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Του Δημήτρη Τσάκα

«Οταν υπογράφετε
το συμβόλαιο της
ασφάλειας του
αυτοκινήτου ζη-

τήστε από τον ασφαλιστή σας να
συμπεριλάβει και κάλυψη για
τον ανασφάλιστο είτε και τον
ελάχιστα ασφαλισμένο οδηγό
(uninsured and underinsured
motorist coverage)», επεσήμανε
κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης που παραχώρησε στον «Ε.Κ.»
ο ομογενής δικηγόρος Φίλιππος
Αργυρόπουλος, ο οποίος έχει μα-
κρά πείρα σε τροχαία ατυχήμα-
τα.

Οσον αφορά τα τροχαία ατυ-
χήματα, επεσήμανε ότι οι ομο-
γενείς πρέπει να είναι προσεκτι-
κοί και να ζητήσουν από τον
ασφαλιστή τους να έχουν μεγάλη
ασφάλεια και να είναι αντίστοιχη
με τα περιουσιακά τους στοιχεία,
ούτως ώστε σε περίπτωση ατυ-
χήματος να μην τεθεί σε κίνδυνο
η περιουσία τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι ελάχι-
στοι ομογενείς γνωρίζουν ότι εί-
ναι προς όφελός τους να έχουν
κάλυψη όχι μόνο για λόγου τους,
αλλά και για τον ανασφάλιστο
είτε και για τον ελάχιστα ασφα-
λισμένο οδηγό (uninsured and
underinsured motorist covera-
ge). Αυτό είναι ένα μέρος της
ασφάλειας του αυτοκινήτου το
οποίο οι ασφαλιστές δεν εξηγούν
στους πελάτες τους και το οποίο

δεν στοιχίζει πολλά. Επειδή είναι
φθηνό να αγοράσεις αυτή την
κάλυψη και δύσκολο να εξηγή-
σεις στον πελάτη γιατί είναι απα-
ραίτητη, οι ασφαλιστές δεν μπαί-
νουν στον κόπο να εξηγήσουν.

Το κατώτερο όριο υπευθυνό-
τητας (liability) για την ασφάλι-
ση ενός αυτοκινήτου στη Νέα
Υόρκη είναι $25.000 και αν λό-
γου χάρη βρεθεί κανείς σε ένα
ατύχημα και η ζημιά που σου
προκάλεσε ο άλλος οδηγός είναι
παραπάνω από $25.000, τότε η
ασφάλειά του είναι υπόλογη μό-
νο για το ασφαλισμένο ποσό. Αν
όμως ο οδηγός που υπέστη ζημιά
έχει κάλυψη και για τον ανασφά-
λιστο είτε ελάχιστα ασφαλισμένο
οδηγό (uninsured and underin-

sured motorist coverage) τότε η
ασφάλειά του θα του καλύψει τη
διαφορά.

Ο νόμος επιτρέπει να αυξή-
σεις το όριο της υπευθυνότητας
(liability) για τον ανασφάλιστο
ή ελάχιστα ασφαλισμένο στα
όρια της υπευθυνότητας (liabili-
ty) που εμπεριέχεται στην ασφά-
λειά σου. Το ετήσιο κόστος γι’
αυτή την κάλυψη είναι ανυπο-
λόγιστο εν συγκρίσει με τα ευερ-
γετήματα που μπορεί να επωφε-
ληθείς από αυτή την κάλυψη»,
συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν οι ασφάλειες
δέχονται αυτή την κάλυψη, επε-
σήμανε ότι όλες οι ασφάλειες εί-
ναι υποχρεωμένες από το νόμο
να προσφέρουν και αυτή την κά-
λυψη. Παράλληλα, τόνισε ότι θα
ήταν καλύτερα εάν η εν λόγω
κάλυψη (uninsured and unde-
rinsured motorist coverage) ήταν
υποχρεωτική για όλους τους οδη-
γούς.

Διευκρίνισε επίσης, ότι το κό-
στος αυτής της κάλυψης για τις
ασφαλιστικές εταιρείες είναι μι-
κρό διότι οι αποζημιώσεις σε αυ-
τοκινητικά ατυχήματα σπάνια
υπερβαίνουν το όριο της υπευ-
θυνότητας (liability) και γι’ αυτό
το λόγο το κόστος της παροχής
αυτής της κάλυψης είναι μικρό
σε σχέση με τη γενικότερη κά-
λυψη που παρέχει ένα ασφάλι-
στρο αυτοκινήτου.

Ο Φίλιππος Αργυρόπουλος
για 23 ολόκληρα χρόνια προσφέ-

ρει τις υπηρεσίες του σε ομογε-
νείς και άλλους κατοίκους της
Αστόριας και της Νέας Υόρκης
και με υπερηφάνεια δηλώνει ότι
το 80% των πελατών του είναι
ομογενείς.

Οταν σπούδαζε στη Νομική
Σχολή εργάζονταν στο δικηγορι-
κό γραφείο του Δημήτρη Μανιά-
τη ως βοηθός και όταν αποφοί-
τησε ήταν έτοιμος όχι μόνο για
τις εξετάσεις για την άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος, αλλά και για
το άνοιγμα του δικού του γρα-
φείου.

Στις αρχές του 1990 κέρδισε
την άδεια άσκησης δικηγορίας
στην πολιτεία της Νέας Υόρκης
και άνοιξε το δικό του γραφείο
στο δεύτερο όροφο του κτιρίου

στο οποίο στεγάζεται το εστια-
τόριο «Μπάρμπα Γιώργης ο Ξε-
νύχτης» και αυτό δεν ήταν διό-
λου τυχαίο διότι ο ιδιοκτήτης
ήταν θείος του. Το 1997 μετακό-
μισαν σε νέο γραφείο το οποίο
στεγαζόταν στο ίδιο κτήριο με τη
Marathon Bank, τη θυγατρική
της Τράπεζας Πειραιώς, την
οποία πέρσι εξαγόρασε η Inve-
stors Bank.

Μετά από δεκαπέντε περίπου
χρόνια μετακόμισαν στον δεύτε-

ρο όροφο του κτηρίου στη διεύ-
θυνση 31-08 της Λεωφόρου
Μπρόντγουέϊ στην Αστόρια.

Ερωτηθείς γιατί επέλεξε την
Αστόρια, είπε ότι και τα τρία του
γραφεία βρίσκονταν επί της Λε-
ωφόρου Μπρόντγουέϊ και το πο-
λύ τρία τετράγωνα μακριά το ένα
από το άλλο, επεσήμανε: «Ο πα-
τέρας μου είχε αναμειχθεί με τα
κοινά και βοηθούσε πάντα τους
συλλόγους και τις κοινότητες και
όλοι γνώριζαν ότι ο γιος του Αν-
δρέα Αργυρόπουλου είναι δικη-
γόρος. Και αυτό ήταν σημαντικό
πλεονέκτημα για το ξεκίνημά
μου. Επί πλέον, η Αστόρια απο-
τελεί τη Μέκκα του Ελληνισμού
της Αμερικής όχι μόνο διότι εδώ
διαμένουν χιλιάδες ομογενών,

αλλά και διότι εδώ διατηρούν τις
περιουσίες και τις επιχειρήσεις
τους οι ομογενείς».

«Χωρίς αυτές τις σχέσεις θα
ήταν πολύ δύσκολο αμέσως μετά
την αποφοίτησή μου να ανοίξω
το δικό μου γραφείο», συμπλή-
ρωσε.

Ερωτηθείς για τις υπηρεσίες
που παρέχει το δικηγορικό του
γραφείο, είπε ότι το μεγαλύτερο
όγκο τον καταλαμβάνουν τα τρο-
χαία ατυχήματα, τα εργατικά
ατυχήματα και παντός είδους
τραυματισμοί, αποζημιώσεις για
τραυματισμούς λόγω βλαβών των
προϊόντων και μηχανημάτων,
αγοραπωλησίες επιχειρήσεων
και ακινήτων.

Οσον αφορά την πελατεία,
τόνισε ότι το 80% των πελατών
είναι ομογενείς.

«Ο Θεός μου είχε χαρίσει ένα
δώρο, να εμπνεύσω στον πελάτη
την ασφάλεια και τη σιγουριά και
την εμπιστοσύνη στον δικηγόρο.
Ο ικανοποιημένος και ευχαρι-
στημένος πελάτης αποτελεί την
καλύτερη διαφήμιση για μένα»,
πρόσθεσε.

Σχετικά με τις αλλαγές που
έχουν συντελεστεί τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες στη διεκπεραί-
ωση μιας αγοραπωλησίας από
την πλευρά του δικηγόρου, επε-
σήμανε ότι «η πρόοδος της τε-
χνολογίας έχει διευκολύνει το
έργο των δικηγόρων και έχει
απλουστεύσει την όλη διαδικα-
σία».

Οταν άρχισα εγώ τα πάντα
γράφονταν με τις γραφομηχανές
και η αλληλογραφία αποστέλ-
λονταν με courier, ενώ σήμερα
όλη η γραφική δουλειά γίνεται
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
και σε κλάσματα δευτερολέπτου
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου το μήνυμα φτάνει στον
προορισμό του. Παλαιότερα,
ήταν δύσκολη η επικοινωνία με
τον πελάτη, ενώ σήμερα είναι
άνετη, γρήγορη και αποτελεσμα-
τική. Με ένα ΜSM μπορείς να
επικοινωνήσεις με τον πελάτη
χωρίς να τον απασχολήσεις από
τη δουλειά του. Παλαιότερα οι
φάκελοι ήταν τεράστιοι, ενώ τώ-
ρα μπορεί ένας φάκελος να συμ-
περιληφθεί σε ένα ψηφιακό δι-
σκάκι. Το διαδίκτυο έχει βοηθή-
σει πολύ τους δικηγόρους.

Ερωτηθείς για τις αγοραπω-
λησίες ακινήτων στην Αστόρια,

επεσήμανε ότι οι ομογενείς δια-
τηρούν τις περιουσίες. Ακόμη και
αυτοί που μετακόμισαν στο
Ντάγκλαστον και σε άλλες καλύ-
τερες περιοχές του Λονγκ Αϊλαντ
όχι μόνο διατήρησαν τις περιου-
σίες τους και τις επιχειρήσεις, αλ-
λά επέστεψαν και οι ίδιοι.

Υπάρχουν πελάτες μου που
όταν ήρθε η ώρα να πάνε τα παι-
διά τους στα σχολεία μετακόμι-
σαν στο Ντάγκλαστον, στο Γουάι-
τστόουν και στις καλύτερες πε-
ριοχές της κομητείας Νάσο και
γι’ αυτό οι κοινότητες αυτών των
περιοχών αυξάνονται συνεχώς.
Πολλοί από αυτούς τώρα που
αποφοίτησαν τα παιδιά τους και
ήρθε η ώρα να συνταξιοδοτη-
θούν επέστρεψαν στην Αστόρια
διότι έρχονται πιο κοντά στην
ελληνική αγορά. Επιστρέφουν
στα σπίτια τους διότι δεν χρει-
άζεσαι αυτοκίνητο, αλλά μπορείς
περπατώντας να πας στον γιατρό
σου, είτε στον μανάβη και στον
χασάπη, είτε ακόμη και στο ελ-
ληνικό εστιατόριο και ζαχαρο-
πλαστείο.

Οσον αφορά την αξία των ακι-
νήτων στην Αστόρια, υποστήριξε
ότι την περίοδο της κρίσης σε
πολλές πόλεις της Αμερικής μει-
ώθηκε η αξία των ακινήτων, ενώ
πολλά ακίνητα κατέληξαν «στο
σφυρί». Στην Αστόρια, όμως, η
αγορά κρατήθηκε καλύτερα από
κάθε άλλη περιοχή γιατί είναι
κοντά στο Μανχάταν και υπάρ-
χουν καλύτερες συγκοινωνίες.

Σχετικά με τα ατυχήματα, εί-
πε ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
που έχουν ενοικιαστές πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί, ούτως
ώστε να αποφύγουν το πέσιμο
των ενοίκων στους διαδρόμους
και στις σκάλες. Τα πεζοδρόμια
να είναι ευθεία και καθαρά από
χιόνι και πάγο.

Ο ιδιοκτήτης μόλις σταματή-
σουν οι χιονοπτώσεις πρέπει να
μεριμνήσει να καθαριστεί καλά
το πεζοδρόμιο μπροστά στο ακί-
νητό του, διότι αν δεν το κάνει
σωστά και κάποιος μπορεί να
γλιστρήσει και να τραυματιστεί
ενδέχεται να υποβάλει μήνυση
και να ζητήσει αποζημίωση. Αρα
σημασία δεν έχει μόνο να το κα-
θαρίσει, αλλά να το καθαρίσει
σωστά το πεζοδρόμιο από το χιό-
νι και τον πάγο», συμπλήρωσε.

Ο Φίλιππος Αργυρόπουλος,
γεννήθηκε στην Αθήνα και ήρθε
με τους γονείς του, Ανδρέα και
Νικολέττα Αργυροπούλου, σε
ηλικία δεκαοκτώ μηνών.

«Εγώ μεγάλωσα με τον πατέ-
ρα μου στα εστιατόρια. Αρχικά
για ένα διάστημα διαμείναμε στο
‘Hell’s Kitchen’ στο Μανχάταν
και αργότερα μετακομίσαμε στο
Τζάκσον Χάιτς του Κουίνς», πρό-
σθεσε.

Ο Φίλιππος Αργυρόπουλος εί-
ναι απόφοιτος του Ημερήσιου
Σχολείου της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στην Κορώνα και
στη συνέχεια από το Καθεδρικό
Σχολείο, στο Μανχάταν και ομι-
λεί άπταιστα την ελληνική γλώσ-
σα. Μετά την αποφοίτησή του
από το Bronx High School of
Science στο Μπρονξ έγινε δεκτός
στο St. John’s University. Στη συ-
νέχεια, σπούδασε στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου του
Μπρίτζπορτ του Κονέκτικατ και
το 1990 κέρδισε και την άδεια
εξάσκησης του επαγγέλματος
του δικηγόρου.
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Της Ελένης Καλογερά

Οδικηγόρος Γιώργος Κο-
φινάς (George Coffi-
nas) είναι Διευθύνων
Δικηγόρος στο The Cof-

finas Law Firm και συνέταιρος
του Δικηγορικού Γραφείου Nei-
mark and Neimark. Από δεκαε-
τίας εξειδικεύεται σε υποθέσεις
ιατρικών σφαλμάτων, από διά-
γνωση έως και λανθασμένη πρα-
κτική θεραπείας, εργατικά ατυ-
χήματα, καθώς και αυτοκινητικά
δυστυχήματα, ατυχήματα με ευ-
θύνη της Πολιτείας και συναφείς
υποθέσεις. Πρόσφατα μοιράστη-
κε με τον «Ε.Κ.» σημεία από τη
ζωή του και το νομικό του επάγ-
γελμα, το οποίο χαρακτηρίζει λει-
τούργημα κι υπηρεσία στον άν-
θρωπο και στον πολίτη κι όχι κερ-
δοσκοπική επιχείρηση.

Δεύτερης γενιάς Ελληνοαμε-
ρικανός, γιος επίσης δικηγόρου,
ξεκινά από το 1983 τη δικηγορι-
κή σταδιοδρομία του. Σύμφωνα
με το επαγγελματικό βιογραφικό
του, που ξετυλίγεται και στη συ-
νέντευξή του, από τη Martindale
- Hubbell φέρει το βαθμό «AV Pre-
eminent», ο ανώτερος που υπάρ-
χει και που σημαίνει πολύ ψηλό
κριτήριο ηθικής και άριστες νο-
μικές ικανότητες.

Εχει αναλάβει εκατοντάδες
υποθέσεις ως την ετυμηγορία
τους και οι ετυμηγορίες και δια-
κανονισμοί του εκτιμώνται με δε-
κάδες εκατομμύρια δολάρια. Δια-
πρέπει στα Πολιτειακά και Ομο-
σπονδιακά δικαστήρια για εμπο-
ρικές και υποθέσεις αδικημάτων.
Κι είναι μέλος του Δικηγορικού
Σώματος της Πολιτείας της Ν.Υ.,
Μπρούκλιν, της Αμερικής στις Δι-
ευθύνσεις «Δικαστικού Αγώνα»
και Ενοχικής Δικαιοσύνης καθώς
και του Δικηγορικού Συλλόγου
της Κομιτείας ΝΥ.

Στη συνομιλία μας, ο τρόπος
που συνδέει το όνομά του με τη
γονική και τη δική του οικογέ-
νειά, την ελληνική κοινότητά του
στο Μπρούκλιν, το Δικηγορικό
Σώμα, το Δικαστήριο, τους έχον-
τες αλλά και μη έχοντες πελάτες
του, φανερώνει αφοσίωση, ήθος,
αδιάκοπη δουλειά και ακατάπαυ-
στη μελέτη. Φανερώνει επίσης το
πάθος του να υπερασπίζεται τις
υποθέσεις των πελατών του στο
δικαστήριο που το νοιώθει ως φυ-
σικό του χώρο, συγκριτικά με ένα
δικηγορικό γραφείο διεκπεραί-
ωσης νομικών υποθέσεων.

