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Με µεγάλη έκπληξη είδαµε σε συγκεκριµένο site

συνάντηση καλύφθηκε οπτικοακουστικά) την αήθη επίθεση και τους χυδαίους 

και ανακριβείς χαρακτηρισµούς και εκφράσεις που χρησιµοποίησε ο κος 

Πέτρου κατά του µέλους µας, δικηγόρου, κας Μαρίας Καζαντζάκη, σε 

συγκέντρωση που έγινε στα γραφεία τ

Κυκλάδων, στην Ερµούπολη Σύρου. 

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στο δελτίο τύπου που 

απέστειλε ο πρόεδρος του συγκεκριµένου Κέντρου και συνυπογράφεται από 

κάποια σωµατεία, το οποίο βρίθει ανακριβειών και συκοφαντιών, 

γεγονότα που έγιναν στα γραφεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, στην 

Ερµούπολη Σύρου, και µας προβληµατίζουν πάρα πολύ έντονα, καθόσον 

είναι δείγµατα µίας καταδικαστέας συµπεριφοράς για την οποία έχουµε στο 

παρελθόν τοποθετηθεί και απευθύνετα

Αυτονόητα τασσόµαστε υπέρ της συναδέλφου, που θεωρούµε ότι έπραξε σωστά 

τη δουλειά της, όπως υπέρ οποιουδήποτε συναδέλφου µας, µέλους του 

συλλόγου µας ή όχι, ο οποίος βάλλεται για τις επαγγελµατικές του επιλογές, 

που δεν είναι από κάποιους αρεστές και στο πλαίσιο της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και καταδικάζουµε / κατακρίνουµε συµπεριφορές, όπως και 

η προηγούµενη, που φθάνουν στα όρια της διάπραξης ποινικών αδικηµάτων 

και επιφυλασσόµαστε ρητά κάθε νοµίµου δικαιώµατός µας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με µεγάλη έκπληξη είδαµε σε συγκεκριµένο site (καθόσον όλη η 

συνάντηση καλύφθηκε οπτικοακουστικά) την αήθη επίθεση και τους χυδαίους 

και ανακριβείς χαρακτηρισµούς και εκφράσεις που χρησιµοποίησε ο κος 

Πέτρου κατά του µέλους µας, δικηγόρου, κας Μαρίας Καζαντζάκη, σε 

συγκέντρωση που έγινε στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

Κυκλάδων, στην Ερµούπολη Σύρου.  

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στο δελτίο τύπου που 

απέστειλε ο πρόεδρος του συγκεκριµένου Κέντρου και συνυπογράφεται από 

κάποια σωµατεία, το οποίο βρίθει ανακριβειών και συκοφαντιών, 

γεγονότα που έγιναν στα γραφεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, στην 

Ερµούπολη Σύρου, και µας προβληµατίζουν πάρα πολύ έντονα, καθόσον 

είναι δείγµατα µίας καταδικαστέας συµπεριφοράς για την οποία έχουµε στο 

παρελθόν τοποθετηθεί και απευθύνεται εναντίον κάποιου µέλους µας.

Αυτονόητα τασσόµαστε υπέρ της συναδέλφου, που θεωρούµε ότι έπραξε σωστά 

τη δουλειά της, όπως υπέρ οποιουδήποτε συναδέλφου µας, µέλους του 

συλλόγου µας ή όχι, ο οποίος βάλλεται για τις επαγγελµατικές του επιλογές, 

ι από κάποιους αρεστές και στο πλαίσιο της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και καταδικάζουµε / κατακρίνουµε συµπεριφορές, όπως και 

η προηγούµενη, που φθάνουν στα όρια της διάπραξης ποινικών αδικηµάτων 

και επιφυλασσόµαστε ρητά κάθε νοµίµου δικαιώµατός µας. 

Ερµούπολη, 5 ∆εκεµβρίου 2018  
Αριθµ. πρωτ. 703 

(καθόσον όλη η 

συνάντηση καλύφθηκε οπτικοακουστικά) την αήθη επίθεση και τους χυδαίους 

και ανακριβείς χαρακτηρισµούς και εκφράσεις που χρησιµοποίησε ο κος 

Πέτρου κατά του µέλους µας, δικηγόρου, κας Μαρίας Καζαντζάκη, σε 

ου Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στο δελτίο τύπου που 

απέστειλε ο πρόεδρος του συγκεκριµένου Κέντρου και συνυπογράφεται από 

κάποια σωµατεία, το οποίο βρίθει ανακριβειών και συκοφαντιών, στα θλιβερά 

γεγονότα που έγιναν στα γραφεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, στην 

Ερµούπολη Σύρου, και µας προβληµατίζουν πάρα πολύ έντονα, καθόσον 

είναι δείγµατα µίας καταδικαστέας συµπεριφοράς για την οποία έχουµε στο 

ι εναντίον κάποιου µέλους µας. 

Αυτονόητα τασσόµαστε υπέρ της συναδέλφου, που θεωρούµε ότι έπραξε σωστά 

τη δουλειά της, όπως υπέρ οποιουδήποτε συναδέλφου µας, µέλους του 

συλλόγου µας ή όχι, ο οποίος βάλλεται για τις επαγγελµατικές του επιλογές, 

ι από κάποιους αρεστές και στο πλαίσιο της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και καταδικάζουµε / κατακρίνουµε συµπεριφορές, όπως και 

η προηγούµενη, που φθάνουν στα όρια της διάπραξης ποινικών αδικηµάτων 



Κανένας δεν θα µας εµποδίσει να κάνουµε τη δουλειά µας, κανένας δεν 

θα µας εµποδίσει να εκτελούµε ευσυνείδητα τα καθήκοντά µας 

προστατεύοντας µέσα στο πλαίσιο του νόµου τα συµφέροντα των εντολέων µας. 

Και πάνω απ’ όλα θα στεκόµαστε στο πλευρό των συναδέλφων µας όταν αυτοί 

κρεµιόνται στα µανταλάκια έρµαια σε απροσδιόριστες επιδιώξεις τρίτων. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σύρου 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ι. Φιφλής  


