

αυτών των δράσεων του Κινήματος είναι και οι προσομοιώσεις του 

«Δημοβουλίου Πολιτών», που εκφράζει κατά έναν εθιμικό τρόπο, 

την λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα, πέραν της Βουλής των 

Ελλήνων.  

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.  
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Επειδή προτίθεμαι να παραστώ ως δικηγόρος Αθήνας (ΑΜ ΔΣΑ 

10288), κάτοικος Α. Παρασκευής, οδός Ψαρών, αρ. 20 (τηλ. 210 

3632000).  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα παρέμβαση.  

2. Να απορριφθεί η με αρ. 1728/ 1-7-15 αίτηση ακύρωσης.  

3. Να διατηρηθούν σε ισχύ οι προσβαλλόμενες πράξεις.  

4. Να καταδικαστούν οι αιτούντες στη δικαστική δαπάνη.  

 

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015  

Ο Παρεμβαίνων Δικηγόρος 


