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Ε ξo xδτατε Κι5 ρ ιε Πρω θυπoυ ρyξ

Toν τελευταiο καιρ6 αντιμετωπζoυμε επιλoγ69 Yπoυργεiωv, oι
oπoiεq αναιρoιiν τoν θεoμικ6 ρ6λo τoυ δικηγ6ρoυ και ην iδια oτιγμη
παραηρο6με 6τι, για τιg ετιλογ65 αυτ66, γiνεται πρooπιiΘεια
παραπληρoφ6ρηoη9 των Eλλr]νων πoλπrbν. Π.1,: Aπ6 τo Yπoυργεio
oικoνoμικιbν εκπoρε6εται και διo1ετε6εται oτoν τ6πo 6τι, επιβιiλλεται
ΦΠA οτουE δικηγ6ρoυE, ενιb εivαι επιβoξ ΦΠΑ oτι5 παρεβμεvεg
δικηγoρικ€q υuηρεoiεg πoυ δεν εiναι αγoραio ηαθ6 για να d1ει
πρooτιθ6μnη αξiα και πoυ επιβαρ6νει απoκλειoτικιi και μ6νo τoν
πρoοφεδγoντα oην Δικαιoofνη Τ}ληνα πoλiτη και ιδιαiτερα oε μiα
περioδo rfuτoι,ηg oικovo μικτ]g κρioηg.

Δεv υπ&ρ1ει πΜov απovoμη Δικαιoα6νη6 και εvιb o κ6oμο9
oτενdζει oτιq αiθoυoεg τωv δικαoηρiων, αλλd και οτoυg πρoωiλιoυg

1riρoυg, με ην ελπiδα να εκδικαoθεi η υπ6Θεoη μεια απ6 5 και 6 p6νrα
Θα επιβαρυνθεi και με ΦΠΑ 27Ψο' καΘιaτ6.lνταq δυo1ερf1 ην ακιbλυτη
πρ6oβαoη ο, αυτ6, τo οπoυδαι6τερo μαζi με ην υγεiα, κοιvωνικ6 αγαθ6.

Eξ, ετ€ρoυ και απ6 ιiλλα Yπoυψεiα διo1ετεtioνται oτoν τυπo
πλτ1ρoφoρiεg περi κατιiργηo'ηg ηg παρoυoiαg δικηγ6ρων oε διdφoρεg
πριiξειq. Παρατηρo6με δηλαδrj μια dκπτωoη δικαioυ, oι δε δικηγ6ρoι
τεiνoυν να αvτιμετωπιoθo6ν ωq μια εvo1λητικ], γραφειοκρατικη
επαγγελματικ] τιiξη. T6τοιε9 αντιλτ]ψει5 υπιiρ1oυν μ6vo oτα αvελε6θερα
καθεoτιbτα oε αvτiΘεoη με τι6 πoλιτιαμ6vεg 1ιbρεq, πoυ τoυζ
Δικηγoρικo69 Συλλ6γoυg θεωρor1ν voμικo6q τoυ6 oυμβoδλoυg, τoυg δε
δικηγ6ρoυ6 ωζ μια παραγωγ,'.η '.iξη και oυλλειτoυργo6ζ ηg
Δικαιoσυηζ.

Συμπαραoτεκ6μαoτε 6πωq καλd 1νωρiζετε οε κdθε πρoοπdθεια
εκδημoκρατιoμo6, oε κdθε πρooπιiθεια διαφ6νειαq και π0ταξη6 η6
εκτεταμdνηq διαφθoριig και 61oυμε κατ, επανιiληψη δηλιboει 6τι ε[μαoτε
oην διιiθεoη oα6, ANΙΔΙOTEΛΩΣ. Bεβαiω6 oι ιτβερvt]οειg επlλεγow



6μμιoθoυg, εξωθεoμικo66 o.υμβoι1λoυg, oτoυ5 oπoioυg καταβdλλoνται
oημαvτικιi πoοιi. Πρoφανιb6 γιατi αυτoi γνωρiζoυv καfu5τερα ην
ελληνικ] κoινωνiα, εvιb εμεig εiμαoτε πρoφανrb6 εκτ69 κoινωνiα6.

oι 6λληνε9 δικηγ6ρoι οε δrioκoλεg οτιγμ69 iδεζαν τoν πατριωτικo
τoυq καθηκoν 6πoυ και 6ταν 1ρειdoθηκε. Τo αυτ6 πρdττoυμε και τιbρα.

Yπιiρ1oυν 6μω9 6ρια. Yπdρ1ει κ6κκινη γραμμη, ην oπoiα oριoμεvoι
πρoοπαθoιiν να πρooπερdooυν οε β&ρo6 τoυ κλdδoυ μαg. Σην
περiπτωoη αυτf1, δηλrδνoυμε εξoγ6τατε κ. Πρωθυπoυργ6 6τι θα
πρdξoυμε 6πωq o θεoμικ66 μαg ρ6λo9 επιβιiλλει. Δηλαδτ] vα
πρooτατε6ooυμε την αξιoπρ6πειιi μαζ και τo λειτoliργημα με ην
αναγκαiα πρooθljκη 6τι δεv θα γiνoυμε oυμμ6τoypι oτην πρoοπιiθεια
oριομ6vωv πρooιbπων πoυ ευρioκoιται oην Κυβ€ρηoη καΘιb6 και
αυμβor1λων και παραoυμβo6λων πoυ ευρiοκοvται oτl,g παρυφ69 ηq, να
oδηγf1ooυv οτην απoρρ6θμιoη και αναρ1iα, oτρ6φoντα9 ην μiα
επαγγελματικj τdξη κατιi τηg ιiλληg.

Edν λoιπ6ν 1dριν λα1κιoμoδ επικρατεi η dπoψη oε oτεΜμ oα6,

6τι oι δικ11γ6ρoι δεv 61oυv τoν ρ6λo πoυ η πoλιτεiα τoυ6 αν6θεoε oτηv
πρooταoiα των ανθρωπiνων δικαιωμιiτων, οην αoφdλεια τoυ δικαloυ
και τηv διαoφdλιοη των oυναλλαγιbν ΣΑΣ KΑΛOYME εμπρdκτωg να
καταδικιioετε αυτ69 τιg ξεπεραoμ€vε6 πρακτικ69 πoυ εiτε ακoλoυθotjνται
εiτε διo1ετε6or,ται ω6 πληρoφορiεg. Aλλω6 να κλεlooυv ερμητικd τα
δικαoτljρια, 6πω9 or]μερα <<λειτoυργoliv>, να oα6 παραδιilοoυμε τα
κλειδιd των Δικηγoρικιbv Συλλ6γωv και τι6 δικηγoρικ6g μα6 ταυτ6ητε9
και 6τoι να δημιoυηηθεi 6να ν6o ot5oτημα απoνoμtjg δικαιoοOvηg, μ6vo
πoυ δw θα προκειται γlα κρατog δικαioυ.

Mετd τα6τα θεωρofμ 6τι, εivαι απαραiητo vα oαg o.ιlναντl]ooυμε

για να σαζ εκΘ6ooυμε 6λα 6oα αφoρoιiν oτην Δικαιoα6νη κα1 στην
Δικηγoρiα, μια6 και δεν κληθξκαμε να παραoτo6με και εμεig oτo
Yπoυρyικ6 Συμβoliλιo μαζi με τoυq Πρo6δρoυ6 των Aνωτιiτωv
Δικαoηρiωv και να 61ετε την dπoψf1 μαg ωg ουλλειτoυργrbν τηg

Δικαιooιiνηg, για αυτην.
Mε τιμli,
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