Η Συνάντηση
Ωστόσο, ήταν στο Δικηγορικό

Γραφείο, The Coffinas Law Firm,
και μάλιστα το «πατρικό», στο
Μπέιριτζ στο Μπρούκλιν, που
τον συνάντησε ο «Ε.Κ.». Σ’ αυτό
ήρθε ο πατέρας του το 1995.
Πριν ήταν στην Κορτ Σκουέαρ
όπου δούλεψε τις νομικές υπο-
θέσεις του από το 1950. Από την
ίδια χρονιά ως το 1969 συνεργά-
στηκε με τον αδελφό του, θείο
του Γιώργου, τον Νικόλαο Κοφινά
- δε ζει πλέον - ο οποίος είχε
ανέλθει στο αξίωμα του Δικαστή
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της
Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Με την ευκαιρία της συνάν-
τησης στο εν λόγω γραφείο, γνω-
ρίσαμε και τον πατέρα του, Κων-
σταντίνο, 91 ετών σήμερα.

«Οσα είναι τα χρόνια δικηγο-
ρίας μας μαζί, είμαι κι εγώ! Εξήν-
τα ένα τα δικά μου, τριάντα του
Γιώργου» είπε στον «Ε.Κ.» με σε-
βασμό στο χρόνο ο κ. Κωνσταν-
τίνος Κοφινάς. Κι ευγενικά και με
συγκίνηση ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση της εφημερίδας να
φωτογραφηθεί με τον γιο του.

Η εικόνα
Οταν ρωτήσαμε τον κ. Γιώργο

Κοφινά ποιο ήταν το πρότυπό
του ως «δικηγόρος», παρά τη με-
λέτη και τη γνώση του στη νομι-
κή επιστήμη, δεν επέλεξε να πει
ένα ιστορικό όνομα. Επέλεξε τον
ίδιο τον πατέρα του.

«Δεν έχει σημασία αν δεν εί-
χαμε την ίδια ειδικότητα και κά-
ναμε διαφορετική δουλειά» τόνι-

σε ο κ. Κοφινάς. Να πούμε ότι ο
Κωνσταντίνος Κοφινάς ασχολή-
θηκε με τη νομική εκπροσώπηση
πωλητών και αγοραστών ακινή-
των.

«Είναι οι Αρχές! Πάνω από
όλα να βάζεις τους ανθρώπους.
Πρέπει να βάζεις τον πελάτη σου
πάνω από οτιδήποτε άλλο. O Νό-
μος είναι λειτούργημα, δεν είναι
επιχείρηση! Δεν μπορεί να είναι
μόνο για τα χρήματα. Αν πρόκει-
ται να δικηγορεύεις μόνον για
χρήματα τότε δεν πρέπει να γί-
νεσαι δικηγόρος» είπε ο κ. Κοφι-
νάς.

Σ’ ένα κτηματομεσιτικό χάρτη
του Μπρούκλιν της 10ετίας του

‘50 η ματιά μας έπεσε σχεδόν την
ίδια στιγμή στο ...γνωμικό «η
εκτίμηση δεν κτίζεται σε μια μέ-
ρα. Χρειάζεται χρόνος και επίμο-
νες... παραστάσεις».

Συνεχίζοντας την περιγραφή
του πατέρα του, ο κ. Κοφινάς εί-
πε: «Για πολλά χρόνια εκπροσώ-
πησα και κόσμο που είχε προ-
βλήματα, που χρειαζόταν βοή-
θεια. Ανθρώπους που δεν ήξεραν
πού να πάνε. Ηξερα ότι δεν θα
με πλήρωναν ποτέ ή ότι αυτά που
θα μου έδιναν δεν ήταν αρκετά.
Τους εκπροσωπούσα όμως γιατί
αυτό ήταν το σωστό. Οταν βλέ-
πεις κάποιον να έχει ανάγκη πρέ-
πει να τον βοηθάς ως Χριστιανός.
Δεν μπορείς να αγνοείς τους αν-
θρώπους! Για να βάζεις το ήθος
και τον ανθρωπισμό πάνω από το
κέρδος, που αυτό σημαίνει καλός
δικηγόρος, πρέπει να κάνεις κα-
λές πράξεις. Και μ’ αυτό εννοώ
να βοηθάς τους ανθρώπους γιατί
αυτή πρέπει να είναι η προτεραι-
ότητά σου». Και μ’ αυτά τα λόγια
ο γιος κ. Κοφινάς ζωγράφιζε την
εικόνα του πατέρα του.

Μαθητής του «Αργύριος Φάν-
της» και Juris Doctor του George
Washington University. Ο Γιώργος
Κοφινάς γεννήθηκε το 1958 στο
Μπρούκλιν, όπου και οι γονείς
του, και μεγάλωσε στο Μπέιριτζ.

Οι προπαππούδες ήρθαν στην
Αμερική μεταξύ 1916-1920. Η
καταγωγή του πατέρα είναι από
το χωριό Ποταμιά, έξω από τη
Σπάρτη και της μητέρας του από
τη Λήμνο. Οι γονείς του παντρεύ-
τηκαν το 1957. Εχει μία αδελφή.

Αποφοίτησε το Ημερήσιο
Οκταετές Σχολείο των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης «Αργύ-
ριος Φάντης» και στη συνέχεια το
Λύκειο Poly Prep στο Μπρούκλιν.

Ακολουθεί το N.Y. University
όπου σπουδάζει Πολιτικές Επι-
στήμες κι απ’ όπου αποφοίτησε
το 1979 με το Πτυχίο Μπάτσελορ
οφ Αρτς (B.A.) και τη διάκριση
Magna Cum Laude. Σπούδασε
στη συνέχεια στη Νομική Σχολή
του George Washington Univer-
sity και το 1982 απέκτησε το πτυ-
χίο του Juris Doctor.

Οικογένεια, Ομογένεια, 
Δικηγορία

Με τη δική του οικογένεια, τη
σύζυγό του Νέλλη Κοφινά, που

γεννήθηκε στην Αθήνα κι ήρθε
στην Αμερική στην ηλικία των 7
ετών, μετακόμισαν από το
Μπρούκλιν στο Γουέστ Τσέστερ
το 1997.

Εχουν τρία παιδιά. Τον Κων-
σταντίνο, 18 ετών, που ξεκίνησε
σπουδές ως ναυπηγός-μηχανικός
στο Maritime College, τον Σπύρο,
15 ετών, και την 12χρονη Ευαγ-
γελία, που και το όνομα της μη-
τέρας του έχει αλλά και τη χάρη
του ταλέντου της στις τέχνες. Η
μητέρα του ήταν εικαστικός.

Σε ηλικία 25 ετών έγινε ο πιο
νέος πρόεδρος που είχε ποτέ η
κοινότητας του Αγίου Κωνσταντί-
νου και Ελένης και είναι χρόνια

μέλος της ΑHEPA.
Υπήρξε μέτοχος και μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου για δέκα
χρόνια της Olympian Bank, μια
τράπεζα που εξυπηρετούσε την
ελληνοαμερικανική κοινότητα
της Νέας Υόρκης και που στην
πορεία απέκτησε η Citibank.

«Θέλατε πάντα να ασχοληθεί-
τε με τη Δικηγορία;»

«Ναι, μα πάντα ήθελα το Δι-
καστήριο!» τόνισε. «Απ’ το ‘83 ως
το ‘86 έκανα Εγκληματικό. Ηταν
η δουλειά που μου άρεσε να κά-
νω τότε. Δεν ήθελα να μένω στο
Γραφείο με κληρονομικά και δια-
θήκες για παράδειγμα».

Απαντώντας στην ερώτηση για
την πελατεία του ο κ. Κοφινάς εί-
πε ότι από τα 30 χρόνια της δι-
κηγορίας του έως και 15 ασχολή-

θηκε με Οικογενειακό Δίκαιο, τα
διαζύγια.

Με την ανάληψη υποθέσεων
ιατρικών σφαλμάτων εδώ και δέ-
κα χρόνια και «τη συνεταιριά»
όπως είπε με το Δικηγορικό Γρα-
φείο Νeimark and Neimark, LLP,
άνοιξε το εύρος της πελατείας του
γεωγραφικά σε όλες της περιοχές
της Νέας Υόρκης.

Εξαιρετικές υποθέσεις
Μιλώντας για υποθέσεις που

του προξένησαν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον, ο κ. Γιώργος Κοφινάς
μας αφηγήθηκε: «έχω μια υπό-
θεση τώρα στο Δικαστήριο εναν-
τίον της Πολιτείας. Κάποιου που
αδίκως ήταν φυλακισμένος για 21
χρόνια. Η Αστυνομία, επίτηδες,
έκρυψε αποδείξεις που αποδεί-
κνυαν την αθωότητά του και τον
κατάγγειλε. Μετά από 21 χρόνια
άνοιξαν οι φάκελοι. Ο φυλακι-
σμένος έγραφε πάντα στους δι-
καστές για να του δοθεί ο φάκε-
λος από την Αστυνομία. Περνού-
σαν τα χρόνια χωρίς να τα κατα-
φέρνει. Επιτέλους το Δικαστήριο
διέταξε να του δώσουν τα χαρτιά.
Οταν του τα έδωσαν βρήκε τα
στοιχεία που είχαν κρύψει όταν
έγινε η δίκη του. Ετσι πήγαμε στο
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο το
οποίο τον απάλλαξε από την κα-
τηγορία και βγήκε αμέσως από
τη φυλακή. Τώρα έχω αναλάβει
τη δίκη εναντίον της Πολιτείας».

«Ο άνθρωπος έκανε φυλακή
21 χρόνια για φόνο που δεν έκα-
νε...!».

Αποζημίωση και αμοιβή
Πώς θα μπορούσε να αποζη-

μιωθεί ηθικά αυτός ο άνθρωπος,
ρωτήσαμε τον κ. Κοφινά, και
απάντησε «δεν επιστρέφεται η
ζωή ενός ανθρώπου που κλείστη-
κε άδικα στη φυλακή για 20 χρό-
νια, που μπήκε στη φυλακή στα
20 του και βγήκε στα 41 του. Πώς
να του δώσεις τη ζωή του πίσω;».

Ωστόσο, υπάρχει η υλική απο-
ζημίωση. «Παρόμοια υπόθεση
εναντίον της Πολιτείας, πέρσι,
αποζημίωσε άδικα κατηγορούμε-
νο με το ποσό των δέκα εκατομ-
μυρίων δολαρίων», είπε ο κ. Κο-
φινάς.

Ερωτηθείς για την αποζημίω-
ση του δικηγόρου σε τέτοιες υπο-
θέσεις, ο κ. Κοφινάς απάντησε ότι
υπολογίζεται στο 1/3.

Δεν ισχύει το ίδιο στις υποθέ-
σεις ιατρικών σφαλμάτων, συνέ-
χισε. Σύμφωνα με το Νόμο, εδώ
είναι μικρότερο το ποσοστό αμοι-
βής δικηγορίας. «Στη Νέα Υόρ-
κη», είπε, «οι ασφαλιστικές εται-

ρείες και οι γιατροί είναι παντο-
δύναμοι! Αλλαξαν τους νόμους
για να μειώσουν τα δικηγορικά
έξοδα, να μην κερδίζουν οι δικη-
γόροι».

«Γιατροί... εναντίον δικηγό-
ρων;» ρωτήσαμε τον κ. Κοφινά κι
απάντησε πως πρόκειται για τις
ασφαλιστικές εταιρείες εφόσον
και οι γιατροί έχουν την ασφά-
λειά τους. Οσο για την αμοιβή
των δικηγόρων των ασφαλιστι-
κών Εταιρειών σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις είπε πως «σ’ αυτή τη χώ-
ρα οι πιο ισχυρές εταιρείες είναι
οι ασφαλιστικές, οι πολυεθνικές
ασφαλιστικές εταιρείες. Εχουν
περισσότερα χρήματα από τις
ίδιες τις τράπεζες».
Στο Νeimark and Neimark, LLP

Γέλασε όταν τον ρωτήσαμε αν
γι’ αυτό το κάποτε PAN AM κτίριο
στην Park Avenue πέρασε στις αρ-
χές του ‘80 στην MetLife.

Για 15 χρόνια, εκεί κοντά ήταν
το δικηγορικό γραφείο μου, είπε
ο κ. Κοφινάς, 40 δρόμους και Λε-
ωφόρο Madison. Εδώ και 5 χρό-
νια είμαι συνέταιρος με 7 άλλους
δικηγόρους στο Νeimark and
Neimark, LLP. «Εγώ κάνω τις δί-
κες» λέει ο κ. Κοφινάς. «Πολλοί
δικηγόροι αναλαμβάνουν υποθέ-
σεις ατυχημάτων και ιατρικών
σφαλμάτων αλλά δεν κάνουν την
ακροαματική διαδικασία. Είναι
άλλοι οι δικηγόροι που ασχο-
λούνται με τις υποθέσεις αυτές
στο δικαστήριο.

Από τις υποθέσεις ιατρικών
σφαλμάτων αφηγήθηκε την υπό-
θεση μιας νέας γυναίκας, η οποία
μετά από ένα άσχημο ατύχημα
και στο νοσοκομείο, δεν παρα-
δόθηκαν στο χειρουργό όλες οι
ακτινογραφίες με αποτέλεσμα να
χειρουργηθεί ενώ δεν έπρεπε.
Πράγμα το οποίο οδήγησε σε τε-
τραπληγεία και θάνατο της γυ-

ναίκας. «Η πιο θλιβερή ιστορία
ιατρικού σφάλματος που είχα πο-
τέ» είπε ο κ. Κοφινάς..

Η στροφή του κ. Κοφινά στην
ανάληψη υποθέσεων ιατρικών
σφαλμάτων έχει να κάνει με την
όξυνση προβλημάτων διαγνώσε-
ων, περίθαλψης, θεραπείας, χει-
ρουργείου κ.λπ. στο ιατρικό
επάγγελμα, στα νοσοκομεία και
στις παραϊατρικές υπηρεσίες.

«Είναι απαραίτητο να μελετή-
σεις και... Ιατρική σ’ αυτές τις
υποθέσεις», είπε συνεπαρμένος
ο κ. Κοφινάς, πράγμα το οποίο
κάνει με πολύ μεγάλο ενδιαφέ-
ρον πόσο μάλλον που σ’ αυτή τη
γνώση θα στηρίξει την επιχειρη-
ματολογία του ενώπιον των ενόρ-
κων.

Πρώτα άνθρωπος 
μετά δικηγόρος

Ωστόσο και σ’ αυτή την εξει-
δίκευσή του συνέβαλε ο ανθρώ-
πινος παράγοντας. «Οποια υπό-
θεση και να πάρει ένας δικηγό-
ρος» λέει ο κ. Κοφινάς, «είτε δια-
ζύγια, είτε ιατρικά σφάλματα και
ατυχήματα, είτε ανθρώπους που
προσβάλλονται από άλλους αν-
θρώπους, θα ακούσει τα συναι-
σθήματά τους, τον πόνο τους, αυ-
τό από το οποίο υποφέρουν. Από
την άλλη πλευρά, είναι οι επιχει-
ρηματικές υποθέσεις, όταν μη-
νύονται εταιρείες, οπότε η υπό-
θεση είναι πιο απρόσωπη».

«Στην εταιρεία μας», συνέχισε
ο κ. Κοφινάς, «αναλαμβάνουμε
σοβαρές υποθέσεις ατυχημάτων
έως και θανάτου. Στο δικαστήριο
ο ρόλος μου είναι να φέρω τους
ενόρκους να δουν από τι έχουν
περάσει οι άνθρωποι που υπερα-
σπιζόμαστε, ώστε να μοιραστούν
τα συναισθήματα και τον πόνο
τους, να τους κατανοήσουν, ώστε
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Γιώργος Κοφινάς
Καλός είναι ο δικηγόρος που έχει ήθος και ανθρωπισμό

Ο Γ. Κοφινάς, συνέταιρος του δικηγορικού γραφείου Neimark
and Neimark, εξειδικεύεται σε υποθέσεις ιατρικών σφαλμάτων.

Ο δικηγόρος Γιώργος Κοφινάς και ο πατέρας του Κωνσταντί-
νος, επίσης δικηγόρος, στο γραφείο «Τhe Coffinas Law Firm».

φωτογραφιεΣ: WR/ΚωΣταΣ Μπεη

Συνέχεια στη σελίδα 8

Andrea Tsoukalas is a well known and respected land use and zoning attorney whose
practice is based in Nassau County, New York. She was born in Greece 
on the island of Chios. Proud of her Hellenic heritage, she maintains strong ties 
to the Greek community. She was raised in Whitestone, New York where she was 
an active member of Holy Cross Greek Orthodox Church.

