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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
«Ποιότητα δικηγορίας σημαίνει καλό αποτέλεσμα για τον πελάτη»
«Η δίκη αποδίδει στο βαθμό που μπορείς να την αναθέσεις στο δικηγόρο χωρίς να σε αναλώ-
σει ως διάδικο»
«Δικαιοσύνη δεν σημαίνει μόνο να βγει η απόφαση, αλλά να βγει μια απόφαση, η οποία θα 
εκτελεστεί»
«Όσες χώρες έχουν καλή Διοίκηση έχουν και καλή Δικαιοσύνη» 

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 39/2003,400 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
«Μάνατζερ δικηγόρων μη δικηγόρος δεν γίνεται»

«Μας ενδιαφέρει η αξιοπιστία του πελάτη, η φερεγγυότητά του. Να ξέρουμε ότι θα πληρωθούμε»

«Σημασία στις δικηγορικές εταιρίες έχει το κοινό όραμα των εταίρων»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 40/2003,490 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
«Εμείς κερδίσαμε το “τζακποτ” το 1979 όταν αποφασίσαμε να συνεταιριστούμε»
«Όλα γίνονται γιατί υπάρχει πίστη του ενός εταίρου προς τον άλλο»
«Οι νέοι δικηγόροι να βάλουν στην άκρη τους τυχόν εγωισμούς και να προσπαθήσουν να 
βρουν συνεργασίες που τους ταιριάζουν»
«Στη δικηγορική εταιρία ο πλούτος είναι το αρχείο»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 41/2004,40 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
«Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας είναι το πέρασμα στην επόμενη γενιά»

«Η δικηγορία δεν είναι απλώς θέμα εμπειρίας, αλλά κυρίως θέμα μελέτης και έρευνας»

«Το να καλλιεργήσεις σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 2-3 δικηγόρων και δη Ελλήνων είναι κατόρ-
θωμα»

«Για να διοικήσεις μια δικηγορική εταιρία δεν χρειάζεται να είσαι δικηγόρος, πρέπει να είσαι 
καλός manager»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 42/2004,138 επ.

Μ ε αφορμή την ευτυχή συγκυρία της συμπλήρωσης 100 τευχών και στο πλαίσιο της δημοφιλούς στήλης 
«Άγνωστες πτυχές γνωστών μας ανθρώπων» o ΣΥΝήΓΟΡΟΣ προσφέρει ως ελάχιστο δώρο προς τους πολ-

λούς φίλους της ένα επετειακό απάνθισμα του συνόλου των συνεντεύξεων, όπως αυτές εγκαινιάστηκαν με τον αεί-
μνηστο καθηγητή Λεωνίδα Γεωργακόπουλο (τ. 39/2003), μέχρι και τη συνέντευξη του Προέδρου του ΔΣΑ κ. Γιάννη 
Αδαμόπουλου στο προηγούμενο τεύχος (τ. 99/2013). Εξυπακούεται ότι οι συνεντεύξεις αυτές και επομένως και 
οι εκφρασθείσες θέσεις των συνομιλητών ήταν «κληρωτές της εποχής τους», ως εκ τούτου ενδεχομένως να έχουν 
διαφοροποιηθεί άρδην. Σε κάθε περίπτωση βούλησή μας ήταν να συγκεντρώσουμε τα πιο ενδιαφέροντα dicta των 
σημαντικών προσωπικοτήτων που μας τίμησαν, δίχως ληξιαρχική διάθεση απέναντί τους, με μόνη μας στόχευση 
την αναγνωστική σας απόλαυση.

Επετειακή στήλη  
Συνεντεύξεις 2003 - 2013
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
«Η δικηγορία δεν είναι μόνο βιβλία, δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, αλλά έχει και πολύ ενδια-
φέρον από πλευράς ζωής. Είσαι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στην αγορά»

«Η ηθική διάσταση της συγκρούσεως συμφερόντων έχει αρκετά αμβλυνθεί»

«Ο κλάδος δικαίου που θα αναπτυχθεί θα είναι αυτός της πνευματικής ιδιοκτησίας και η αστική 
ευθύνη του Δημοσίου»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 43/2004,230 επ.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
«Η Νομική Σχολή του ΔΠΘ είναι πρώτη χάρη στο γεγονός ότι οι καθηγητές είμαστε “ιπτάμενοι”».

«Σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ η χρηματοδότηση είναι 
τραγική»

«Η Νομική Σχολή του ΔΠΘ λοιδορήθηκε ιδίως από τα χαμηλής επιστημονικής στάθμης στελέ-
χη των άλλων δύο Νομικών Σχολών»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 44/2004,318 επ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
«Ο πελάτης ενσυνείδητα δεν διαλέγει πάντα τον καλύτερο δικηγόρο, αλλά αυτόν που θα του 
συμπαρασταθεί ψυχικά»

«Η συμμετοχή στην ποινική δίκη είναι μια έντονη ψυχική δοκιμασία»

«Η ταχύτητα δεν είναι η μόνη αρετή της δικαιοσύνης, είναι και η ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης»

«Το ποινικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί, να είναι το ύστατο καταφύγιο της έννομης τάξης»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 45/2004,410 επ.

ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
«Οι καλύτεροι νομικοί είναι αυτοί που έχουν γενική κουλτούρα»
«Ως δικηγόρος, ο καθηγητής νομικής δεν μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά πράγματα από 
αυτά που υποστηρίζει στα άρθρα και τα συγγράμματά του»
«Δεν μπορείς να βάζεις κάμερες παρακολούθησης για γενικούς προληπτικούς λόγους»
«Το μείζον κενό της Νομικής Αθηνών είναι η έλλειψη κεντρικής βιβλιοθήκης»
«Το άρθρο 16 του Συντάγματος θα ξεπερασθεί τα επόμενα λίγα χρόνια»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 46/2004,500 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΧΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
«Για να συνεταιριστείς με Δικηγόρο, πρέπει να “γδυθείς”, να είσαι ειλικρινής»
«Ο δικηγόρος πρέπει να μην έχει συναισθηματική φόρτιση»
«Μια δικηγορική εταιρία δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι να βγάζει κέρδη και μερίσματα, είναι 
να βγάζει δουλειά για να κερδίζεις από τη δουλειά σου»
«Δεν είναι πολύ ευοίωνο το μέλλον των αμιγώς ελληνικών δικηγορικών εταιριών στο ανταγω-
νιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 47/2005, 50 επ.

ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ 
«Η Ελλάδα είναι ιδεώδης τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας»
«Εμείς χρεώνουμε με την ώρα όλες τις εργασίες και έτσι έχουμε μια ψυχική ηρεμία»
«Ο ρόλος του δικηγόρου δεν είναι να τρομάξει τον πελάτη και να χαλάσει τη δουλειά. Είναι να 
διασφαλίσει τον πελάτη και να γίνει η δουλειά»
«Με τις ειδικότητες που έχουν γίνει σήμερα, δεν μπορεί να δουλέψει η ατομική δικηγορία»
«Είναι μεγάλο πράγμα το αρχείο ενός δικηγορικού γραφείου»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 48/2005, 50 επ.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ
«Όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν ασκήσει παράνομη βία κατ’ άλλων κρατών»
«Είναι αδύνατον ένας νέος νομικός να προκόψει σήμερα εάν δεν έχει πρόσβαση στις ξένες γλώσσες»
«Ο ΟΗΕ παρουσιάζει γραφειοκρατική σκλήρυνση»
«Οι διεθνείς Οργανισμοί δεν έχουν αυτή την ώρα τη δυνατότητα να ανταποκριθούν αποτελε-
σματικά στις απαιτήσεις του καιρού μας»
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μια γραφειοκρατική αντίληψη χωρίς ευελιξία και φαντασία»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 49/2005, 52 επ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
«Σήμερα υπάρχει μια υπερβολική θεωρητική ενασχόληση με τη δικονομία»
«Τότε οι εξετάσεις στη Νομική ήταν εξετάσεις: αρχίζαμε στις οκτώ το πρωί και τελειώναμε τo βράδυ»
«Σήμερα δεν είναι δυνατόν να είσαι γνώστης του Αστικού Δικαίου, εάν δεν ξέρεις όλη τη λει-
τουργία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
«Το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης δεν είναι θέμα πολιτικής δικονομίας. Φταίει η διοίκηση 
της δικαιοσύνης, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν και είναι η παράταση των δικών»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 50/2005,50 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
«Ο πελάτης μας χρωστάει την αμοιβή του και εμείς την ποιότητα. Και η ποιότητα θέλει κόπο»
«Ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για την θεωρητικά “σωστή” άποψη»
«Σήμερα ο φορολογικός νομοθέτης είναι ξυλοκόπος του εμπορικού δικαίου λόγω αδράνειας του 
εμπορικού νομοθέτη»
«Οι δικηγορικές εταιρίες δεν πρέπει να γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, αλλά γίνονται για να 
υπηρετούν την ανάγκη μιας ενιαίας και συνολικής αντιμετώπισης των νομικών αναγκών του πελάτη»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 51/2005, 48 επ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
«Ο νομικός δεν πρέπει να αεροβατεί. Η επιστήμη μας οφείλει να υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου»
«Αυτήν την υπερφόρτωση των υποσημειώσεων με παραπομπές συνεχώς σε Γερμανούς δεν 
την θεωρώ αναγκαία»
«Θυμάμαι πως αυτά που δίδασκαν οι παλαιοί καθηγητές δεν είχαν καμία επαφή με την πραγ-
ματικότητα, καμιά επαφή με τα δικαστήρια»
«Πρέπει τη νομολογία να τη φέρουμε κοντά στην επιστήμη και την επιστήμη κοντά στη νομολογία»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 52/2005, 48 επ.

ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
«Ο δικηγόρος που δεν είναι παρά δικηγόρος, δεν είναι καλός δικηγόρος»

«Η Ευρώπη λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως μια δραστηριότητα των πολιτικών και των δι-
πλωματών, ερήμην των πολιτών»

«Είμαι οπαδός της θεωρίας του λειτουργήματος και όχι του επαγγέλματος»

«Το ατομικώς δικηγορείν είναι γεμάτο εμπόδια»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 53/2006, 56 επ.

ΒΙΚΤΩΡ ΜΕΛΑΣ
«Πολλές φορές ντύνουμε το παρελθόν με ένα φωτοστέφανο»
«Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας του δικαίου της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Κινδυνεύουμε από τα οικονομικά συμφέροντα που είναι παντοδύναμα»
«Οι μαχόμενοι δικηγόροι δουλεύουν, οι έμμισθοι εργάζονται»
«Σήμερα λόγω φόρτου έχουμε πια φτάσει ουσιαστικά σε άρνηση δικαιοσύνης. Ο χρόνος που 
απαιτείται για να βγει μια απόφαση είναι απαγορευτικός»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 55/2006, 56 επ.
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
«Η δικηγορική ύλη δεν έρχεται από μόνη της. Πρέπει να αγωνιστείς για την αναζήτησή της»

«Καλός δικηγόρος είναι εκείνος που έχει κάνει τα πάντα και μπορεί εν δυνάμει να κάνει τα πάντα»

«Πολλοί δικηγόροι δεν τολμούν να αγγίξουν τους νέους τομείς δικηγορίας»

«Θα έρθει η στιγμή που οι δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα θα συγχωνεύονται η μία κατόπιν 
της άλλης»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 56/2006,50 επ.

PI PARTNERS, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
«Δυστυχώς έχουμε παρά πολύ ναρκισσισμό σ’ αυτόν τον τόπο, ειδικά στο επάγγελμα»
«Έχει μεγάλη σημασία να αντιμετωπίζεις τις υποθέσεις “εργαστηριακά” ως αντικείμενο μελέ-
της και όχι διεκπεραιωτικά»
«Η δουλειά μας είναι να πείσουμε τον δικαστή ότι έχουμε δίκιο. Αν δείτε τα δικόγραφα που κυ-
κλοφορούν μόνο αυτό δεν κάνουν»
«Η δικηγορική ύλη που υπάρχει σε κατάσταση δυνητική, λανθάνουσα, είναι τεράστια»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 57/2006,50 επ.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ
«Ο κόσμος να χαλάει την ώρα της δίκης υπερασπίζεσαι τον πελάτη σου μέχρι τελευταία στιγμή»
«Η επιτυχία του ποινικολόγου οφείλεται κατά 70% σε γνώσεις και κατά 30% σε φυσικά και ψυ-
χικά προσόντα»
«Η ποινική δικηγορία προϋποθέτει να έχει κανείς βιολογικές, ψυχικές, συναισθηματικές αντοχές»
«Είναι δυσάρεστο να βλέπει κανείς συναδέλφους να έρχονται στα δικαστήρια χωρίς πλήρη 
γνώση της δικογραφίας»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 58/2006, 54 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ - ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
«Επιδίωξή μας είναι ό,τι συμφέρει τον πελάτη»

«Είναι καλύτερα να χάσεις δύο ή τρεις σημαντικές υποθέσεις παρά να χάσεις τη φήμη σου»

«Η ευφυΐα δεν είναι ανάγκη να παντρευτεί με την παρατυπία»

