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Προς Δικηγορικό Σύλλογο 

 

Με την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και  Πρωτοκολλητείων βρισκόμαστε 

όλοι αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση. Για να επιτύχουμε είναι απαραίτητη , ως 

προϋπόθεση, η επίδειξη σύνεσης, υπομονής και προ πάντων συνεργασίας.  

Συμπεριφορές και στοιχεία που έχουν ήδη επιδειχθεί στο Δικαστήριο μας με 

υποδειγματικό τρόπο όλη αυτή την περίοδο και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για 

αυτό.  Απόδειξη των πιο πάνω αποτελεί το ευχάριστο γεγονός ότι μέχρι σήμερα 

και κυρίως λόγω της πιστής εφαρμογής των μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση 

αλλά και των πρόσθετων μέτρων που έχουμε λάβει σε συνεργασία, αλλά και με τη 

δική σας συνδρομή, δεν είχαμε κανένα κρούσμα εντός του χώρου μας.  

Σας ζητώ με σεβασμό, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας θα 

συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, πιστή εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων τα οποία 

θα εφαρμόσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας υπό 

τις περιστάσεις , ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης σε ένα περιβάλλον που 

θα αισθανόμαστε όλοι άνετα και ασφαλείς.  

Δεν είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας, αλλά συνεργάτες που συνυπάρχουμε στον 

ίδιο χώρο, ο καθένας για το σκοπό που έχει ταχθεί να υπηρετήσει. Αμέλεια στην 

τήρηση των μέτρων από τον οποιοδήποτε από εμάς, θέτει σε κίνδυνο όλους μας 

με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομαλή αλλά ακόμα και αυτή καθ’ εαυτή τη 

λειτουργία του χώρου μας. 

Με αυτές τις σκέψεις και με τη βεβαιότητα ότι η αγαστή συνεργασία μας θα 

συνεχιστεί, σας παρακαλώ όπως υλοποιήσετε με αυστηρότητα το νέο πρόγραμμα 
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λειτουργίας του Δικαστηρίου μας, το οποίο θα αναθεωρείται αναλόγως των 

εξελίξεων και των οδηγιών που θα λαμβάνουμε. Εάν κάτι δεν είναι λειτουργικό, 

θα τροποποιείται αναλόγως και πάντοτε στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα των 

δεδομένων που έχουν επί του παρόντος δημιουργηθεί, αλλά και προς το σκοπό 

καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης. 

Με ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους ξεχωριστά, προς τη Διοικητική Πρόεδρο αλλά 

και προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού για την άψογη 

συνεργασία που έχουμε, διατελώ με εκτίμηση και σεβασμό. 

 

Ευαγόρας Χ΄΄Δημήτρη 

Ανώτερος Πρωτοκολλητής. 
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