Ms. Tsoukalas concentrates her practice in the areas of zoning, litigation, 
real estate, environmental and municipal law. Ms. Tsoukalas has successfully 
represented homeowners, small businesses, major developers, national 
corporations, associations and municipalities in every aspect of land use and 
zoning including applications for zone changes, subdivisions, site plan review, 
special permits, variances, architectural review, environmental impact statements and
all types of zoning litigation. Ms. Tsoukalas also has extensive experience 
in appellate practice and civil litigation. She litigates contract and real estate 
claims, corporate and partnership disputes, and regulatory claims arising out of building
and zoning code violations.

Ms. Tsoukalas has published articles in the New York Real Estate Journal, 
Building Long Island and GlobeSt.com the online edition of Real Estate New York.
She is continually featured in New York Real Estate Journal’s Annual Women in 
Real Estate edition. Andrea Tsoukalas was honored by the Long Island Business 
News with its 40 Under 40 Award (2012). Most recently, she was listed by the 
same publication as a ‘Who’s Who in Professional Women.’

Founded in 1976, Forchelli, Curto, Deegan, Schwartz, Mineo, & Terrana LLP is one of
Long Island’s most acclaimed and distinguished law firms. Headquartered in Uniondale,
NY, the Firm is conveniently located for clients in Nassau and Suffolk.
The Firm employs over 40 attorneys who provide counsel to a broad range of 
clients, including national, regional and local businesses, real estate developers 
and organizations, banks, insurance companies, municipalities, educational
institutions, and individuals.

OTHER AREAS OF PRACTICE INCLUDE:
Tax Certiorari • Corporate and Commercial • Tax, Trusts and Estates

Bankruptcy • Environmental • Employment and Labor

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΡΝΙΩΤHΣ & ΚΑΛΑΚΟY
Law Office of ARNIOTES & CALAKOS,  L.L.P.

Steve C. Arniotes, Esq.
Demetra Arniotes Calakos, Esq.

7206 Fifth Avenue, Brooklyn, New York 11209
T. 718.833.9006, F. 718.680.4753

Δευτέρα - Παρασκευή 

Practice Areas - Business Law
Car Accidents | Αυτοκινητιστικά

Τραυματισμοί | Insurance Claims | Ασφάλειες
Nursing Home Abuse & Neglect

Κακομεταχείρηση και Παραμέληση
ηλικιωμένων σε γηροκομεία

Medical Malpractice | Ιατρικά Σφάλματα
Personal Injury | Τραυματισμοί

Real Estate Law
Κτηματομεσιτικά |Αγοραπωλησίεςς
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Του Δημήτρη Τσάκα

ΗΕυρυδίκη (Βίκυ)
Πουμπουρίδη, είναι η
μοναδική Ελληνοαμε-
ρικανίδα δικηγόρος

στην εταιρεία «Cohen Rabin Sti-
ne Schumann LLP» με έδρα το
Μανχάταν. Επισκεπτόμενοι τα
γραφεία της για την καθιερωμέ-
νη συνέντευξη για το ανά χείρας
ένθετο μείναμε έκπληκτοι από
τον σεβασμό και την εκτίμηση
με την οποία οι συνεταίροι και
οι συνάδελφοι περιέβαλαν την
νεαρή δικηγόρο.

Η εταιρεία «Cohen Rabin Sti-
ne Schumann LLP» έχει εννέα
δικηγόρους και ισάριθμο σχεδόν
βοηθητικό προσωπικό και στεγά-
ζεται στον 38ο όροφο του κτηρί-
ου στην διεύθυνση 7 Times
Square, επί της Λεωφόρου
Μπρόντγουέι μεταξύ της 41ης
και της 42ης Οδού στο Μανχά-
ταν. Το κτήριο βρίσκεται ακριβώς
μπροστά από τον ιστό στον οποίο
έχει τοποθετηθεί η φωτισμένη
γυάλινη σφαίρα η οποία συμβο-
λίζει πάντα την αλλαγή του χρό-
νου και έλκει ως μαγνήτη εκα-
τομμύρια επισκεπτών που την
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς κα-
τακλύζουν την Τάιμς Σκουέαρ.

Είναι μια γυναικοκρατούμενη
δικηγορική εταιρεία η οποία έχει
μόνο δύο άνδρες δικηγόρους και
ασχολείται αποκλειστικά και μό-
νο με το οικογενειακό δίκαιο, τα
διαζύγια, την κηδεμονία τέκνων,
με την περιουσία του ζευγαριού,
με τη διατροφή των μελών της
οικογένειας, την επιμέλεια των
τέκνων, τη γονική μέριμνα και
ό,τι άλλο συνεπάγεται ενός απο-
τυχημένου γάμου και ενός δια-
ζυγίου.

Η εταιρεία στην οποία δια-
πρέπει η ομογενής έχει παγκό-
σμιο χαρακτήρα διότι έχει ανα-
λάβει υποθέσεις που έχουν εκδι-
καστεί στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης.

Ερωτηθείσα για τις υπηρεσίες
που παρέχει η εταιρεία της επε-
σήμανε ότι το μεγαλύτερο προ-
σόν είναι η πείρα των δικηγόρων
και η άρτια συνεργασία μεταξύ
των εταίρων και των δικηγόρων.
Εχουμε στο ενεργητικό μας εκα-
τοντάδες δίκες που έχουμε κερ-
δίσει και πλείστες άλλες περιπτώ-
σεις που έχουν λυθεί με διαμε-
σολάβηση και το πιο σημαντικό
είμαστε πολύ επιθετικοί συνήγο-
ροι των πελατών μας. Διεκδικού-

με και πετυχαίνουμε την καλύ-
τερη δυνατή λύση, είτε διευθέ-
τηση του ζητήματός τους.

Το πιο σπουδαίο πράγμα για
μας τους δικηγόρους είναι το ξε-
κίνημα μια υπόθεσης, διότι εμείς
έχουμε αναλάβει πάμπολλες πε-
ριπτώσεις και έχουμε ξεκάθαρη
στρατηγική από την ώρα που
αναλαμβάνουμε μια υπόθεση μέ-
χρι και την ώρα της διευθέτησής
της, είτε την ώρα της δίκης.

Προσπαθούμε μέσω διαπραγ-
ματεύσεων να διευθετήσουμε με
διαμεσολάβηση την υπόθεση,
αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις
που δεν καρποφορά η διαμεσο-
λάβηση είμαστε έτοιμοι για τη
δίκη και έχουμε στο ενεργητικό
μας πολλές μεγάλες επιτυχίες.

Πρόσφατα είχαμε αναλάβει
την εκπροσώπηση ενός Τούρκου
πελάτη που ζητούσε την κηδε-
μονία των παιδιών του διότι η
σύζυγός του είχε απαγάγει τα
παιδιά και είχε έρθει στη Νέα
Υόρκη, Η υπόθεση αυτή κατέλη-
ξε στο Δικαστήριο της Χάγης, διό-
τι υπάγονταν στο Διεθνές Δίκαιο
και κερδίσαμε στο Πρωτοδικείο
και η απόφαση επικυρώθηκε από
το Εφετείο και έτσι τα παιδιά
επέστρεψαν πάλι στην Τουρκία.

Εμείς έχουμε τεράστια εμπει-
ρία τόσο στις διαπραγματεύσεις
και στη διαμεσολάβηση, όσο και
στις αίθουσες των Δικαστηρίων.

Ερωτηθείσα πότε ένας ομογε-
νής πρέπει να ζητήσει τη συμ-
βουλή του δικηγόρου επεσήμα-

νε: «Είναι μια δύσκολη ερώτηση
η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί
μονολεκτικά διότι κάθε περίπτω-
ση είναι μοναδική. Ο στόχος κά-
θε ανθρώπου που εισέρχεται εις
γάμου κοινωνία είναι να έχει
έναν χαρούμενο και παραγωγικό
βίο, να έχει μια ευχάριστη ζωή.

Οταν οι συζυγικές σχέσεις
κλονίζονται και τη θέση της αγά-
πης και της ευτυχίας την κατα-
λαμβάνει η δυστυχία με ό,τι συ-
νεπάγεται αυτή τότε αυτός ο γά-
μος δεν είναι παραγωγικός, αλλά
τραυματικός για τους συζύγους
και για τα παιδιά.

Είναι πολύ σημαντικό όταν
φτάσει στον κλονισμό της εμπι-
στοσύνης στην επιβίωση και στη
μακροβιότητα του γάμου και

όταν δεν υπάρχουν ελπίδες γε-
φύρωσης των διαφορών τότε ο
άνδρας, είτε η γυναίκα, πρέπει
να συμβουλευτούν έναν πεπει-
ραμένο δικηγόρο διότι η χρονική
στιγμή μετράει πάρα πολύ, ειδι-
κά στις οικονομικές υποθέσεις.

Οταν πλέον αποφασίσει να
ζητήσει το διαζύγιο τότε ο χρό-
νος μετράει περισσότερο και κά-
θε αναβολή περιπλέκει περισσό-
τερο την υπόθεση.

Η υποβολή της αίτησης δια-
ζυγίου αποτελεί ένα στρατηγικό
σημείο από το οποίο εξαρτάται
και η έκβαση της υπόθεσης»,
επεσήμανε.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρ-
χει μεγάλη στρατηγική που πρέ-
πει να ακολουθηθεί για όλα τα

θέματα που άπτονται ενός δια-
ζυγίου, από την οποία επιδιώ-
κουν την πιο ευεργετική έκβαση
για τον πατέρα, είτε τη μητέρα,
αλλά περισσότερο για τα παιδιά.

Ερωτηθείσα για τις συμβουλές
που παρέχουν στο γραφείο, είπε
ότι δεν είναι δωρεάν, αλλά η αξία
αυτής της συμβουλής είναι πολύ
μεγαλύτερη από όσο μπορεί να
φανταστεί κανείς διότι θα δώσει
τη δυνατότητα στον πελάτη να
επιλέξει τον καλύτερο δικηγόρο
και την εταιρεία που θα υπερα-
σπιστεί και θα εξυπηρετήσει κα-
λύτερα τα συμφέροντά του.

Οσον αφορά τον αριθμό των
ομογενών πελατών, είπε ότι είναι
πάρα πολύ μικρός.

«Εύχομαι κανένας ομογενής
να μην φτάσει στο σημείο που
να χρειαστεί τη βοήθειά μας. Εύ-
χομαι να έχουν ευτυχισμένη ζωή
και να παραμείνουν πιστοί ο ένας
στον άλλο και να αγωνίζονται και
να μοχθούν για τα παιδιά τους,
όπως έκαναν οι παππούδες μου
και οι γονείς μου. Δυστυχώς τα
πράγματα στη ζωή δεν είναι ρό-
δινα. Οταν όμως οι σχέσεις του
ζευγαριού διαταραχτούν και ο
συζυγικός βίος κλονίζεται και εί-
ναι αναπόφευκτο το διαζύγιο. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις και μόνο
θέλω οι ομογενείς να εμπιστευ-
τούν σε μένα την υπόθεσή τους,
διότι εγώ μιλάω τη γλώσσα τους,
καταλαβαίνω καλύτερα από κάθε
άλλο τις παραδόσεις μας και τη
νοοτροπία των ομογενών και
μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμη
από κάποιον άλλο που δεν γνω-
ρίζει σε βάθος τις αρχές και τις
αξίες της ελληνοαμερικανικής οι-
κογένειας», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα εάν είναι μύθος
η άποψη ότι το δικαστήριο τάσ-
σεται περισσότερο υπέρ της συ-
ζύγου επεσήμανε ότι οι πελάτες
τους είναι άνδρες και γυναίκες
και ότι το Δικαστήριο είναι ου-
δέτερο και η απόφασή του λαμ-
βάνει υπόψη πολλές παραμέ-
τρους και αποφασίζει πάντα για
το καλό των παιδιών.

Οταν όμως ο βασικός λόγος
του διαζυγίου σχετίζεται με την
ενδοοικογενειακή βία και τα άλ-
λα αρνητικά φαινόμενα της σύγ-
χρονης οικογένειας τότε το δικα-
στήριο προστατεύει το θύμα και
τότε είναι πιο εύκολη η απόφαση
για την κηδεμονία των παιδιών.

Η βία στην οικογένεια, όπως
επεσήμανε, εμφανίζεται σε διά-
φορες μορφές και βίαιες συμπε-

ριφορές μπορεί να εκδηλώσουν
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναί-
κες. Και όταν μιλάμε για βία δεν
εννοούμε μόνο τη σωματική βία
απέναντι στην σύζυγο είτε τα
παιδιά, αλλά κάθε άλλη μορφή,
όπως την πνευματική, τη λεκτική
και άλλες μορφές βίας.

Οσον αφορά το πιο δύσκολο
ζήτημα ενός διαζυγίου, υπογράμ-
μισε ότι είναι η κηδεμονία των
παιδιών, διότι αμφότεροι οι γο-
νείς θέλουν το καλύτερο για τα
παιδιά τους, αλλά με διαφορετι-
κό συχνά τρόπο ο καθένας. Το
οικονομικό σκέλος ενός διαζυγί-
ου είναι μεν περίπλοκο, αλλά δεν
σχετίζεται με ανθρώπινες ψυχές
και γι’ αυτό λέμε ότι έχει μεγα-
λύτερη σημασία η κηδεμονία και
η μέριμνα των παιδιών.

Οσον αφορά τον χρόνο διευ-
θέτησης ενός διαζυγίου, είπε ότι
μπορεί να διαρκέσει μερικούς
μήνες έως και χρόνια, αλλά ο
χρόνος εξαρτάται από τη διάθεση
των δύο πλευρών. Εάν υπάρχει
συναίνεση μεταξύ των μελών και
οι δύο γονείς ενδιαφέρονται για
τα παιδιά τους τότε η διευθέτηση
γίνεται σε χρόνο ρεκόρ.

Η Βίκυ Πουμπουρίδη ανήκει
στη νεότερη γενιά των ομογενών
και είναι έτοιμη να μοιραστεί τις
εμπειρίες της με το ευρύτερο κοι-
νό και να δώσει διαλέξεις σε ομο-
γενειακούς φορείς.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Αστόρια και πάντα δηλώνει με
υπερηφάνεια ότι είναι απόφοιτη
του σχολείου του Αγίου Δημητρί-
ου Αστόριας.

Ερωτηθείσα τι ρόλο έπαιξε η
Αστόρια στη δική της σταδιοδρο-
μία επεσήμανε: «Για να πούμε τα
πράγματα με το όνομά τους τον

σπουδαιότερο ρόλο δεν τον έπαι-
ξε η Αστόρια αυτή καθ’ εαυτή,
αλλά ο Ελληνισμός, ο οποίος μας
δίδαξε τον δυναμισμό, συνέπεια,
αγάπη για την κοινωνία και την
αποφασιστικότητα να προσφέ-
ρουμε στην κοινωνία».

Η Βίκυ έλκει την καταγωγή
από τον Πόντο. Οι γονείς της
Γιάννης και Μαρία Πουμπουρίδη
γεννήθηκαν στην Κατερίνη. «Ο
πατέρας μου είχε σπουδάσει δά-
σκαλος, αλλά ήταν αδιόριστος.
Ηρθε για λίγο προ 37 ετών να
αποκτήσει μερικά χρήματα και
να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Οπως όλοι οι μετανάστες της
εποχής εκείνης δεν ομιλούσε την
αγγλική γλώσσα και έκανε όποια
δουλειά. Γι’ αυτό και όταν με ρω-
τάνε τι δουλειά έκανε ο πατέρας
τους τους ρωτάω ότι το ορθόν εί-
ναι να ρωτούμε ποια δουλειά δεν
έκαναν οι γονείς μας».

Λίγα χρόνια αργότερα αγόρα-
σε σπίτι και επέστρεψε στη γενέ-
τειρα, παντρεύτηκε και επέστρε-
ψαν στην Αστόρια όπου απέκτη-
σαν δύο κόρες, την Κυριακή που
είναι καρδιολόγος και την Ευρυ-
δίκη που είναι δικηγόρος.

Η Ευρυδίκη και η Κυριακή
αποφοίτησαν από το Ημερήσιο
Σχολείο του Αγίου Δημητρίου
Αστόριας, μετά έγιναν δεκτές στο
Bronx High School of Science.
Και οι δύο είναι απόφοιτες του
Πανεπιστημίου Κολούμπια, αλλά
μετά ακολούθησαν διαφορετική
πορεία. Η Μαρία έγινε δεκτή στη
Νομική Σχολή του Duke Univer-
sity, από όπου αποφοίτησε το
2006. Την περίοδο που φοιτούσε
στη Νομική Σχολή μετέβη ένα
τρίμηνο στο Βέλγιο όπου σπού-
δασε Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ευρυδίκη Πουμπουρίδη
«Κάθε υπόθεση διαζυγίου είναι μοναδική»

H Ευρυδίκη Πουμπουρίδη, είναι η μοναδική Ελληνοαμερικα-
νίδα δικηγόρος στην «Cohen Rabin Stine Schumann LLP».