«Για να γίνει ελκυστικότερη για τον Έλληνα δικηγόρο η διαμεσολάβηση θα πρέπει όταν μια 
υπόθεση επιλύεται με διαμεσολάβηση να υπάρχει ένα ποσοστό 0,5% επί του αντικειμένου»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 59/2007, 70 επ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΕΛΙΟΣ 
«Αν ο Έλληνας δικηγόρος είχε μητρική του γλώσσα τα αγγλικά, θα κυβερνούσε τον κόσμο»
«Σε κάθε 100 μονάδες, αν τα έξοδα ξεπεράσουν τις 55, τότε κάτι δεν πάει καλά στο γραφείο»
«Οι πιο πολλοί συνάδελφοι μπορεί να φαντάζονται ότι το μοντέλο που αξιώνει ο κώδικας δεοντολο-
γίας είναι οι δικηγόροι του Λος Άντζελες: γρήγορα λεφτά και όμορφα αυτοκίνητα. Ε, δεν είναι αυτό»
«Η διαμεσολάβηση είναι έξω από τις παραδόσεις μας»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 60/2007, 62 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
«Ο κόσμος έχει γίνει μια πατιά του βου»
«Όσοι Έλληνες δικηγόροι προσπάθησαν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη απέτυχαν. Είναι σαν 
να πουλάς άμμο στη Σαουδική Αραβία ή κάρβουνο στο Newcastle. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε 
μέρη στα οποία μπορεί να θεωρούμαστε λίγο καλύτεροι»
«Η σκληρή δουλειά κάνει καλό έναν δικηγόρο στο ξεκίνημα της καριέρας του. Όταν λέμε σκλη-
ρή δουλειά εννοούμε όταν πονέσεις τον πισινό σου να γονατίζεις και όταν πονέσεις τα γόνατά 
σου να ξαπλώνεις. Σκληρή δουλειά λοιπόν και τιμιότητα»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 61/2007, 58 επ.
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 
«Το κοινοτικό δίκαιο δεν είναι ξεχωριστός κλάδος δικαίου, αλλά όλοι οι κλάδοι μαζί»
«Οποιοδήποτε σφάλμα ή αστοχία στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου δεν τη μαθαίνει κα-
νείς. Η ποιότητα λοιπόν είναι σχετική, δεν γίνεται πάντα αντιληπτή»
«Πια το κοινοτικό δίκαιο είναι αδάμαστο από πλευράς ύλης»
«Πρέπει να προσεγγίζουμε το εσωτερικό δίκαιο υπό το φως του ευρωπαϊκού και όχι το ευρω-
παϊκό υπό το φως του εθνικού δικαίου και των κλάδων του»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 62/2007, 54 επ.

ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
«Κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω...Ούτε τον καιρό του Χίτλερ δεν θυμάμαι χειρότερη 
κατάσταση όσον αφορά στην καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου»
«Ένα Ίδρυμα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που πρέπει να ελέγχει ουκ ολίγες φορές τις Αρχές, 
θα πρέπει να έχει οικονομική ανεξαρτησία. Θα μπορούσαμε να επιχορηγούμαστε από το κρά-
τος, ως ΜΚΟ, αλλά δεν το θέλουμε»
«Έβγαλα την Εγκληματολογία από το Νομικό Τμήμα και τη μετέφερα στο Κοινωνιολογικό»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 63/2007, 58 επ.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗΣ 
«Ήμουν ένας μέτριος φοιτητής. Στην Πολιτική Δικονομία στο πτυχίο πήρα πέντε»

«Έχω υπόψη μου αποφάσεις που λένε ότι ο νόμος λέει αυτό και ο νόμος λέει τα ακριβώς αντί-
θετα. Ούτε καν τον νόμο δεν ανοίγουν να δουν κάποιοι δικαστές»

«Δεν ενθουσιάστηκα από τις σπουδές μου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Αντιθέτως αποκαρδιώ-
θηκα και πολλές φορές σκεφτόμουν να φύγω και να πάω στη Φιλοσοφική»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 64/2007, 46 επ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ 
«Να αναζωογονηθεί ο θεσμός της δικηγορικής άσκησης στο ΣτΕ»
«Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί λαμπρό πεδίο δικηγορικής ύλης πλέον»
«Όταν το πολιτικό σύστημα ωριμάσει τόσο ώστε να μην υπάρχει η αγωνία για την πλήρη και δια-
φανή άσκηση των σχετικών πολιτικών, τότε οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης»
«Δεν είναι εύκολο να υπάρξει Κώδικας Διοικητικού Δικαίου, ούτε είναι βέβαιο ότι είναι ευκταίο 
να υπάρξει»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 65/2008, 34 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
«Differentiate or die»
«Η ασφαλέστερη σύμβαση είναι αυτή που δεν γράφτηκε ποτέ»
«Η σχέση των Ελλήνων πελατών με τους δικηγόρους τους είναι προσωπική»
«Σε έναν ιδανικό κόσμο, η τέλεια δικηγορική εταιρία θα έπρεπε να διοικείται από έναν άνθρω-
πο που δεν θα ήταν δικηγόρος, θα ήταν μάνατζερ»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 66/2008, 49 επ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
«Δημόσιο Πανεπιστήμιο: Αγνοούμε τα καλά και αναδεικνύουμε μόνο τα στραβά»

«Έχουμε όλα τα προσόντα να είμαστε από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, χωρίς αμφι-
βολία, και πάμε πίσω αντί να πάμε μπρος»

«Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια μεγάλη κεντρική βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής»

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών σε σχέση με τις δυνατότητές μας»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 68/2008, 48 επ.



