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Στην έκπομπή "Είσαι στην ΕΟΚ-μάθε γιά την ΕΟΚ" έ- 
πιβάτης της αμαξοστοιχίας απορεί, μήπως με την ελευθερία 
εγκατάστασης "πλημμυρίσει ή 'Ελλάδα ξένους γιατρούς, δι
κηγόρους ή αγρότες". 'Η υπεύθυνη γιά τη διαφώτισή μας 
κυρία άπαντα : "οί δικηγόροι π.χ. πώς θάρθουν, σε τί 
γλώσσα θά κάνουν ,τίς αγορεύσεις τους;" 'Η έκπομπή μας 
προσφέρει υπόδειγμα παραπλανητικής συλλογιστικής. Τό 
συμπέρασμα μιας ειδικής περίπτωσης- οΐ δυσκολίες τής 
γλώσσας αποκλείουν νά έρθουν ξένοι δικηγόροι γιά αγορεύ
σεις στά ελληνικά δικαστήρια -γενικεύεται. Στόν τηλε
θεατή έντυπώνονται έμμεσα μέ τή γενίκευση δύο αρχές :
Οί ξένοι δικηγόροι δέν θά έρθουν. Οί έλεύθεροι έπαγγελμα- 
τίες δέν κινδυνεύουν μέ τήν ένταξη.

Είναι πρώτα άπ’όλα λάθος νά έξομοιουνται όλα τά 
ελεύθερα έπαγγέλματα μέ τή δικηγορία. '0 ξένος γιατρός 
ή ό ξένος μηχανικός μπορούν νά δουλέψουν στήν 'Ελλάδα χω
ρίς νά περιορίζονται από τό εμπόδιο τής γλώσσας ή τής εί- 
δικής έθνικής νομοθεσίας. '0 μηχανικός θά χτίσει έδώ κα
τά τόν ίδιο τρόπο πού χτίΓει κι’αλλού. Θά έρθει στήν 'Ελ
λάδα στό μέτρο πού οί γνώσεις του, τά κεφάλαιά του, ή 
οργανωτική του πείρα, ό τεχνικός του εξοπλισμός του ε
πιτρέπουν νά επιβληθεί στήν ελληνική αγορά. Τούτο θά 
συμβεΐ κατά κανόνα όταν πρόκειται νά έκτελεστουν σημαντι
κά έργα τά όποια ξεπερνούν τίς οικονομικές καί τεχνικές 
δυνατότητες τών εγχωρίων κατασκευαστών.

Είναι έπίσης λάθος νά τονίΓονται ως πρός τή δικη
γορία μόνο οί εθνικές ιδιομορφίες. ’Επιπρόσθετα, τό κρίσι
μο θέμα δέν είναι άν θά έρθουν ή όχι ξένοι δικηγόροι, αλ
λά ποιά μορφή θά πάρει ή δικηγορία κάτω άπό τίς νέες 
συνθήκες. Οί δικηγορικές δουλειές μπορούν νά καταταγούν 
χονδρικά σέ τρεις κατηγορίες : τίς ποινικές υποθέσεις, τίς 
υποθέσεις τής καθημερινής οικογενειακής καί επαγγελματι
κής ζωής καί τίς ύποθέσεις τών έπιχειρήσεων καί τής οικονο
μικής συναλλαγής.



Οι τελευταίες είναι οί οικονομικά πιό σημαντικές καί 
προσφέρουν συνήθως στους δικηγόρους ψηλές αμοιβές καί 
κοινωνική επιρροή. Γιά τή διεκπεραίωση τους^πάνΐα είναι 
αναγκαία ή αγόρευση σέ δικαστήριο. Ό  αποτελεσματικός 
χειρισμός τους προϋποθέτει διασυνδέσεις μέ επιχειρήσεις 
καί τή διοίκηση, τεχνικό εξοπλισμό, ειδίκευση καί τή 
συνεργασία περισσοτέρων δικηγόρων. Προϋποθέτει έπιχει- 
ρηματική διοργάνωση τής δικηγορίας.

’Η ένταξη καί ή συνακόλουθη πορεία τής οικονομίας 
στή χώρα μας θά δώσουν σημαντική ώθηση στήν επιχειρημα
τική δικηγορία. ’Αποφασιστικός παράγοντας έπσγγελματι- 
κής επιτυχίας θά είναι στή μορφή αυτή δικηγορίας ή σχέ
ση μέ τό εξωτερικό. Στόν έσωεπαγγελματικό ανταγωνισμό 
θά αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα ή συνεργασία μέ ξέ
νες επιχειρήσεις καί ξένα δικηγορικά γραφεία. Το πλεο
νέκτημα αυτό θά αποκτάται μέ πιστή συμμόρφωση πρός οδη
γίες καί μαχητική υπεράσπιση των επιθυμιών των ξένων πε
λατών. Δέν έχει παρά νά δει κανείς τί συμβαίνει σήμερα στό 
τομέα τής βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οΐ δικηγόροι πού ασχο
λούνται ειδικά μέ υποθέσεις σημάτων καί ευρεσιτεχνιών συ
νεργάζονται, κατά κανόνα,σχεδόν αποκλειστικά μέ ξένες επι
χειρήσεις, συμμορφώνονται πρός τίς υποδείξεις τους καί 
φροντίζουν ενεργά γιά τά συμφέροντά τους. Στό μεταξύ τους 
ανταγωνισμό επικράτησαν έκεινοι πού έχουν τίς καλύτερες 
σχέσεις μέ τό εξωτερικό, κεφάλαια γιά τή βελτίωση του 
τεχνικού έξοπλισμοϋ τους, τούς περισσότερους υπαλλήλους 
γιά τή γρήγορη διεκπεραίωση τών υποθέσεων. 'Η δικηγορία 
είναι όργανωμένη έπιχειρήση. *Η αγόρευση αποτελεί ανάμνη
ση του παρελθόντος.