H ομογενής δικηγόρος Ευρυδίκη Πουμπουρίδη (αριστερά) και
η Χάριετ Νιούμαν Κόχεν, συνιδρύτρια και συνέταιρος.

φωτογραφιεΣ: WR/ΚωΣταΣ Μπεη

Δικηγορικό γραφείο 
GEORGE G. HORIATES

• Ατυχήματα και Τραυματισμοί
• Ακρωτηριασμοί
• Επιθέσεις και άλλες αδικοπραξίες
• Ατυχήματα με κάθε είδους οχήματα, 

φορτηγά, λεωφορεία, τρένα, ποδήλατα 
και μοτοποδήλατα

• Εγκεφαλικές βλάβες
• Εγκαύματα
• Εργατικά Ατυχήματα σε οικοδομή
• Επικίνδυνος και ελαττωματικός 

εξοπλισμός και μηχανήματα
Προϊόντα και Συσκευές, Παιχνίδια

• Παραμορφώσεις
• Δαγκώματα σκύλων

• Καταστροφές και Τραυματισμοί 
από πυρκαγιές

• Τραυματισμοί κεφαλής, αυχένα 
και μέσης

• Ανεπαρκής Ασφάλεια
• Τραυματισμοί παιδιών
• Δηλητηριάσεις από Μόλυβδο
• Νομικές υποθέσεις με καταστήματα 

πώλησης Ποτών ή Εστιατορίων
• Παράλυση
• Ολισθήματα και Πτώσεις
• Αθλητικοί Τραυματισμοί
• Εργατικά Ατυχήματα
• Αποζημιώσεις για Θάνατο από Αμέλεια

To δικηγορικό γραφείο του George G. Horiates
διαχειρίζεται μια ευρεία σειρά νομικών υποθέσεων όπως:

7010 Kaighn Avenue at Us Highway 70,
Pennsauken, NJ 08109

Τηλ: (856) 986-8972
Φαξ: (856) 665-2670

GGHoriates@aol.com
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Tου Δημήτρη Τσάκα

«Συμβουλευτείτε τον
δικηγόρο σας πριν
την υπογραφή του
συμφώνου είτε και

του συμβολαίου αγοραπωλησίας
ενός ακινήτου», επεσήμανε κατά
τη διάρκεια της συνέντευξής του
στον «Εθνικό Κήρυκα» ο ομογε-
νής δικηγόρος Νίκος Δεμουρτζί-
δης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι
η συμβουλή αυτή θα ισχύσει τό-
σο για εκείνον που αγοράζει όσο
και για εκείνον που θέλει να
πουλήσει ένα ακίνητο. Υπάρχει
ένας μακρύς κατάλογος με στοι-
χεία, δεδομένα, παραμέτρους
και πτυχές που πρέπει να ερευ-
νηθούν εις βάθος αφενός μεν
για να καρποφορήσει η προσπά-
θεια και να μην χαθεί πολύτιμος
χρόνος, αφετέρου δε για να
αποφευχθούν οι ρήτρες και οι
κυρώσεις που ενδέχεται να εμ-
περιέχονται στο προσύμφωνο,
είτε ακόμη και στο συμβόλαιο.

Ο Νίκος Δεμουρτζίδης κομί-
ζει δεκαετή πείρα σε μεγάλη δι-
κηγορική εταιρεία και είναι ει-
δήμων στο Δίκαιο που σχετίζε-
ται με την αγορά ακινήτων, με
τις χρηματοδοτήσεις και το Εται-
ρικό Δίκαιο. Προ ενάμιση περί-
που έτους άνοιξε το δικό του δι-
κηγορικό γραφείο στη διεύθυν-
ση 137 Commons Court  στο
Τσαντς Φορντ της Πενσιλβάνια
και το ονόμασε «Opus Real Esta-
te Law».

«Εμείς οι Ελληνοαμερικανοί
μπορούμε για ένα διάστημα να
εργαστούμε σε μια μεγάλη εται-
ρεία, αλλά το δαιμόνιο της φυ-
λής μας δεν μας αφήνει, μας
ωθεί να δημιουργήσουμε τη δι-
κή μας εταιρεία. Αν κάνεις μια
αναζήτηση στο διαδίκτυο θα
δεις ότι δεκάδες εταιρείες φέ-
ρουν τα ονόματα των ομογε-
νών», επεσήμανε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το
γραφείο του το ονόμασε «Opus»
όχι μόνο διότι ήταν εύκολη η
προφορά του για τους Αμερικα-
νούς, αλλά και διότι αυτό συνά-
δει με την αρμονία στις σχέσεις
του δικού του γραφείου με τους
πελάτες.

Ερωτηθείς για τις υπηρεσίες
που παρέχει το «Opus Real Esta-
te Law» επεσήμανε: «Εγώ ασχο-
λούμαι με το Δίκαιο που σχετί-
ζεται με την αγοραπωλησία ακι-
νήτων, με το Δίκαιο που ρυθμί-
ζει τις σχέσεις ιδιοκτήτη - ενοι-

κιαστή, με τις χρηματοδοτήσεις
και το Εταιρικό Δίκαιο το οποίο
ασχολείται με την ίδρυση μιας
επιχείρησης. Μετά μιας δόκιμης
δεκαετίας σ’ αυτούς τους τομείς
δημιούργησα τη δική μου εται-
ρεία. Περιττό να τονίσω ότι ως
επί το πλείστον εμείς οι Ελλη-
νες, αντί των μεγάλων εταιρειών
προτιμούμε τα δικά μας δικηγο-
ρικά γραφεία».

Οσον αφορά την αγοραπω-
λησία, τόνισε ότι όποιος θέλει
να αγοράσει είτε να πουλήσει
ένα ακίνητο πρέπει πρώτα και
πάνω από όλα να αναθέσει σε

έναν έμπειρο δικηγόρο την
έρευνα του τίτλου ιδιοκτησίας,
τις περιβαλλοντικές εκθέσεις,
του δείκτη δόμησης, προκειμέ-
νου να αποφύγει τους κινδύνους
που ενδέχεται να κληθεί να αν-
τιμετωπίσει στην πορεία.

Υπάρχουν περιπτώσεις που
έχουν γίνει αγορές και εκ των
υστέρων ο αγοραστής μάθαινε
ότι το ακίνητο το οποίο μπορεί
να είναι υποθηκευμένο, είτε να
μην είναι κατάλληλο για τον

σκοπό για τον οποίο το αγόρα-
σε. Υπάρχουν περιπτώσεις επί-
σης που ο αγοραστής αγοράζει
ένα ακίνητο για έναν συγκεκρι-
μένο σκοπό και στην πορεία μα-
θαίνει ότι δεν μπορεί να εξα-
σφαλίσει τις σχετικές άδειες από
την κοινότητα και τον Δήμο για
να ξεκινήσει τα έργα.

Υπάρχει ένας μακρύς κατά-
λογος με διαφορετικές παραμέ-
τρους και πτυχές που πρέπει να
ερευνηθούν σε βάθος και γι’ αυ-
τό απαιτείται ένας πεπειραμένος
δικηγόρος.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται
με το συμβόλαιο αγοραπωλη-
σίας στο οποίο πρέπει να υπάρ-
χουν δικλείδες ασφαλείας ικανές
να προστατεύσουν τον πωλητή
από τους κινδύνους που μπορεί
να ανακύψουν με την αγοραπω-
λησία του ακινήτου», συμπλή-
ρωσε.

Ερωτηθείς πότε ένας αγορα-
στής να αρχίσει τη συνεργασία
με τον δικηγόρο, υπογράμμισε
ότι πρέπει να ξεκινήσει πριν
προβεί στην υπογραφή οποιου-
δήποτε συμφωνητικού, διότι με-
τά την υπογραφή του συμφωνη-
τικού δεν υπάρχουν πολλά πε-
ριθώρια αποφυγής των δυσμε-
νών ρητρών ενός προσυμφώνου
είτε συμβολαίου.

«Οταν ήδη έχει υπογραφεί
ένα συμβόλαιο τα χέρια είναι δε-
μένα, τόσο ως προς τις νομικές
και επιχειρησιακές πτυχές. Οταν
λόγου χάρη ένας αγοραστής έχει
αναθέσει την υπόθεση σε έναν
καλό δικηγόρο μπορεί να επι-

διώξει τη σύναψη ενός συμβο-
λαίου βάσει του οποίου ανά πά-
σα στιγμή να μπορεί να αποσυρ-
θεί χωρίς οικονομικές επιβαρύν-
σεις και να πάρει την προκατα-
βολή που έχει δώσει την ώρα
της υπογραφής του συμβολαίου.
Υπάρχουν πολλές παγίδες που
πρέπει να προσεχθούν και να
αποφευχθούν πριν την υπογρα-
φή του συμβολαίου», συμπλή-
ρωσε.

Ο Νίκος Δεμουρτζίδης έχει
άδεια ασκήσεως δικηγορίας τό-
σο στην πολιτεία της Πενσιλβά-
νιας, όσο και της Νέας Ιερσέης
και είναι μέλος του Αμερικανι-
κού Δικηγορικού Συλλόγου
(American Bar Association) και
του Δικηγορικού Συλλόγου της
Πενσιλβάνιας (Pennsylvania Bar
Association).

«Εγώ έχω εκπροσωπήσει πε-
λάτες σε όλη την αμερικανική
επικράτεια. Μεταξύ αυτών είναι
ένας μεγάλος πελάτης, είναι από
το Λονγκ Αϊλαντ τον οποίο έχω
εκπροσωπήσει σε αγοραπωλη-
σίες ακινήτων στη Φλόριδα, στη
Βόρεια και Νότια Καρολίνα, στο
Σικάγο και αλλού. Αρα μπορώ
να αντιπροσωπεύσω  πελάτες
που μπορεί να θέλουν να αγο-
ράσουν, να αναχρηματοδοτή-
σουν ένα ακίνητο, να το ενοι-
κιάσουν, είτε να εκπροσωπήσω
τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη -
ενοικιαστή όπου κι αν βρίσκον-
ται».

Οσον αφορά την πελατεία,
υπογράμμισε ότι υπάρχουν και
ομογενείς, αλλά οι περισσότεροι
είναι ξένοι, Εβραίοι, Ασιάτες και
Αμερικανοί.

Απαντώντας σε ερώτηση σχε-
τικά με την πορεία της αγοράς
ακινήτων, είπε: «Βλέπω μια άνο-
δο. Φυσικά τα Μέσα Ενημέρω-
σης αναφέρονται περισσότερο
στις κατοικίες και στα διαμερί-
σματα. Εγώ ασχολούμαι με εμ-
πορικά ακίνητα. Πιστεύω ότι τα
εμπορικά ακίνητα δεν ακολού-
θησαν την πορεία των κατοι-
κιών. Μπορεί να κρύωσε κάπως
η αγορά, αλλά δεν είδαμε την
μεγάλη καθίζηση που υπέστη-
σαν οι κατοικίες. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα ήταν η χρηματοδότη-
ση των εμπορικών ακινήτων, αλ-
λά τους τελευταίους μήνες τα
πράγματα έχουν βελτιωθεί και
σ’ αυτόν τον τομέα και οι αγο-
ραπωλησίες έχουν αυξηθεί».

Ερωτηθείς εάν οι τράπεζες δί-
νουν εύκολα δάνεια, είπε: «Πι-

στεύω πως τα πράγματα μπορεί
να μην είναι τόσο ρόδινα όσο
ήταν στις αρχές της προηγούμε-
νης δεκαετίας, αλλά ασφαλώς εί-
ναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν
προ τριών ή και τεσσάρων και
ετών. Αρα υπάρχει μια άνοδος».

Για την πορεία της Οικονο-
μίας των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η
κατάσταση της Οικονομίας έχει
σταθεροποιηθεί και ούτε και οι
οικονομολόγοι μπορούν να προ-
βλέψουν με σαφήνεια πότε θα
αρχίσει η άνοδος.

«Πριν τρία - τέσσερα χρόνια
βλέπαμε ότι η Οικονομία είχε
πάρει μια μεγάλη κατηφόρα και
δεν μπορούσαμε να προβλέψου-
με πότε θα τελειώσει αυτή η κα-
τηφόρα. Τουλάχιστον τώρα γνω-
ρίζουμε ότι η κατάσταση έχει
σταθεροποιηθεί και έχουν εμ-
φανιστεί ήδη τα πρώτα σημάδια
βελτίωσης».

Οσον αφορά τον προγραμμα-
τισμό της ακίνητης περιουσίας
(estate planning), τη χρεοκοπία
και τις διαμεσολαβήσεις, επεσή-
μανε ότι δεν ασχολείται ο ίδιος,
αλλά παραμένει σύμβουλος για
τους πελάτες του και ότι παράλ-
ληλα τους υποδεικνύει δικηγό-
ρους με τους οποίους συνεργά-
ζεται και είναι ειδήμονες σε τέ-
τοιου είδους υποθέσεις.

Ο Νίκος Δεμουρτζίδης γεν-
νήθηκε στην Φιλαδέλφεια. Οι
γονείς του, Ειρήνη και Ιωσήφ
Δεμουρτζίδης, κατάγονται από
το Κιλκίς και ήρθαν το 1969 στη
Φιλαδέλφεια.

«Ο πατέρας μου ήταν ορφα-
νός και οι δύο γονείς μου μόλις

είχαν βγάλει το Δημοτικό. Ο πα-
τέρας μου δούλευε χασάπης και
η μητέρα ράφτρα. Βρήκαν μια
ευκαιρία στη Νότια Ιερσέη και
αγόρασαν μια πιτσαρία ‘Pat’s
Pizzeria’ εργάστηκαν σκληρά
και προσέφεραν τη δυνατότητα
στις οικογένειά μας και άλλους
συγγενείς να ζήσουν το αμερι-
κανικό όνειρο. Η μικρή αυτή πι-
τσαρία με την πάροδο του χρό-
νου μετατράπηκε σε μια αλυσί-
δα 52 καταστημάτων, η οποία
διατήρησε στο ακέραιο τον οι-
κογενειακό της χαρακτήρα».

Τα καταστήματα αυτά, όπως
επεσήμανε, ανήκουν σε συγγε-
νείς - εξαδέλφια και θείους.

«Περιττό να σας πω ότι εγώ
χτίζω το 8ο δικό μου κατάστημα
πλησίον της Φιλαδέλφειας. Από
τη Δευτέρα μέχρι και την Πα-
ρασκευή εργάζομαι στο γρα-
φείο, ενώ τα Σαββατοκύριακα
επιβλέπω τα καταστήματα και
ασχολούμαι με την διοίκηση και
το μάρκετινγκ», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Δεμουρτζίδης είναι
νυμφευμένος με την Δάφνη, την
κόρη του γιατρού Γεωργίου
Αχταρίδη που έχει ασχοληθεί
έντονα με τα κοινά και τους μα-
κεδονικούς συλλόγους.

Ο Νίκος και η Δάφνη έφεραν
στον κόσμο δύο παιδιά, τον Ιω-
σήφ πέντε ετών και την Ειρήνη
τριών ετών. Τα παιδιά πηγαί-
νουν στην Αριστοτέλειο Ακαδη-
μία στην πόλη Μίντια της Πεν-
σιλβάνιας, ενώ οι ίδιοι ανήκουν
στην κοινότητα της Αγίας Τριά-
δας στο Γουίλμινγκτον του Ντε-
λαγουέαρ.

Νίκος Δεμουρτζίδης
«Συμβουλευτείτε τον δικηγόρο πριν την υπογραφή»

Ο Νίκος Δεμουρτζίδης ο οποίος προ ενάμιση χρόνο άνοιξε το
δικό του δικηγορικό γραφείο «Opus Real Estate Law».

Ο Νίκος Δεμουρτζίδης σε μια ευχάριστη στιγμή με την σύζυγό
του Δάφνη και τα παιδιά τους Ιωσήφ και Ειρήνη.

Μετά από δέκα χρόνια 
σε μεγάλη εταιρεία άνοιξε
το δικό του γραφείο
«Opus Real Estate Law»
στο Τσαντς Φορντ 
της Πενσιλβάνιας

Our team is capable of handling virtually any
type of accident case. We cover legal services in
the following fields of law.
• Personal Injury
• Auto Accidents
• Bodily Injuries
• Premises Liability Injuries
• Medical Malpractice

Call Today For Your Free Consultation

Phone: 718-728-3442
Fax: 718-728-4043
www.SteveGianoLaw.com

SteveGiano@SteveGianoLaw.com

I graduated from the Wharton School of 
the University of Pennsylvania and obtained 
a Juris Doctor Degree from Temple University Law
School. According to the U.S. News & World Report
they listed  Temple University Law School numerous
times as the best trial law school in America. 
I worked for Statefarm Insurance Company and 
was taught in their claim school working on accident
cases. Therefore, I know how insurance company's
think and operate. 
That experience and knowledge I can use against 
insurance companies when I fight them.

There is no substitute for experience.
Especially when it comes to law!