                             Άγνωστες πτυχές γνωστών μας ανθρώπων

τεύχος 100/2013                     53

100
τ ε ύ χ η
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ

ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ 
«Έχω μάθει καλά μια τέχνη: να δουλεύω. Από εκεί και πέρα δεν φοβάμαι τίποτα»
«Η Πολιτική Δικονομία πρέπει να κρατάει Θερμοπύλες. Δεν μπορούμε να έχουμε μια καινούρ-
για δικονομία ανά δεκαετία, ανάλογα με τις συναλλακτικές σχέσεις»
«Η πρώτη μου επιλογή ήταν η Ιατρική»
«Είμαι αντίθετη με τη συγγραφή διδακτορικών από άτομα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλή 
πιθανότητα ακαδημαϊκής πορείας»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 69/2008, 48 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ.Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
«Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε δοκιμή...Στο τέλος ή θα χειροκροτήσουμε τον εαυτό μας ή όχι»
«Ο ανταγωνισμός είναι οικονομικά. Χωρίς οικονομική ανάλυση σοβαρή εφαρμογή ανταγωνι-
σμού δεν υπάρχει»
«Εάν φτιάχναμε ένα ειδικό τμήμα ανταγωνισμού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ένα στο 
Διοικητικό Εφετείο με δικαστές οι οποίοι θα είχαν πολύ μεγάλη εξειδίκευση και υποστήριξη από 
οικονομολόγους και εξειδικευμένους νομικούς, θα είχαμε πολύ καλύτερη ποιότητα αποφάσεων»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 70/2008, 48 επ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
«Το μεγαλύτερο σχολείο για έναν δικηγόρο είναι τα ποινικά ακροατήρια ανεξάρτητα από τον 
κλάδο με τον οποίο θα ασχοληθεί»
«Δεν είναι σωστό να μιλάμε με τόση έμφαση για αστικολόγους, δημοσιολόγους ή ποινικολό-
γους. Όλοι είμαστε νομικοί»
«Η μεγαλύτερη οργανωτική πρόκληση στη δικηγορική εταιρία είναι το να αποφύγει κανείς την 
τεταμένη ατμόσφαιρα»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 72/2009, 48 επ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
«Δεν διανοηθήκαμε ποτέ να μεσολαβήσουμε σε συναλλαγή και δεν χάσαμε απ’ αυτό»

«Οι δικηγόροι οφείλουν να είναι πελατο-κεντρικοί και όχι εγωκεντρικοί»

«Ο καθένας έχει το δικό του φορολογικό καθεστώς εδώ στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω πολιτικός μηχανικός, γιατί πίστευε ότι θα πεινούσα ως δικηγόρος»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 73/2009, 44 επ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΜΠΑΣΗ 
«Αν ήταν στο χέρι μου θα καταργούσα τη Σχολή Δικαστών»
«Η ποιότητα της νομοθεσίας είναι τόσο κακή, ώστε το να ανεύρεις την έννομη σχέση είναι ένας άθλος»
«Με αυστηρότητες και υπεροψίες δεν ανεβάζεις το κύρος της δικαιοσύνης, μόνο με τη σωστή 
επικοινωνία»
«Οι εξετάσεις των υποψηφίων δικαστών δεν είναι διαβλητές, είναι όμως πολύ άστοχες και πο-
λύ κακά οργανωμένες»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 74/2009, 48 επ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΩΡΗΣ 
«Δεν πιστεύω στις αυθεντίες»

«Το επίπεδο των παρακολουθούντων φοιτητών σήμερα είναι κατά μέσον όρο υψηλότερο από το επί-
πεδο του μέσου όρου των παρακολουθούντων φοιτητών της εποχής που εγώ ήμουν φοιτητής.»