My name is Steve Giano, and I’m a lawyer located
in Astoria, Queens specializing in lawsuits resulting
from personal injury, medical malpractice and all
types of accidents.

I have over 53 years of experience practicing law.
I’m proud to say that, in some cases I now serve the
grandchildren of people I represented 50 years ago.
Three generations of trust – that says a lot.

With more than 5 decades of experience practicing
law, I have handled over 15,000 cases and 
represented clients in many fields of law, from slip
and fall cases to medical malpractice suits, obtaining
millions of dollars for them.

To help my clients afford legal services, it has been 
a cornerstone of my practice that you never pay 
for services unless you WIN!

Request a Free Consultation today and experi-
ence the Giano difference
• House Calls Available
• We Speak Your Language
• Translators on Staff
• If You Don’t Win You Don’t Pay
• Personalized Attention Always

Με εμπειρία στην δικηγορία μεγαλύτερη των 
5 δεκαετιών, με πάνω από 15.000 υποθέσεις στο
ενεργητικό μου, έχω εκπροσωπήσει πελάτες 
σε πολλούς τομείς του δικαίου και έχω κερδίσει 
περίπλοκες περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας, 
εξασφαλίζοντας τους εκατομμύρια δολλάρια. 

Για να βοηθήσω τους πελάτες μου, αρχή μου είναι,
να μην πληρώνουν για την παροχή των νομικών μου
υπηρεσιών, εκτός κι αν κερδίσουν την υπόθεσή τους.

Συμβουλευτείτε τον δικηγόρο Giano δωρεάν 
και δείτε τη διαφορά.

• Κατ’ οίκον επισκέψεις
• Μιλάμε τη γλώσσα σας και διαθέτουμε 

μεταφραστές στο προσωπικό μας
• Αν δεν κερδίσετε δεν πληρώνετε
• Ιδιαίτερη προσοχή στην κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά.

Δεν υπάρχει υποκατάσταστο 
για την εμπειρία, ειδικά σε ό,τι έχει
σχέση με το νόμο!

Ονομάζομαι Steve Giano, ασκώ το δικηγορικό
επάγγελμα και το γραφείο μου βρίσκεται στην
Αστόρια. Ειδικεύομαι  σε τραυματισμούς, υποθέσεις
ιατρικής αμέλειας και όλων των ειδών ατυχήματα.

Με πάνω από 53 χρόνια εμπειρία στο χώρο της
δικηγορίας νιώθω υπερήφανος να πω ότι σε
ορισμένες υποθέσεις εκπροσωπώ  τα εγγόνια
πελατών που εξυπηρετούσα πριν από 50 χρόνια.
Τρεις γενεές έχουν δείξει εμπιστοσύνη- αυτό λέει
πολλά. 

Η ομάδα μας είναι σε θέση να χειρίζεται όλων
των ειδών υποθέσεις για ατυχήματα. 
Προσφέρουμε υπηρεσίες στους ακόλουθους 
τομείς του δικαίου:
• Tραυματισμούς
• Σωματικές βλάβες
• Ατυχήματα από τροχαίο
• Αποκατάσταση τραυματισμών
• Ιατρική αμέλεια

Καλέστε μας σήμερα 

για δωρεάν συμβουλές

Τηλ: 718-728-3442
Φαξ: 718-728-4043
www.SteveGianoLaw.com

SteveGiano@SteveGianoLaw.com

Steve Giano, Esq.
31-87 Steinway Street, Ste. 3

Astoria, NY 11103
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Του Θεοδώρου Καλμούκου

ΟΓεώργιος Κουνούπης
είναι ένας από τους
κορυφαίους Ελληνοα-
μερικανούς δικηγό-

ρους με σπουδές, άδεια εξάσκη-
σης επαγγέλματος, επιτυχίες και
γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες και συγκεκριμένα στην πόλη
Bethlehem της Πενσιλβάνιας και
στο Edison της Νέας Ιερσέης,
αλλά και στην Αθήνα στην οδό
Βαλαωρίτου 18 και στη Θεσσα-
λονίκη στην οδό Ερμού 10.

Η άπταιστη γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας και αντιληπτικής,
καθότι γεννημένος στην Ελλάδα
και συγκεκριμένα στη Σπάρτη
το 1962 μετανάστευσε με τους
γονείς του στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και οι γνώσεις του γύρω
από τη νοοτροπία και γραφει-
οκρατία της Ελλάδος τον καθι-
στούν από τους λίγους μοναδι-
κούς νομικούς που επιτυγχάνει
και στις δύο χώρες, Ηνωμένες
Πολιτείες και Ελλάδα.

Είναι νυμφευμένος με την
Νάνσυ Σκαλάγκια, η οποία είναι
επίσης δικηγόρος και έχουν δύο
αγόρια εφηβικής ηλικίας, τον
Στίβεν Τζον και τον Τζον Τζορτζ.

Ο κ. Κουνούπης μεγάλωσε
όπως εκατοντάδες παιδιά Ελλή-
νων μεταναστών με τη φροντί-
δα, τις αρχές και αξίες που εγ-

κύστωσαν οι γονείς του στην
ψυχή του και οι οποίοι εργάζον-
ταν σκληρά σε επιχειρήσεις
εστιατορίου στην Πενσιλβάνια
για να σπουδάσει και να μη του
λείψει τίποτε.

Ενώ ήταν ακόμα στο Λύκειο
και βοηθούσε τους γονείς του
στο εστιατόριο παρατήρησε ότι
τόσο οι γονείς του όσο και οι
θείοι του αλλά και άλλοι ομογε-
νείς στην Ελληνοαμερικανική

Κοινότητα ξόδευαν αμέτρητες
μέρες, εβδομάδες, μήνες, ακόμα
και χρόνια πηγαινοερχόμενοι
στα ελληνικά προξενεία, στις ελ-
ληνικές υπηρεσίες, ακόμα και
στην Ελλάδα για υποθέσεις τους
χωρίς να μπορούν να διευθετή-
σουν βασικά θέματα που τους
απασχολούσαν, όπως ακίνητης
περιουσίας, περιουσιακών αν-
ταλλαγών και ρυθμίσεων, επι-
χειρηματικών προσπαθειών, κά-
νοντας κύκλους από την μία
Υπηρεσία στην άλλη κάνοντας
τεράστια έξοδα και υποβαλλό-
μενοι σε απερίγραπτη ταλαιπω-
ρία.

Πολλές φορές μάλιστα τούς

έβλεπε να επιστρέφουν πίσω
αποκαρδιωμένοι και αποκαμω-
μένοι, ενίοτε μάλιστα έχοντας
πέσει και θύματα απάτης χάνον-
τας ακίνητη περιουσία και χρή-
ματα. 

Προβληματιζόταν βαθιά, γι’
αυτό όταν αποφοίτησε από το
Πανεπιστήμιο Lehigh με άριστα
στους κλάδους των Δημοσίων
Σχέσεων και των Οικονομικών,
εισήχθη στην κορυφαία Νομική
Σχολή Temple Law School.

Σε συνέντευξή του στον
«Εθνικό Κήρυκα» και στην ερώ-
τηση τι τον προσέλκυσε στο Νο-
μικό κλάδο, είπε: «είχα πάντοτε
ενδιαφέρον για τους νόμους με-
ταξύ Ελλάδας και Αμερικής,
όπως και για το Διεθνές Δίκαιο».

Οταν τον ρωτήσαμε «σε ποια
ηλικία περίπου συνειδητοποι-
ήσατε ότι επιθυμούσατε να
σπουδάσετε Νομικά;», απάντη-
σε: «από το Γυμνάσιο, όταν είδα
τι προβλήματα και φασαρίες αν-
τιμετώπιζαν οι γονείς μου όταν
βρέθηκαν στη θέση να τακτο-
ποιήσουν νομικά θέματα στην
Ελλάδα». 

Και συμπλήρωσε, ότι ειδι-
κεύεται «στο Διεθνές Δίκαιο και
σε υποθέσεις Ελλάδας-Αμερι-
κής».

Αναφορικά με το αν έχει πε-
λάτες από την Ελληνοαμερικα-
νική Κοινότητα, ο κ. Κουνούπης

ο οποίος ανακηρύχθηκε ανάμε-
σα στους πρώτους εκατό δικη-
γόρους της πολιτείας της Πεν-
σιλβάνιας από τον Οργανισμό
National trial Lawyers Associa-
tion, είπε πως «έχουμε εκατον-
τάδες Eλληνοαμερικανούς πελά-
τες κάθε χρόνο σε πολλές και
διάφορες υποθέσεις που έχουν
να κάνουν με Ελληνοαμερικανι-
κό κληρονομικό, οικογενειακό,
εμπράγματο εμπορικό, φορολο-
γικό και εταιρικό Δίκαιο. Θα
πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι
είμαι ο Greek Liaison of the
American Bar Association».

Στην ερώτηση τι σας αρέσει
περισσότερο από τη Δικηγορία,
είπε «όταν μπορούμε να ικανο-
ποιήσουμε ένα πελάτη ξεκαθα-
ρίζοντας και τακτοποιώντας
πρώην άλυτα νομικά θέματα
που τον απασχολούσαν».

Ο Κ. Κουνούπης έχει κερδίσει
εκατοντάδες δίκες και υποθέσεις
εδώ και στην Ελλάδα, ενώ όταν
τον ρωτήσαμε πώς αισθάνεται
κάθε φορά που κερδίζει μία δί-
κη, είπε ότι «νιώθω μεγάλη χαρά
όταν εξυπηρετώ ένα πελάτη π.χ.
να επιστρέψουμε πίσω στον ένα
γονιό το παιδί που είχε απαγά-
γει ο άλλος γονιός/σύμφωνα με
τη σύμβαση της Χάγης».

Σχετικά με το αν εξακολουθεί
σήμερα η δικηγορική να είναι
ένας κορυφαίος και αποδοτικός
κλάδος όπως ήταν στο παρελ-
θόν, είπε «ναι» αλλά έσπευσε να
προσθέσει «αλλά δεν λειτουρ-
γούν όλοι οι δικηγόροι με ηθικό
και αποδοτικό τρόπο, και πολ-
λές φορές, και εδώ, όπως και
στην Ελλάδα, δημιουργούν εμ-
πόδια στην ανταγωνιστικότητα».

Οι λέξεις ήθος και χαρακτή-
ρας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα
για τον δικηγόρο Γεώργιο Κου-
νούπη, γι’ αυτό όταν τον ρωτή-
σαμε αν θα συμβούλευε ένα νέο
ή μία νέα Ελληνοαμερικανό ή
Ελληνοαμερικανίδα να σπουδά-
σει Νομική και να γίνει δικηγό-
ρος, είπε, «ναι, αλλά όχι απλώς
για τα χρήματα ή γιατί δεν είχε
κάτι άλλο να κάνει. Θα συμβού-
λευα να αποκτήσει βαθιές γνώ-
σεις στη Φιλοσοφία, στη Λογική,
στη Φιλολογία, στο Επαγγελμα-
τικό Δίκαιο και στο Εμπορικό Δί-
καιο. Αυτός είναι ο σωστός δρό-
μος για να γίνει κάποιος καλός
δικηγόρος».

Αναφορικά με το πόσο δύ-
σκολο ή πόσο εύκολο είναι να
σπουδάσει κάποιος Νομική σή-

μερα στην Πενσιλβάνια και να
περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις
του bar, είπε πως «δεν είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να περάσει  κά-
ποιος (από μία καλή Νομική
σχολή) το Βar της Πεννσιλβά-
νιας. Εγώ προσωπικά έχω περά-
σει το Βar της Πενσιλβανίας και
της Νέας Ιερσέης. Επίσης, δια-
τηρώ άδεια εξάσκησης της Νο-
μικής στη Νέα Υόρκη. Εξαιρετι-
κά δύσκολο όμως ήταν να πε-
ράσω τις εξετάσεις στην Ελλάδα
για να γίνω μέλος στο Βar της
Ελλάδας. Το 1989 ήμουν από
τους πρώτους Αμερικανούς δι-
κηγόρους που πέρασαν τις εξε-
τάσεις του Ελληνικού Βar και
διορίσθηκα».

Σχετικά με το αν έχει μέλλον
το επάγγελμα του δικηγόρου
στις Ηνωμένες Πολιτείες, απάν-
τησε «ναι, για καλούς και ικα-
νούς δικηγόρους».

Στην ερώτηση «πώς αισθάνε-
στε για την ελληνική σας κατα-
γωγή και πολιτιστική κληρονο-
μιά;» είπε «η δική μου καταγωγή
και πολιτιστική κληρονομιά ενη-
μερώνει, διαφωτίζει, καθοδηγεί
τα πάντα επάνω στο επάγγελμα
και στην προσωπική μου ζωή»,
ενώ όταν τον ρωτήσαμε «τι είναι
η ελληνικότητα, ο Ελληνισμός
για σας;», απάντησε με μία μόνο
λέξη «τα Πάντα!» στην οποία

όμως τα είπε όλα.
Στην ερώτηση, «αν ξεκινού-

σατε σήμερα τη ζωή σας θα
σπουδάζατε πάλι Νομικά;», ο κ.
Κουνούπης ο οποίος έχει τιμηθεί
με δεκάδες βραβεία και επαί-
νους, είπε «ναι, γιατί είμαι στη
θέση να βοηθήσω χιλιάδες Αμε-
ρικανούς σε ελληνοαμερικανι-
κές υποθέσεις. 

»Αυτή τη στιγμή προσπαθού-
με να βοηθήσουμε το ελληνικό
κράτος για να αναμορφώσουμε
το ελληνικό σύστημα, το οποίο
συνεχίζει να δημιουργεί προ-
βλήματα διαφάνειας και εμπο-
δίζει την πρόοδο, την ανταγω-
νιστικότητα και τη δημιουργικό-
τητα της χώρας».

Ο κ. Κουνούπης έχει γράψει
τον «Νομικό Οδηγό για Ελληνο-
αμερικανούς», καθώς επίσης και
τον Οδηγό Επιχειρήσεων στις
Ηνωμένες Πολιτείες για Ελληνι-
κές Εταιρείες», ενώ έχει δημο-
σιεύσει δεκάδες άρθρων γύρω
από την Ελληνική και Διεθνή
Νομοθεσία».

Δηλώσεις του για διεθνή και
επιχειρηματικά νομικά θέματα
έχουν δημοσιευθεί στις αμερι-
κανικές εφημερίδες «Wall Street
journal», «USA Today», «New
York Times», «The Philadelphia
Inquirer», καθώς επίσης και το
«C-Span».

Γεώργιος Κουνούπης
Ο δικηγόρος για την Αμερική και την Ελλάδα

Ο ομογενής δικηγόρος Γεώργιος Κουνούπης, ο οποίος αναλαμ-
βάνει πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, αλλά και στην Ελλάδα όπου διαθέτει Γραφεία σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.

Παρέχοντας νομικές υπηρεσίες 
στην ελληνοαμερικανική κοινότητα από το 1957

POLES TUBLIN
POLES, TUBLIN, STRATAKIS & GONZALEZ, LLP

New York                             New Jersey

www.polestublin.com

Nicholas A. Lambros
Lambros Law Office LLC 

100 Midway Road, Suite 16, Cranston, Rhode Island 02920
Τel.: (401) 383-9899 • Fax: (401) 383-9877

LambrosLaw@cox.net

• Αγοραπωλησίες/Κτηματομεσιτικά
• Συμφωνητικά • Real Estate Transactions

• Contracts • Εμπορικές Mισθώσεις
• Eπιχειρήσεις Αγορές/Πωλήσεις

• Διαθήκες - Κληρονομικά/Πληρεξούσια

Ομιλώ Ελληνικά

Licensed in Massachusetts and Rhode Island

a
 b

Εχει�γράψει�
τον�«Νομικό�
Οδηγό�για�Ελληνο-
αμερικανούς»

LAW OFFICES OF

Barbara H. Katsos, P.C.
59 East 54th St., Suite 52, New York, NY 10022

Tel: (212) 421-0307  •  Fax: (212) 838-5026
E-mail: bkatsos@katsoslaw.com 
http://www.katsosnylaw.com

• Διαθήκες  • Trusts και Κληρονομιές
• Estate Planning • Κτηματομεσιτικά
• Εμπορικά Ακίνητα
• Επαγγελματικές υποθέσεις 
• Δικαστικές διαδικασίες 
• Επιδικάσεις  • Litigation  • Εφέσεις κ.ά.

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση καλωσορίζουμε
τους παρακάτω νομικούς συμβούλους:

John E. Katsos, Esq
International Business Transactions, Dubai

Jane R. Slavin, Esq
Matrimonial and Family Law

Laura Fischer, Esq
Intellectual Property Patent Law

Εάν χρειάζεστε σωστή αντιπροσώπευση 
ή απαντήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν 
σε ζητήματα όπως: 

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε
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Του Θεοδώρου Καλμούκου

ΟΝίκος Λάμπρος είναι ο
πιο γνωστός και αγα-
πητός ελληνικής κατα-
γωγής δικηγόρος στην

πολιτεία του Ροντ Αϊλαντ με δι-
κή του δικηγορική εταιρεία στην
πόλη Cranston και στη διεύθυν-
ση 100 Midway Road, Suite 16,
ενώ διαθέτει άδεια εξασκήσεως
της δικηγορικής στη Μασαχου-
σέτη και στην Ουάσιγκτον ή Di-
strict of Columbia.

Ο κ. Λάμπρος αρχικά ξεκίνη-
σε σπουδάζοντας Οικονομικά
στο Boston College, εργάσθηκε
σε τράπεζα και συγκεκριμένα
στο τμήμα δανείων και πολύ
στενά με επιχειρήσεις. Κι όπως
είπε, «στη συνέχεια αποφάσισα
να πάω στη Νομική Σχολή και
να σταδιοδρομήσω ως δικηγό-
ρος αναλαμβάνοντας υποθέσεις
επιχειρήσεων. Με ενδιάφερε να
εργάζομαι με επιχειρήσεις ιδιαί-
τερα ελληνικής ιδιοκτησίας».

Κι έτσι εξήγησε ότι «η επι-
κέντρωσή μου είναι στην αντι-
προσώπευση ιδιοκτητών επιχει-
ρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
εστιατορίων, λογιστών, γιατρών,
επενδυτών ακινήτων, αδειών και
εταιρειών. Επίσης, ασχολούμαι
με σχεδιασμό διαθηκών, τραστ
και τα παρεμφερή».

Η συντριπτική πλειοψηφία
των πελατών του προέρχεται
από την Ομογένεια. Είπε ότι «οι
περισσότεροι είναι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων που ήλθαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελ-
λάδα, εργάστηκαν σκληρά και
κατόρθωσαν και άνοιξαν ή ίδρυ-
σαν τις δικές τους επιχειρήσεις.
Είμαι εντυπωσιασμένος με τις
ιστορίες την Ελλήνων πελατών
μου, πώς ήλθαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες χωρίς να γνωρίζουν
την αγγλική γλώσσα, με περιο-
ρισμένες δυνατότητες, και κα-
τόρθωσαν και πέτυχαν επιχει-
ρηματικά παρέχοντας στα παι-
διά τους ευκαιρίες που δεν είχαν
οι ίδιοι και φρόντιζαν πάντοτε
να λάβουν τα παιδιά τους την
καλύτερη δυνατή Παιδεία».

Ο κ. Λάμπρος γνωρίζει την
ελληνική γλώσσα απταίστως την
οποία διδάχθηκε αρχικά από
την οικογένειά του, ενώ σπου-
δαίο ρόλο στην εκμάθησή της
έπαιξε η γιαγιά του. Είπε πως
«από μικρό παιδί μιλούσα Ελλη-
νικά στη γιαγιά μου η οποία
ήταν από τη Βέροια και έμεινε

μαζί μας. Επίσης, πήγα στο Ελ-
ληνικό σχολείο της κοινότητας
του Ευαγγελισμού του Κράν-
στον, αλλά επίσης σπούδασα Ελ-
ληνικά και στο Boston College,
ενώ ήμουν τυχερός διότι είχα
την ευκαιρία να σπουδάσω επί
ένα εξάμηνο στην Ελλάδα το κα-
λοκαίρι. Στη διάρκεια των σπου-
δών μου στη Βοστώνη αναμείχ-
θηκα με πολλούς ελληνικούς
Οργανισμούς. Επίσης, η σύζυγός
μου Ιωάννα έχει γεννηθεί στη
Θεσσαλονίκη, ομιλεί την ελλη-
νική γλώσσα τέλεια, αλλά και ο
μεγάλος αριθμός Ελλήνων πελα-
τών μου μ’ έχει βοηθήσει να συ-
νεχίζω τη χρήση της ελληνικής

γλώσσας σε καθημερινή βάση».
Τόνισε πως «οι πελάτες μας

αισθάνονται άνετα όταν έρχον-
ται στο γραφείο και έχουν τη δυ-
νατότητα να μιλήσουν και να
συνεργαστούν με τα στελέχη
μας που είναι Ελληνοαμερικα-
νοί. Ανάμεσα στα στελέχη συμ-
περιλαμβάνεται η σύζυγός μου
Ιωάννα, η οποία διευθύνει το
τμήμα τίτλων κυριότητας, το
New England Title Services LLC.
Εχει σπουδάσει στο Πανεπιστή-
μιο Clark του Γούστερ και ασχο-
λείται με την κυριότητα τίτλων
για λογαριασμό τραπεζών και

ασφαλειών σε οκτώ πολιτείες
και σχεδιάζει να επεκταθεί σε
εθνικό επίπεδο.

Τον Μάρτιο προσλάβαμε την
Βανέσα Σαμπάλη, απόφοιτη της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Roger Williams και η οποία
πρόσφατα πέρασε επιτυχώς τις
εξετάσεις του Bar του Ροντ Αϊ-
λαντ. Οι γονείς της κατάγονται
από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας
και με την εμπειρία της στην
επιχείρηση εστιατορίου των γο-
νιών της θα μπορέσει θα μπορέ-
σει να βοηθήσει πολλούς πελά-
τες μας ιδιοκτήτες εστιατορίων
με διάφορα νομικά τους θέματα.
Επίσης, θα εργαστεί τον τομέα

συναλλαγών ακινήτων, ενώ η
ικανότητα της  να κατανοεί τις
ανάγκες των πελατών μας θα εί-
ναι μία εξαιρετική προσθήκη
στο Δικηγορικό μας Γραφείο».

Στην ερώτηση γιατί επέλεξε
να εξασκήσει την δικηγορική
στο Κράνστον του Ροντ Αϊλαντ
κι όχι στη Βοστώνη, είπε, πως η
βάση μας είναι το Ροντ Αϊλαντ,
αλλά έχω επίσης άδεια για τη
Μασαχουσέτη κι έχω πολλούς
πελάτες από τη Βοστώνη και το
Γούστερ. Στόχος μας είναι να
ανοίξουμε ένα δορυφορικό γρα-
φείο μελλοντικά στη Μασαχου-

σέτη».
Οταν τον ρωτήσαμε τι είναι

εκείνο το οποίο τον ευχαριστεί
περισσότερο στην εξάσκηση της
δικηγορικής, είπε «ειλικρινά μου
αρέσει να βοηθώ τους πελάτες
μου, είτε να πουλήσουν, είτε να
ξεκινήσουν μία επιχείρηση. Πι-
στεύω ότι είναι σπουδαίο πράγ-
μα να είναι ο δικηγόρος συμμέ-
τοχος στην επιτυχία του πελάτη
του. Μου αρέσει να βλέπω τους
πελάτες μου να προοδεύουν και
δεν μου κάνει τίποτε πιο χαρού-
μενο από το να βλέπω τις επι-
χειρήσεις τους να αναπτύσσον-
ται.

Επίσης, είναι σπουδαίο να
επιλύω επιχειρηματικές διαφω-
νίες πελατών μου όχι με υψηλό
κόστος και να αποφεύγονται οι
εκδικάσεις αν είναι δυνατόν. Εί-
ναι επίσης ικανοποιητικός ο δια-
κανονισμός διαφορών υπέρ των
πελατών μου.

Επίσης, μου αρέσει να ασχο-
λούμαι με τις ανάγκες των πε-
λατών μου αναφορικά με τον
προγραμματισμό τους. Είναι
σπουδαίο για μένα οι πελάτες
μου να τακτοποιούν τις οικονο-
μικές στους υποθέσεις, προκει-
μένου να αποφεύγεται η πλη-
ρωμή μη αναγκαίων φόρων κλη-
ρονομιάς ώστε να κάνουν τη
ζωή των επιζώντων πιο εύκολη.

Οταν πεθάνει ένας πελάτης
είναι πολύ πιεστικό για τα επι-
ζώντα μέλη της οικογένειας, ιδι-
αίτερα όταν υπάρχει επιχείρη-
ση. Προσπαθώ να συνεργάζομαι
στενά με την οικογένεια ώστε
να τακτοποιείται η κληρονομιά
και να γίνεται η μεταφορά στην
επόμενη γενιά ευκολότερα».

Αναφορικά με το αν ο κλάδος
της Νομικής εξακολουθεί να εί-
ναι ένας καλός και επιφανής
κλάδος όπως ήταν στο παρελ-
θόν, πιστεύει πως «ο νομικός
κλάδος εξακολουθεί να είναι
ένας επιφανής κλάδος με πολλές
ευκαιρίες» και τόνισε πως «το
κλειδί της επιτυχίας είναι να επι-
κεντρώνεσαι στο είδος του νό-
μου που σου αρέσει και να γίνε-
σαι ειδικός και ικανός σε κάποια
ειδικότητα».

Αν θα σύστηνε έναν νέο ή
νέα ομογενή να σπουδάσει Νο-
μική και να γίνει δικηγόρος σή-
μερα, υπογράμμισε πως «θα σύ-
στηνα οποιονδήποτε σκέπτεται
να γίνει δικηγόρος να μελετήσει
πολύ και να επιλέξει ένα είδος
νόμου που τον ή την ενδιαφέρει.

Επίσης, είναι πολύ σπουδαίο να
αναπτύξει κάποιος ένα δίκτυο
συστάσεων πελατών. Εργάζομαι
στενά με λογιστές, με οικονομι-
κούς προγραμματιστές, και με
άλλους δικηγόρους, πράγμα το
οποίο έχει συμβάλλει στην ανά-
πτυξη του Γραφείου μας».

Σχετικά με τις εξετάσεις για
την απόκτηση άδειας εξασκήσε-
ως επαγγέλματος, το γνωστό ως
Βar, είπε ότι «η μελέτη και οι
εξετάσεις για το Bar είναι δύ-
σκολες στο Ροντ Αϊλαντ. Χρει-
άζονται μήνες μελέτης και επι-
κέντρωσης, απαιτείται ολοκλη-
ρωτική αφοσίωση από μέρους
του υποψηφίου. Πιστεύω ότι το
ποσοστό επιτυχίας για το Bar
στο Ροντ Αϊλαντ είναι 65%».

Αν και κατά πόσο έχει επη-
ρεάσει η οικονομική ύφεση στις
Ηνωμένες Πολιτείες τον δικηγο-
ρικό τομέα τα τελευταία χρόνια
είπε, πως «οι οικονομικές δυσκο-
λίες έχουν επηρεάσει τον νομικό
κλάδο» και εξήγησε «πολλές με-
γάλες δικηγορικές εταιρείες οι
οποίες αναλάμβαναν υποθέσεις
μεγάλων εταιρειών αναγκάσθη-
καν να μειώσουν θέσεις δικηγό-
ρων λόγω μείωσης εργασίας.
Επίσης, και οι δικηγορικές εται-
ρείες ακινήτων αναγκάσθηκαν
να μειώσουν θέσεις λόγω της
ύφεσης στην αγορά ακινήτων».
Πρόσθεσε πως «δυστυχώς λόγω
των πρόσφατων οικονομικών
προβλημάτων, οι προοπτικές ερ-
γασίας για αποφοίτους Νομικών
Σχολών δεν είναι τόσο ελπιδο-
φόρες κατά τα λίγα τελευταία
χρόνια. Διάβασε πρόσφατα ένα
άρθρο στη ‘Wall street Journal’
στο οποίο αναγραφόταν πως οι
νέοι δικηγόροι έχουν πιθανότη-
τα μόνο 50% να βρουν εργασία
εννιά μήνες έπειτα από την απο-
φοίτησή τους». Πρόσθεσε, πως
«όσο η Οικονομία θα καλυτε-
ρεύει θα καλυτερεύουν επίσης
και οι προοπτικές εργασίας για
δικηγόρους», ενώ όταν τον ρω-
τήσαμε εάν ο κλάδος της Νομι-
κής έχει μέλλον, είπε «βεβαίως,
πάντοτε θα υπάρχει η ανάγκη
για δικηγόρους».

Για την πορεία της Οικονο-
μίας σήμερα, είπε ότι «κατά το
περασμένο έτος είδα την Οικο-
νομία να καλυτερεύει. Περισσό-
τεροι πελάτες αγοράζουν και
πουλούν επιχειρήσεις και οι τι-
μές είναι υψηλότερες από ό,τι
ήταν τα περασμένα χρόνια. Οι
πελάτες μου αγοράζουν και πάλι

ακίνητα λόγω των χαμηλών επι-
τοκίων στα δάνεια.

Το Γραφείο μας είναι πολύ
απασχολημένο λόγω της επιτυ-
χίας των πελατών μας. Αυτόν
τον μήνα το Γραφείο μας επε-
κτείνεται σε χώρο για να μπο-
ρούμε να εξυπηρετούμε καλύ-
τερα τους πελάτες μας».

Στην ερώτηση πώς αισθάνε-
στε για την ελληνική σας κλη-
ρονομιά, είπε ότι «το προσωπικό
μου, στο οποίο συμπεριλαμβά-
νονται πολλοί Ελληνοαμερικα-
νοί, έχει τις ίδιες αρχές και πα-
ραδόσεις και μπορούν και συ-
νεργάζονται με τους πελάτες
μας. Η κοινή μας ελληνική κα-
ταγωγή και οι κοινές μας εμπει-
ρίες μας έχουν μορφοποιήσει ως
άτομα και επαγγελματίες και πι-
στεύω ότι οι πελάτες μας το εκτι-
μούν και αισθάνονται άνετα και
εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις
τους και τα προσωπικά τους θέ-
ματα, γνωρίζοντας ότι θα αντι-
μετωπιστούν με επαγγελματι-
σμό, αξιοπρέπεια και μεγάλη
διάκριση. Είμαστε περήφανοι
για την πλούσια κληρονομιά
μας».

Οταν τον ρωτήσαμε «τι εκτι-
μάτε πιο πολύ από την ελληνική
μας κληρονομιά;» επεσήμανε
«το φιλότιμο» και συμπλήρωσε
«είναι το φιλότιμο με το οποίο
συμπεριφερόμαστε και προ-
ωθούμε τους πελάτες μας σαν
να είναι οικογένεια μας. Ακόμη,
εκτιμώ την πλούσια ιστορία του
Ελληνισμού και της επιρροής
του στον Κόσμο».

Νίκος Λάμπρος
Ο κορυφαίος Ελληνοαμερικανός δικηγόρος του Ροντ Αϊλαντ

Ο δικηγόρος Νίκος Λάμπρος,
ο οποίος είναι γνωστός σ’
ολόκληρο το Ροντ Αϊλαντ,
αλλά και στη Μασαχουσέτη.

Ο δικηγόρος Νίκος Λάμπρος με τον γιο του στην εκδήλωση για
την Ανεξαρτησία της Ελλάδος στο κυβερνείο του Ροντ Αϊλαντ.
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Του Θεοδώρου Καλμούκου

Πατέρας και γιος, ο Κων-
σταντίνος και ο Αθανά-
σιος Παπαγιωργάκης,
είναι δικηγόροι και η

νομική τους εταιρεία έχει το όνο-
μά τους και λέγεται «George and
George» με έδρα την πόλη Ran-
dolph της Μασαχουσέτης, αλλά
καλύπτουν και τη μεγάλη πόλη
της Βοστώνης και ευρεία ακτίνα
πόλεων και κωμοπόλεων της Μα-
σαχουσέτης.

Μας μίλησε ο γιος, ο Αθανά-
σιος Τζορτζ ή Παπαγιωργάκης,
και μας είπε ότι ο λόγος που ήθε-
λε να σπουδάσει Νομικά και να
γίνει δικηγόρος ήταν η επιθυμία
του «να επιλύει τα προβλήματα
των ανθρώπων κατά τρόπο έγ-
καιρο, αποτελεσματικό και όχι
ακριβό οικονομικώς».

Στην ερώτηση σε ποια ηλικία
συνειδητοποίησε πως ήθελε να
σπουδάσει Νομικά και αν τον
επηρέασε στην απόφασή του ο
πατέρας του που είναι δικηγόρος,
απάντησε: «όπως πολλοί νέοι και
νέες που πλησιάζουν στην ολο-
κλήρωση των βασικών τους σπου-
δών δεν ήμουν σίγουρος τι ήθελα
να κάνω. Είχα σκεφθεί να διδάξω
Αρχαία Ελληνικά, αλλά κατέληξα
στο συμπέρασμα ότι αυτό το
επάγγελμα δεν ήταν για μένα. Κι
όμως νυμφεύθηκα δασκάλα των
Ελληνικών και επίσης και οι δυο
μου γιοι πήραν πτυχίο στα Αρχαία
Ελληνικά, κι έτσι μέχρις ενός ση-
μείου ισχύει για μένα η παροιμία
πως «δεν ήξερα τι να κάνω, οπότε
σπούδασα Νομικά». Τόνισε ότι «ο
πατέρας μου δεν μου σύστησε πο-
τέ ούτε με ενθάρρυνε να γίνω δι-
κηγόρος» και συμπλήρωσε πως «η
επήρειά του δεν ήταν γι’ αυτά που
είπα αλλά μάλλον αυτά που είδα
και παρατήρησα».