«Έχω πιστέψει στην ιδέα του δημοσίου πανεπιστημίου και δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου 
οποιαδήποτε απόκλιση από την ιδέα αυτή»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 75/2009, 48 επ.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
«Στη δικαιοσύνη χρειάζονται μέτρα υποδομής και όχι εντυπωσιασμοί»
«Είναι λάθος μόνη της η δικαιοσύνη να επιλέγει την ηγεσία της»
«Πρέπει να ενοποιηθούν οι ειδικές διαδικασίες στην πολιτική δίκη. Έχουμε εφτά ειδικές διαδι-
κασίες. Τι χρειάζονται; Μια ειδική διαδικασία, ίδιες προθεσμίες, να τελειώνουμε»
«Τα τελευταία 35 χρόνια είχαμε 50 τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον 
ψευδεπίγραφο τίτλο “Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης”»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 76/2009, 46 επ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΚΛΕΡΗΣ
«Αν οι κοινωνίες δεν γίνουν βιώσιμες, το μέλλον διαγράφεται ζοφερό»
«Η νομολογία του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ έθιξε τα πελατειακά συμφέροντα των κομμάτων και πέτυχε 
να διαμορφώσει την οικολογική συνείδηση των Ελλήνων και να καταξιωθεί στην κοινή γνώμη»
«Τελικά κερδισμένοι θα είναι μόνον όσοι κατορθώσουν να διαφυλάξουν την ακεραιότητα και 
το κάλλος της φύσεώς των»
«Χωρίς χαλιναγώγηση της αγοράς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνική ισορροπία και ειρήνη»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 77/2010, 58 επ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
«Πρέπει να επανέλθει η έννοια της ευθύνης και της κύρωσης»
«Θέλουμε οι φοιτητές να μάθουν πώς συντάσσεται μια αγωγή. Αυτό είναι δουλειά μας να το 
κάνουμε, δεν είναι δουλειά κάποιου άλλου»
«Για την κρίση που περνάμε, οι Πανεπιστημιακοί φέρουμε μέρος της ευθύνης»
«Επιθυμούμε διακαώς μείωση εισαγομένων φοιτητών στη Νομική, δηλαδή όχι φοιτητές από 
τα παράθυρα»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 78/2010, 48 επ.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
«Δεν θα έκανα συνδικαλισμό αν δεν έβλεπα φως στο τούνελ»
«Ο δικηγόρος είναι κατ’ εξοχήν δημόσιος λειτουργός, δεν είναι επιχειρηματίας, δεν είναι έμπο-
ρος και οι υπηρεσίες του είναι υπηρεσίες κοινωνικές»
«Δεν μπορώ να δεχθώ ότι οι υπηρεσίες που παρέχει ο δικηγόρος είναι κοινωνικά υποδεέστε-
ρες του γιατρού»
«Η κατάργηση του συστήματος των προεισπράξεων είναι βόμβα στα θεμέλια του συστήματος»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 79/2010, 56 επ.

GÜNTHER JAKOBS
«Η φιλοσοφική θεμελίωση του Ποινικού Δικαίου έχει φθάσει στο τέλος της»

«Αναφέρομαι συχνά στον Οιδίποδα, διότι αποτελεί μια περίπτωση “ευθύνης για το πεπρωμένο”»

«Θα πρέπει να διαδηλώνει κανείς απολύτως ειρηνικά ή να μην διαδηλώνει καθόλου»

«Η ποινικοποίηση της κουκουλοφορίας νομίζω ότι δεν πρόκειται για ένα αποδοτικό μέτρο. Οι 
αυστηρότερες ποινές ποτέ δεν φέρνουν αποτέλεσμα»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 80/2010, 48 επ.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ
«Είμαστε όλοι παιδιά της Ρώμης. Σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη το ιδιωτικό δίκαιο στηρίζεται 
πάνω στο ρωμαϊκό»

«Είμαι της αρχής ότι τα χρήματα σε μένα δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο, γιατί δεν υπάρχουν!»

«Δεν νοείται αξιοπρεπής και σοβαρός ιστορικός του δικαίου, εάν δεν είναι και φιλόλογος»

«Το κράτος βλέπει τα πανεπιστήμια ως τρόπο ενισχύσεως της τοπικής οικονομίας»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 81/2010, 48 επ.
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ΛΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ
«Ο ελληνικός λαός δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο μισαλλόδοξος από τους άλλους λαούς»

«Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί τζαμί»

«Οι διεθνείς οργανισμοί αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε οπωσδήποτε να εφευρεθούν»