Μίλησε με σεβασμό και εκτί-
μηση για τον πατέρα του, λέγον-
τας πως «ο πατέρας μου ήταν και
εξακολουθεί να είναι ένας σκλη-

ρά εργαζόμενος επαγγελματίας,
ο οποίος νοιάζεται για την τέχνη
του και τους πελάτες του κι αυτή
η όψη της φροντίδας και του
υψηλού βαθμού επαγγελματικό-
τητας με επηρέασε τα μέγιστα».

Η δικηγορική εταιρεία «Geor-
ge and George» είναι μία πλήρης
νομική εταιρεία, η οποία ασχο-
λείται με ποικιλότητα νομικών θε-
μάτων όπως είναι οι προσωπικοί
τραυματισμοί, οικογενειακό δί-
καιο, διαθήκες, ξεκίνημα επιχει-
ρήσεων, ακίνητα, θέματα ιδιοκτη-
τών ακινήτων και ενοικιαστών και
θέματα δημοτικού δικαίου. Ο κ.
Τζορτζ είπε ότι «επίσης συνδεό-
μαστε με άλλους δικηγόρους σε
άλλους τομείς, κι έτσι από αυτής
της απόψεως προσφέρουμε μία
πλήρη σειρά νομικών υπηρε-
σιών». Είπε επίσης, ότι «το γρα-
φείο μας είναι σ’ ένα κτήριο το
οποίο είναι γνωστό ως Στέτσον
Χολ, το οποίο χτίστηκε το 1840
και η μπροστινή του όψη έχει κά-
πως τη μορφή του Παρθενώνα
στην Αθήνα. Είμαστε από τους
πρώτους που μετακόμισαν μέσα
σ’ αυτό το κτήριο έπειτα από την
αναπαλαίωσή του και είμαστε
εδώ κάπου τέσσερα χρόνια. Ο
πατέρας μου άρχισε να εξασκεί
το επάγγελμα του δικηγόρου το
1947 κι εγώ ξεκίνησα το 1980,
οπότε συνδυάζουμε πολλά χρό-
νια πείρας που προσφέρουμε
στους πελάτες μας» και τόνισε
πως «είναι πολύ όμορφα να ερ-
γάζομαι με τον πατέρα μου, αντ-
λώντας πείρα από πολλά του χρό-
νια ως δικηγόρος».

Αν έχουν Ελληνοαμερικανούς
πελάτες, είπε «φυσικά» και συμ-
πλήρωσε πως «η οικογένεια του
πατέρα μου ήλθε στις Ηνωμένες
Πολιτείες από την Αρκαδία το
1898 και η σύζυγός μου ήλθε από
τη Μακεδονία το 1974, οπότε με-
ταξύ αυτό που είναι τρίτη και
πέμπτη γενιά Ελλήνων στην Αμε-
ρική και πρώτη και δεύτερη,
έχουμε μία υγιή και κατά κάποιο

τρόπο μοναδική θεώρηση των
πραγμάτων».

Αναφορικά γιατί επέλεξαν να
έχουν το Γραφείο τους στο Ran-
dolph κι όχι στη Βοστώνη, είπε
ότι «για όσους δεν γνωρίζουν την
περιοχή της μείζονος Βοστώνης,
η πολιτεία της Μασαχουσέτης εί-
ναι χωρισμένη σε 350 πόλεις και
κωμοπόλεις, πολλές από τις οποί-
ες βρίσκονται σε κοντινή γεωγρα-
φική απόσταση η μία από την άλ-
λη και σε πολλά μέρη της χώρας
θα λογιζόταν μέρος της μητροπο-
λιτικής περιφέρειας. Το Randolph
βρίσκεται κοντά σε κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες, καθώς επίσης και
σε γραμμές τραίνων και χωρίς κυ-
κλοφορία είναι 20 λεπτά με το
αυτοκίνητο από το κέντρο της
Βοστώνης. Επί πλέον με τη λεγό-
μενη Νότια Ακτή της Βοστώνης,
εξυπηρετούμε επίσης και τη Μη-
τροπολιτική και Μείζονα περιοχή
της Βοστώνης, βόρεια, νότια, δυ-
τικά μαζί με τις περιοχές του Πλί-
μουθ και του Κέιπ -Κοτ. Εχω βρει
ότι η Μασαχουσέτη γεωγραφικώς
ομιλούντες είναι μία αρκετά μι-
κρή πολιτεία και πολύ προσιτή».

Εκείνο το οποίο του αρέσει
πολύ στη δικηγορική είπε πως εί-
ναι «η επίλυση των αναγκών των
πελατών μου επιτυχώς και ικα-
νοποιητικώς», ενώ όταν τον ρω-
τήσαμε πώς αισθάνεται κάθε φο-
ρά που κερδίζει μία υπόθεση, εί-
πε «εξαρτάται από την υπόθεση»
και εξήγησε «για παράδειγμα σε
πολλές περιπτώσεις ποτέ δεν σκέ-
πτομαι ότι δεν θα κερδίσω. Θέλω
να πιστεύω ότι κατ’ αρχήν και πά-
νω από όλα επιλύω τα θέματα.
Στον βαθμό που τα σκεπτόμενα
μυαλά διαφέρουν και δεν υπάρ-
χει ελπίδα για κάποιο αποτέλε-
σμα, χαίρομαι κατ’ αρχήν για
τους πελάτες μου και για το ότι η
γραμμή που χαράξαμε από την
αρχή της διαδικασίας ήταν η σω-
στή».

Μιλώντας για τον νομικό κλά-
δο και εάν εξακολουθεί να θεω-

ρείται επιφανής σήμερα όπως
ήταν στο παρελθόν, είπε ότι «κα-
θώς γνωρίζετε σ’ αυτή τη χώρα
οι δικηγόροι έχουν μία υπεροχή
η οποία εξάγεται από την Αμερι-
κανική Επανάσταση. Ιστορικώς
ομιλούντες στις Ηνωμένες Πολι-
τείες ένας δικηγόρος δεν είναι
απλώς ένας τεχνοκράτης ο οποίος
προσλαμβάνεται για να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του, αλλά είναι
συχνά ένας δυναμικός συνήγορος
για αλλαγή και δικαιοσύνη. Δεν
έχω αμφιβολία πως σ’ αυτές τις
συχνά δύσκολες εποχές για πολ-
λούς, οι δικηγόροι θα εξακολου-
θήσουν να παίζουν ένα κορυφαίο
ιστορικό προωθώντας αλλαγή και
δικαιοσύνη».

Αν θα σύστηνε σ’ έναν Ελλη-
νοαμερικανό νέο άνδρα ή γυναί-
κα να σπουδάσει Νομικά και να
γίνει δικηγόρος, απάντησε: «φυ-
σικά εξαρτάται από το ποιος ή
ποια είναι. Είναι σπουδαίο να ξέ-
ρουμε αυτό που είναι η νομική
από αυτό που δεν είναι. Η Νομι-
κή, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι
μία φιλοσοφική επιχείρηση, αλλά
η ζωτικότητά της εξακολουθεί να
υπάρχει, όπως παρατήρησε ο δι-
καστής Ολιβερ Γουέντελ Χολμς».
Είπε ακόμα πως «η Νομική ζη-
λεύει τον χρόνο και την προσοχή
του δικηγόρου. Δεν έχει ωράριο,
αλλά πολλά χρονοδιαγράμματα.
Δεν γνωρίζει από προκαθορισμέ-
νο πρόγραμμα, αλλά απαιτεί άμε-
ση προσοχή στη λεπτομέρεια.
Δεν διάκειται με συμπάθεια σε
σχέδια για διακοπές, ασθένειες ή
άλλες επιδιώξεις, οι οποίες ωστό-
σο είναι σπουδαίες και πολύτιμες.
Η εξάσκηση της Νομικής δεν εί-
ναι μία ανέξοδη υπόθεση. Τα
ευεργετήματά της δεν είναι αναγ-
καστικά προβλέψιμα, ούτε και τα
έσοδά της. Υπάρχουν πάρα πολ-
λές διαφορετικές διαστάσεις της
Νομικής, όπως ένας δικηγόρος
εργάζεται σε μία συγκεκριμένη
ειδίκευση ή σε ευρύτερη διάστα-
ση πρέπει να εξασκεί τη Νομική
καλώς. Η προσωπικότητα των δι-
κηγόρων αντιπροσωπεύει την
προσωπικότητα του ευρύτερου
πληθυσμού ως συνόλου».

Τόνισε επίσης, πως «καθώς η
νομοθεσία διαρκώς αλλάζει επί-
σης και οι προκλήσεις στο νομικό
κλάδο. Δεν υπάρχει τίποτε καλύ-
τερο από το να βοηθάς τον συ-
νάνθρωπό σου. Ο δικηγόρος αν-
τιλαμβάνεται πως υπηρεσία ση-
μαίνει πολλές φορές διαφορετικά
πράγματα για διαφορετικούς αν-
θρώπους και διαφορετικά ιδρύ-
ματα. Σε ευρύτερη έννοια η εξά-
σκηση της Νομικής είναι να πα-
ρουσιάζεις σε ένα βασικό επίπεδο
τις βασικές διαφορές και προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουμε σε μία
συγκεκριμένη εποχή δίνοντας
νόημα, δίνοντας φωνή, είτε είναι
στην εξάσκηση της δύναμης, είτε
ελέγχοντας τη δύναμη.

Η εξάσκηση της Νομικής κατ’
αυτή τη θεώρηση είναι ένα ανα-
πόσπαστο μέρος της αιώνιας φω-
νής της ανθρωπότητας. Εάν αυτό
είναι το ενδιαφέρον του νέου ή
της νέας τότε πρέπει να το επι-
διώξει».

Στην ερώτηση αν έχει μέλλον
η Νομική, είπε: «ακολουθεί η μέ-
ρα τη νύχτα και η νύχτα τη μέρα;
Ταξιδεύουν τα πλοία; Το Χάρ-
βαρντ παίζει με το Γιέλ;».

Αναφορικά με την πορεία της
Οικονομίας, είπε, πως «αν και δεν
είμαι οικονομολόγος, πιστεύω ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο

δεν έχουν επενδύσει σοφώς στην
υποδομή της, στη βιομηχανία της
ή σε άλλους τομείς, αλλά έχει
ακολουθήσει την οδό του γρήγο-
ρου κέρδους με την πώληση ομο-
λόγων με ελάχιστη σχέση για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και
ευκαιριών σ’ αυτή τη χώρα. Βρι-
σκόμαστε σε εποχή μιας συνε-
χούς συστημικής ανεργίας σε επί-
πεδα τα οποία δεν είναι αποδε-
κτά και φαίνεται να υπάρχει μία
αποσύνδεση ανάμεσα σ’ αυτό
που φαίνεται ότι είναι μία τάξη η
οποία υπηρετεί τα ειδικά συμφέ-
ροντα σε αντίθεση με εκείνο που
υπηρετεί όλους τους Αμερικανούς
για την ευεξία όλων. Εχοντας πει
αυτό, έχω μεγάλη αισιοδοξία ότι
ο αμερικανικός λαός θα αναγνω-
ρίσει και θα διορθώσει μέσω ει-
ρηνικής πολιτικής διαδικασίας,
αλλά θα χρειαστεί χρόνος και
προσπάθειες από ανθρώπους οι
οποίοι δεν φαίνονται να υπάρ-
χουν στον ορίζοντα».

Σχετικά με την ελληνική του
κληρονομιά, είπε ότι «αισθάνομαι
περήφανος». Πρόσθεσε πως εκεί-
νο το οποίο τον συγκινεί ιδιαίτε-
ρα είναι το γεγονός πως «μέσα

από τις αντίξοες συνθήκες της κα-
τάληψης, της σκλαβιάς, του πε-
ρίγελου, της κριτικής, το ελληνι-
κό πνεύμα έχει επιδείξει ακατα-
νίκητη, αήττητη, αδιάστατη αι-
σιοδοξία και ελπίδα του ανθρω-
πίνου πνεύματος και τη δυνατό-
τητα του ανθρώπου να κάνει με-
γάλα πράγματα, όχι μόνο για τον
εαυτό του, αλλά και για τον συ-
νάνθρωπό του». Πρόσθεσε πως
«πιστεύω ότι ο 21ος αιώνας θα
είναι ο αιώνας κατά τον οποίον
εμείς ως Ελληνες ανά τον Κόσμο
θα κατανοήσουμε πως η δύναμή
μας δεν έγκειται στην οικονομική
ισότητα, ούτε στην υπόθαλψη
των κοινωνικών αρχών των ει-
σχωρών αλλά μάλλον στην εφαρ-
μογή και μοίρασμα της Ορθόδο-
ξης Χριστιανικής μας θεώρησης
για ισότητα και κοινωνία μ’ ένα
κόσμο ο οποίος είναι απορροφη-
μένος από φιλαργυρία, απληστία,
ζηλοφθονία, και μίσος. Να είναι
τέτοια η παρουσία μας που άν-
θρωποι όλων των θρησκειών να
αναπτερωθούν από το παράδειγ-
μά μας να αφήσουν κάτω τα ξίφη
τους και να πιάσουν τα άροτρα
της συνεργασίας τους».

Κωνσταντίνος & Αθανάσιος Παπαγιωργάκης
Πατέρας και γιος δικηγορεύουν μαζί στη Μασαχουσέτη

Οι ομογενείς δικηγόροι, πατέρας και γιος, Κωνσταντίνος και
Αθανάσιος Παπαγιωργάκης ή George and George.

η αποζημίωση από το κακό που
έχουν υποστεί να είναι επαρκής.

Από τη σύγκρουση 
στη Δικαιοσύνη

Ως προς το πιστεύω του ως
Χριστιανός Ορθόδοξος και τη Δι-
κηγορία, ο κ. Κοφινάς είπε πως
«ο Νόμος είναι ανεξάρτητος θρη-
σκείας. Δεν επιτρέπεται η ηθικο-
λογική κρίση (morality). Οταν
έκανα Εγκληματικό μου έλεγαν:
‘πώς μπορείς να εκπροσωπήσεις
έναν εγκληματία;’. ‘Εύκολα’
απαντούσα γιατί αυτό είναι το
σύστημά μας.

»Για να δουλέψει το Νομικό
μας σύστημα πρέπει να υπάρ-
χουν δύο δικηγόροι», λέει ο κ.
Κοφινάς. Ενας για τον κατηγο-
ρούμενο και ένας για τον κατή-
γορο. Αυτοί συγκρούονται στο δι-
καστήριο. Θεωρητικά μ’ αυτόν
τον τρόπο θα προκύψει η Δικαιο-
σύνη. Δυο αντίθετες πλευρές αν-
τιμάχονται όσο πιο σκληρά γίνε-
ται. Αν αποφασίσω να μην το πα-
λαίψω σκληρά γιατί δεν πιστεύω
στον πελάτη μου τότε γίνομαι
εγώ ο δικαστής. Και τον προδι-
κάζω. Κι αυτό είναι λάθος. Πρέπει

να παλαίψεις πολύ σκληρά για
τον πελάτη σου εντελώς εντός
του πλαισίου του Νόμου και της
Ηθικής (Ethics), πρέπει να κάνεις
τα πάντα για τον πελάτη σου. Το
ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευ-
ρά! Ετσι μέσα από αυτή τη δυνα-
μική σύγκρουση αναμένεται να
λάμψει η Δικαιοσύνη!»

Στο σημείο αυτό, ένας σκηνο-
θέτης θα έδειχνε τη σκηνή της
νίκης του Κοφινά στον Παγκό-
σμιο Τελικό Αγώνα Τζούντο στο
Μόντρεαλ το 2010 (World Ma-
sters Judo Championships) όπου
κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο!

’Η πάλι της Δικαιοσύνης 
το φως!

Οποια κι αν είναι η σκηνή, ο
Γιώργος Κοφινάς θα επιστρέψει
κι απόψε στο σπίτι του, στην οι-
κογένειά του. Μπορεί να μη μπο-
ρέσει σήμερα, που του πήραμε
το χρόνο για τη συνέντευξή του,
να συνοδεύσει τον έφηβο γιο
του, Σπύρο, στο παιχνίδι του,
όπου βέβαια συζητούν και για...
νομικά θέματα, θα το κάνει σί-
γουρα τις επόμενες μέρες. Αλλω-
στε έρχεται καλοκαίρι και μαζί
με τ’ άλλα του παιδιά τους περι-
μένει κάμπινγκ και ψάρεμα.