«Θα πρέπει σιγά-σιγά να γίνει συνείδηση ότι όπως το ενωσιακό δίκαιο έτσι και η ΕΣΔΑ διαχέε-
ται σε όλους τους κλάδους δικαίου»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 82/2010, 42 επ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
«Δεν γίνεται καμία μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια πάνω σε ερείπια»
«Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν μπορεί να ταυτισθεί με την ασυλία»
«Διαφωνούμε κάθετα με το σύστημα επιλογής αντί της εκλογής του πρύτανη, γιατί προσκρούει 
στο Σύνταγμα και δεν θα έχει καμία αποτελεσματικότητα»
«Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι η μοναδική στην Ευρώπη 
που δεν έχει θεσμικό χαρακτήρα»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 83/2011, 38 επ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Τις βασικές αρχές του Μνημονίου σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση τις επαναλαμβάνουμε στην 
Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια»
«Η αρχική μου επιθυμία ήταν να γίνω αρχιτέκτονας. Δεν είχα κανένα σκοπό πανεπιστημιακής 
σταδιοδρομίας»
«Η ίδρυση του ΣτΕ ήταν ο μεγάλος και κρίσιμος σταθμός στην εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου»
«Το Διοικητικό Δίκαιο πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς. Είναι πολύ ζωντανό δίκαιο»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 84/2011, 48 επ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΗΡΟΣ
«Η ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου και η ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής της 
δίκης θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης»
«Ως λαός διακρινόμαστε από την τάση να προσφεύγουμε με αυξημένη συχνότητα στα δικαστήρια»
«Υποθέσεις με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον μπορούν πλέον μέσω της πιλοτικής/πρότυπης 
δίκης να επιλύονται άμεσα»
«Το πρόβλημα με τις φυλακές είναι οξύ και εκρηκτικό»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 85/2011, 52 επ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
«Η πολιτική έχει γίνει “κουζίνα” κι εγώ με τα μαγειρέματα δεν τα πάω καλά»
«Οι ποινικολόγοι οφείλουν να μην καθίστανται αρωγοί στην επιθυμία των εντολέων τους για 
συσκότιση ή διαστρέβλωση της αλήθειας»
«Το ποινικό δίκαιο οφείλει να είναι και μάθημα δημοκρατίας»
«Χρωστώ πολλά στη νομική επιστήμη γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω, δίνοντας 
νόημα στη ζωή μου»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 86/2011, 46 επ.

ΤΖΟΝΝΥ ΒΕΚΡΗΣ
«Το ποδόσφαιρο έχει και κοινωνικές διαστάσεις μεγάλες, δεν είναι μόνο αυτό το αίσχος το 
οποίο ζούμε τώρα»

«Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ένας καλλιτέχνης ποιοτικός και πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή  
πορεία»

«Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα έχει δημιουργηθεί από πολύ μεγάλα “εγώ”. Αν 
ήμασταν λίγο πιο ταπεινοί, προσγειωμένοι και σοβαροί δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 87/2011, 44 επ.
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ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 
«Την πρώτη ευθύνη την έχουν οι άνθρωποι. Οι θεσμοί ακολουθούν»
«Την στιγμή που οι αποφάσεις που παίρνονται στις Βρυξέλλες επηρεάζουν όσο ποτέ άλλοτε 
την καθημερινότητά μας, το να μην μπορείς να αποδώσεις πολιτικές ευθύνες είναι πρόβλημα. 
Διότι δεν νοείται άσκηση εξουσίας χωρίς λογοδοσία και ευθύνη»
«Το δημοψήφισμα λειτουργεί ενίοτε ως εργαλείο στα χέρια της εξουσίας»
«Νομίζω ότι άμα βάλεις ένα καλό διανοούμενο να κάνει τον πολιτικό θα αποτύχει οικτρά»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 88/2011, 54 επ.

ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
«Τα βασικά ερωτήματα που αφορούν το δίκαιο είναι στο βάθος τους ηθικά»
«Λίγοι ξέρουν σήμερα πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του Καντ στον Αστικό Κώδικα, κυρίως 
μέσω του Savigny»
«Χρειαζόμαστε ένα καινούργιο δημόσιο Πανεπιστήμιο αριστείας»
«Εδώ εμείς βομβαρδίζουμε τους φοιτητές με πλάτος γνώσεων. Στα μεγάλα πανεπιστήμια είναι 
το βάθος που έχει σημασία»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 89/2012, 54 επ.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν εγκλωβιστεί σε έναν συντηρητισμό και μια οπισθοδρόμηση 
που αναχαιτίζουν την εξέλιξη»
«Στηρίζουμε την αναβάθμιση του ειρηνοδικείου και τις μονομελείς συνθέσεις»
«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει σύγχρονες δομές, ούτε σύγχρονη οργάνωση»
«Εκτιμώ ότι στην Ελλάδα η διαμεσολάβηση θα έχει πολύ καλή εφαρμογή στις οικογενειακές 
διαφορές και στις εμπορικές απαιτήσεις»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 90/2012, 56 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ
«Το βασικό κλειδί για την επόμενη μέρα της εταιρείας είναι η ομαδική δουλειά»
«Η διαφανής και καθαρή οικονομική συναλλαγή είναι η βάση κάθε υγιούς συνεταιρισμού»
«Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από κανέναν να θυσιάσει το Σάββατο ή την Κυριακή του χωρίς 
αντίστοιχη αμοιβή»
«Σαν φιλοσοφία ιδιαίτερα προς τους Έλληνες πελάτες η ιδέα του συμβιβασμού δεν γίνεται εύ-
κολα αποδεκτή»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 91/2012, 58 επ.

ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
«Αγγλοσαξωνικό σύστημα εφαρμοζόμενο κατά κυπριακό τρόπο δεν δουλεύει»
«Αν δεν συμβιβάσεις τα μέρη δεν κυλάει η δουλειά»
«Απαιτείται η άμεση δημιουργία διοικητικού δικαστηρίου α’ βαθμού και η εναλλαγή δικαστών 
σε όλους τους τομείς ενόσω είναι πρωτόδικοι δικαστές»
«Στις βασικές νομοθεσίες, δυστυχώς, για 52 τόσα χρόνια η Κύπρος δεν παρακολούθησε τις 
εξελίξεις. Το Δίκαιο παρέμεινε όπως το άφησαν οι Άγγλοι»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 92/2012, 54 επ.

ΜΑΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
«Όλος ο Ποινικός Κώδικας έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο»
«Το διαδίκτυο είναι φως, δεν μπορούμε πλέον χωρίς αυτό, αλλά ποτέ δεν πιστεύεις αυτό που 
διαβάζεις, αν δεν το διασταυρώσεις»
«Ο ιδρυτής της Google λέει ότι πολλοί θα αναγκαστούν να αλλάξουν επώνυμο με αυτά που 
γράφουν στο διαδίκτυο»
«Η χώρα μας έχει το μικρότερο ποσοστό παιδόφιλων»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 93/2012, 54 επ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ
«Είσαι ό,τι μπορείς να μετρήσεις. Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι είναι σαν να μην υπάρχει»

«Το “όχι” και το “δεν γίνεται” το χρησιμοποιούμε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Πρέπει να 
βρεις τον τρόπο ώστε η επιχειρηματική ζωή και δράση να βρουν διέξοδο»

«Η νομική υπηρεσία είναι δεμένη με τον οργανισμό, είναι μέλος του, είναι σαρξ εκ της σαρκός του»

«Δεν γίνεται τίποτα αν δεν πάρει clearance από τη νομική υπηρεσία είτε είναι δελτίο Τύπου, είτε 
διαφημιστική καμπάνια, είτε σύμβαση, ακόμα και επιστολή κ.λπ.»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 94/2012, 56 επ.

ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
«Ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα είναι “μαξιμαλιστικός”, καθώς απαιτεί σε όλες τις περι-
πτώσεις που τηρείται αρχείο να γίνεται γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται 
για ευαίσθητα δεδομένα ή απλά»

«Η ΑΠΔΠΧ αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης και μειωμένου προϋπολογισμού»

«Είναι αναγκαία μια τροποποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθούν οι παράλλη-
λες αρμοδιότητες άλλων Αρχών ή άλλων οργάνων»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 95/2012, 54 επ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
«Δεν μπορεί η Πολιτεία να απαιτεί τα πάντα από τους δικαστές χωρίς η ίδια να προσφέρει έστω 
τα στοιχειώδη»

«Το ήμισυ περίπου των δικαστών δεν έχουν κομπιούτερ. Οι μισοί δηλαδή περίπου δικαστές 
γράφουν ακόμα στο χέρι. Δεν ξέρουν καν τη χρήση του κομπιούτερ»

«Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει ο δικαστής να εκδικάσει τόσο μεγάλο αριθμό υπο-
θέσεων όσο έχει ο Έλληνας δικαστής»

«Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με την οικονομική ανεξαρτησία του δικαστή»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 97/2012, 50 επ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - MANON SCHONENWILLE
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης»

«Η διαμεσολάβηση και τα ADR (εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών) είναι οι “φυσικές 
ανάγκες” της επιχειρηματικότητας και προαπαιτούμενα για την υποδομή και την ανάπτυξή της»

«Η Ελλάδα έχει βρει την χρυσή συνταγή. Είναι η υποχρεωτική παρουσία των δικηγόρων στη 
διαμεσολάβηση. Είμαστε η μόνη χώρα στην ΕΕ»

«Η διαμεσολάβηση είναι και πρόκληση και ευκαιρία για τους δικηγόρους»

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 98/2012, 52 επ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
«Συγκεκριμένα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα θέλουν την απαξίωση του δικηγορικού 
επαγγέλματος»
«Τα δικαστήρια, αν δεν υπήρχαν οι δικηγορικοί σύλλογοι, θα είχαν κατεβάσει ρολά»
«Η αναγνώριση των αλλοδαπών πτυχίων Νομικής από τον ΔΟΑΤΑΠ δεν αρκεί. Ποιος θα ελέγ-
ξει αν ο υποψήφιος δικηγόρος γνωρίζει το ελληνικό δίκαιο;»
«Πολλοί νέοι συνάδελφοι παραιτούνται γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της 
δικηγορίας. Αυτά που λένε περί ανοίγματος του επαγγέλματος είναι μύθος»
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 99/2012, 58 επ.
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