Γιώργος Κοφινάς

ΔιΚηγοριΚο γραφειο
KAΤΕΡΙΝA Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Arvanitakis & Associates, PLLC

34-38 Bell Boulevard, Third Floor | Bayside, New York 11361

(718) 606-6570

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΙΚΑ
• Foreclosure / πληστηριασμοί
• πωλήσεις και αγορές ακινήτων 

ιδιωτικά / εμπορικά Συμφωνητικά 
• Διαθήκες, Κληρονομικά και πληρεξούσια
• Μεταβιβάσεις ακινήτων
• Real Estate Litigation 

Δευτέρα έως Σάββατο 9 π.μ.-5 μ.μ.
Με ραΝτεΒοΥ

Συνεργαζόμαστε με δικηγόρους στην ελλάδα  
για τις νομικές υποθέσεις σας.

γιά όλες τις νομικές σας υποθέσεις 
η δικηγόρος Kατερίνa αρβανιτάκη 

σας εξυπηρετεί προσωπικά. 

περιοχές Νέας Υόρκης, 
Νέας ιερσέης, Μασαχουσέτης και ιλλινόι

• Personal Injury - ατυχήματα/τραυματισμοί/Σωματικές βλάβες • αυτοκινητιστικά

• Divorce - Διαζύγια • Family Law - οικογενειακό Δίκαιο • Wills - Διαθήκες

• Estates - αγοραπωλησίες/Κτηματομεσιτικά (αγορές, πωλήσεις, επαγγελματικά ακίνητα)

• Real Estate - επαγγελματικές Υποθέσεις (ιδρυση επιχειρήσεων, Συμφωνητικά, 

Συμβόλαια, εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών)

• LandLord & Tenant - Υποθέσεις ιδιοκτητών/ενοικιαστών 

• Banking - τραπεζικές Υποθέσεις

• Financial Law/Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

• Contracts – Συμφωνητικά • Business – εμπορικά • Corporate Law

• Μunicipal Law/αντιπροσώπευση στο Δικαστήριο 

Δικηγορικά γραφεία 

GEORGE & GEORGE
Δικηγόροι 

Αθανάσιος και Κωνσταντίνος Παπαγεωργάκης

6 South Main Street, Ste. 106, Randolph, MA 02368 • Tel.: 781.963.4733 • Fax: 781.963.4705

Στα γραφεία μας σας παρέχουμε όλες τις νομικές σας υποθέσεις για προσωπικά και εμπορικά θέματα

Παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας, 
σε νομικές και επαγγελματικές υποθέσεις 

με αξιοπιστία και προσιτές τιμές. 

επίσης, το γραφείο μας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη νομική συμβουλή

Αθανάσιος Κ. Παπαγεωργάκης και Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργάκης
Arthur C. George & Charles A. George 

οΜιΛοΥΜε εΛΛηΝιΚα

We serve our clients with quality, reliable and affordable legal and professional services. 
The law firm offers free initial consultation by appointment

Carter, DeLuca, Farrell & Schmidt, LLP
Intellectual Property Lawyers

445 Broad Hollow Road, Suite 420
Melville, New York 11747

Tel.: (631) 501-5700 •  Fax: (631) 501-3526

GEORGE LIKOUREZOS, Esq.
THEODOSIOS KOUNTOTSIS, Esq.

JASON POULOS, Esq.

ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Congratulations 
to Aravella Simotas 

and all Greek American Women

Συνέχεια από τη σελίδα 3
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Του Δημήτρη Τσάκα

«Ηοδός Στάνγουέι
μεταξύ της 30ής
Λεωφόρου και
της Astoria Blvd

έχει αλλάξει όψη. Πολλά από τα
καταστήματα (επιχειρήσεις) που
κάποτε ανήκαν σε Ελληνες ή και
σε Ιταλούς, ανήκουν σε μουσουλ-
μάνους, ενώ παράλληλα υπάρ-
χουν και τεμένη. Παρά ταύτα,
όμως, τα ακίνητα ανήκουν σε Ελ-
ληνες», επεσήμανε κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξής του στον
«Εθνικό Κήρυκα ο ομογενής δι-
κηγόρος Δημήτριος Κοριτσίδης.

Το γραφείο της εταιρείας του
«Coritsidis, Sotirakis & Saketos»,
βρίσκεται στην εν λόγω περιοχή
και συγκεκριμένα στον αριθμό
25-61 της Οδού Στάνγουέι και
παρέχει στην Ομογένεια και στο
ευρύτερο κοινό της Αστόριας
υπηρεσίες που σχετίζονται με
αγοραπωλησίες ακινήτων και επι-
χειρήσεων, με το οικογενειακό
δίκαιο και τις κηδεμονίες, με τις
επιδικάσεις, με τη διαθήκη και
προγραμματισμό κληρονομιάς, με
διαζύγια, με τις σχέσεις ιδιοκτήτη
- ενοικιαστή, καθώς επίσης και
την ίδρυση Εταιρειών Περιορι-
σμένης Ευθύνης και συνεταιρι-
σμών.

Η εταιρεία «Coritsidis, Sotira-
kis & Saketos» ιδρύθηκε το 1989
από ομογενείς και διατήρησε στο
ακέραιο τον ομογενειακό της χα-
ρακτήρα. Εχει τρεις συνεταίρους,
τον Δημήτριο Κοριτσίδη, τον Γιάν-
νη Σωτηράκη και τον Γιάννη Σα-
κέτο, καθώς επίσης και την δικη-
γόρο Αντωνία Πάππα. Κάθε ένας
εξ αυτών ειδικεύεται σε έναν συγ-
κεκριμένο τομέα και φέρουν συ-
νολική πείρα που υπερβαίνει κα-
τά πολύ τα εκατό χρόνια.

Ο Δημήτριος Κοριτσίδης ασχο-
λείται με αγοραπωλησίες ακινή-
των και εταιρειών και πολλές φο-
ρές αντιπροσωπεύει την Alma
Bank, την Lyons Mortgage και άλ-
λες τράπεζες στις αγοραπωλησίες
ακινήτων και έχει στο ενεργητικό
του χιλιάδες αγοραπωλησίες.

«Κάθε χρόνο κάνουμε τουλά-
χιστον εκατό αγοραπωλησίες
(closings) κατοικιών και εμπορι-
κών ακινήτων. Αν σε αυτό λάβου-
με υπόψη μας το γεγονός ότι κα-
τά μέσον όρο τα σπίτια αλλάζουν
ιδιοκτήτη σε επτά με δέκα χρόνια
τότε αντιλαμβάνεστε ότι μετά βε-
βαιότητας ενδέχεται να είχαμε
εκπροσωπήσει έναν ομογενή πε-

ρισσότερες από μια φορά στην
αγοραπωλησία του ιδίου ακινή-
του, τη μια ως αγοραστή, την επό-
μενη ως ιδιοκτήτη σε μια πιθανή
αναχρηματοδότηση του ακινή-
του, είτε και ως ιδιοκτήτη - πω-
λητή», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για τα αισθήματα
που βλέπουν την ώρα που πέ-
φτουν οι υπογραφές στον πωλητή
και στον αγοραστή, ο κ. Κοριτσί-
δης είπε: «Η κάθε αγοραπωλησία
είναι διαφορετική και πολλοί νο-
μίζουν ότι επειδή ασχολούμαι για
τρεις ολόκληρες δεκαετίες με τα
‘closings’ θα είναι εύκολο. Κάθε
αγοραπωλησία είναι διαφορετική
και μοναδική. Τίποτε δεν είναι
εύκολο, διότι σε κάθε αγοραπω-
λησία εμπλέκονται τρεις τουλά-
χιστον πλευρές και δικηγόροι, ο
πωλητής, ο αγοραστής και η τρά-
πεζα είτε ο δανειοδοτικός οργα-
νισμός, οπότε αντιλαμβάνεστε
καλύτερα γιατί λέγω ότι κάθε
αγοραπωλησία έχει τα δικά της
προβλήματα».

Οσον αφορά τον ρόλο του κα-
λού και έμπειρου δικηγόρου,
υποστήριξε πως «συχνά οι πελά-
τες τηλεφωνούν στον έναν και
στον άλλο δικηγόρο και αναζη-
τούν να βρουν τον πιο φθηνό και
δεν ενδιαφέρονται ποιος είναι πιο
ικανός να προστατεύσει τα συμ-
φέροντά του. Δεν ρωτούν πόσο
πεπειραμένος είναι. Παράλληλα,
δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι η
διαφορά μεταξύ του φθηνού και
του καλού και έντιμου δικηγόρου
είναι απειροελάχιστη αν συγκρι-
θεί με την αξία του ακινήτου».

Ερωτηθείς πότε ένας υποψή-
φιος αγοραστής πρέπει να ζητή-
σει τη συμβουλή του δικηγόρου
του, τόνισε: «Η καλύτερη στιγμή
για να συμβουλευτεί ένας υπο-
ψήφιος αγοραστής τον δικηγόρο
του είναι μόλις ερευνήσει την
αγορά. Κι αυτό για να μάθει πόσα
είναι τα έξοδα της αγοραπωλη-
σίας αυτής καθ’ εαυτής και τι πρέ-
πει να ζητήσει από τον πωλητή
του ακινήτου».

Οσον αφορά το συμφωνητικό
που υπογράφει με τον κτηματο-
μεσίτη για την αποδοχή της προ-
σφοράς του, υπογράμμισε ότι εκ
των πραγμάτων το συμφωνητικό
αυτό δεν έχει νομική ισχύ διότι
οι δικηγόροι προτείνουν αλλαγές
και τροποποιήσεις.

Για την πορεία της αγοράς ακι-
νήτων στην Αστόρια είπε ότι δεν
ακολούθησε την πορεία της αγο-
ράς σε άλλες πόλεις και πολιτείες

των ΗΠΑ. Τόνισε επίσης, ότι η
αγορά της Αστόριας υπέστη μικρή
αλλαγή και τώρα πλέον σταθερο-
ποιήθηκε.

«Η πορεία των εμπορικών ακι-
νήτων υπήρξε πιο σταθερή, διότι
όταν αγοράζει κανείς ένα εμπο-
ρικό ακίνητο χρειάζεται περισσό-
τερα χρήματα ως προκαταβολή.
Για να πάρεις δάνειο για ένα εμ-
πορικό ακίνητο πρέπει να βάλεις
ως προκαταβολή το 30% της
αξίας του ακινήτου.

Οι κατοικίες και τα διαμερί-
σματα επλήγησαν διότι οι τράπε-
ζες έδιναν δάνεια χωρίς προκα-
ταβολή, χωρίς έλεγχο του εισο-
δήματος και της πιστοληπτικής
ικανότητας του αγοραστή.

Αγόραζε λοιπόν κάποιος μια
κατοικία εννιακόσιες χιλιάδες δο-
λάρια και όταν έπεσαν οι αξίες
των ακινήτων τότε μειώθηκε και
η αξία τους. Το σπίτι δεν άξιζε
$900.000 όσο έγινε η αγορά και
η υποθήκη και όταν έπεσε η αξία
και ανέβηκαν τα επιτόκια τα με-
ταβαλλόμενα, τότε προέκυψε το
πρόβλημα. Σημαντικό ρόλο έπαι-
ξε και η ανεργία. Σε άλλες περιο-
χές, οι αξίες έχουν μειωθεί κατά
50%, ενώ στην Αστόρια το πιο
πολύ 10% και γι’ αυτό στην Αστό-
ρια υπήρξαν ελάχιστες κατασχέ-
σεις ακινήτων στην Αστόρια.

Ακόμη και οι λίγες υποθέσεις

δεν οδηγήθηκαν στην ολοκλήρω-
ση της κατάσχεσης, διότι οι τρά-
πεζες και δανειοδοτικοί οργανι-
σμοί επέτρεπαν σε προβληματικά
είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια
την πώληση του ακινήτου όχι
στην τιμή της υποθήκης, αλλά
στην αντικειμενική αξία, τα λε-
γόμενα ‘short sale’. Λόγου χάρη
όταν χρωστάς $900.000 και η
αξία είναι $700.000 η τράπεζα
μπορεί να δεχτεί να πωληθεί το
σπίτι με $700.000. Τα ‘short sales’
παλαιότερα δεν υπήρχαν διότι η
αξία του σπιτιού κινούνταν πάντα
ανοδικά και γι’ αυτό λέμε ότι τα
‘short sales’ είναι φαινόμενο της
εποχής. Ακόμη και τα ‘short sales’
στην Αστόρια είναι ελάχιστα».

Ερωτηθείς πόσο επηρεάζουν
τα ακίνητα οι αυξήσεις των αντι-
κειμενικών αξιών και των Φόρων
Ακίνητης Περιουσίας, της τιμής
του νερού και του πετρελαίου
θέρμανσης ο κ. Κοριτσίδης ανέ-
φερε την περίπτωση του ακινή-
του στο οποίο στεγάζεται το γρα-
φείο του.

«Οταν το αγόρασα εγώ ήταν
δύο χιλιάδες δολάρια ο Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας και σήμερα
έχει ανέλθει στις $25.000 ετησίως
οπότε αντιλαμβάνεστε τη διαφο-
ρά.

Ενας που σκέπτεται να αγο-
ράσει ένα κτήριο που θα παράγει

εισόδημα πρέπει να εξετάσει πό-
σο θα είναι το ετήσιο εισόδημα
και πόσα θα είναι τα έξοδα και
βάσει αυτού πρέπει να υπολογίζει
την τιμή. Επί πλέον, ο αγοραστής
πρέπει να λάβει υπόψη του ότι
στο Δήμο της Νέας Υόρκης τα
κτήρια των έξι οικογενειών και
άνω εντάσσονται στην κατηγορία
των ακινήτων με σταθεροποιημέ-
νο ενοίκιο, οπότε δεν μπορεί να
αυξήσει τα ενοίκια ώστε να κα-
λύψει τη διαφορά στους φόρους,
στο νερό και στη θέρμανση», πρό-
σθεσε.

Οσον αφορά τα ποσοστά των
ομογενών που έχει εκπροσωπή-
σει σε αγοραπωλησίες, υποστή-
ριξε ότι το 70% είναι ομογενείς.
Ακόμη και το 30% προέρχεται
από τους κτηματομεσίτες που εί-
χε διδάξει στο LaGuardia Com-
munity College.

Ερωτηθείς εάν διατηρεί τον
ελληνοκρατούμενο χαρακτήρα η
Αστόρια, απάντησε: «Ο κόσμος
μπορεί να φεύγει από την Αστό-
ρια, αλλά τα ακίνητα ανήκουν
στους Ελληνες. Στην Οδό Στάν-
γουέι μεταξύ της 30ής Οδού και
της Λεωφόρου της Αστόριας σή-
μερα βλέπεις διαφορετικό κόσμο
από ό,τι έβλεπες πριν δέκα χρό-
νια. Τώρα βλέπεις μουσουλμά-
νους, τεμένη και άλλα. Πλην
όμως τα κτήρια ανήκουν στους

Ελληνες».
Οσον αφορά τον ρόλο των

τραπεζών, τόνισε: «Οι τράπεζες
παλαιότερα ήταν πάντα συντη-
ρητικές. Στη δεκαετία του ‘80 άρ-
χισαν να χορηγούν δάνεια χωρίς
έλεγχο του εισοδήματος και της
πιστοληπτικής ικανότητας του
αγοραστή.

Τότε όταν έβαζες κάτω το 25%
της αξίας έπαιρνες το δάνειο. Τα
επιτόκια ήταν 14-15% και όταν
πήγαινες στην τράπεζα η τράπεζα
δεν σου έδινε όσα χρήματα ζη-
τούσες και γι’ αυτό πολλές φορές
ο πωλητής κρατούσε το δεύτερο
δάνειο. Τα τελευταία χρόνια επί
κυβέρνησης Μπους ήθελαν όλοι
να αγοράσουν σπίτια και οι τρά-
πεζες άρχισαν να δίνουν αλόγιστα
τα δάνεια και φτάσαμε στη με-
γάλη κρίση».

Ερωτηθείς για τον ρόλο της
προόδου της τεχνολογίας στη
δουλειά των δικηγόρων, επεσή-
μανε: «Οταν άνοιξα το γραφείο
μου στην Αστόρια δεν είχα σκά-
νερ, δεν είχα ίντερνετ και ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο. Τώρα όλα
είναι εύκολα. Πολλές φορές δεν
βλέπεις τον πελάτη και τον άλλο
δικηγόρο μέχρι την ώρα της αγο-
ραπωλησίας, διότι τα πάντα γί-
νονται ηλεκτρονικά».

Ο Δημήτριος Κοριτσίδης γεν-
νήθηκε στη Νίσυρο το 1950 και
ήρθε στην Αμερική με τους γονείς
του, Κώστα και Μαρία Κοριτσίδη,
με το πλοίο «Βασίλισσα Φρειδε-
ρίκη». Οι γονείς του έφεραν στον
Κόσμο και άλλα έξι παιδιά και
συγκεκριμένα τον Γιώργο, τον Νί-
κο, την Ανδριάνα, τον Γιάννη, τον
Μιχάλη και την Καλλιόπη. Αρχικά
εγκαταστάθηκαν στο Ουάσιγκτον
Χάιτς και στη συνέχεια το 1965
μετακόμισαν στον Τζάκσον Χάιτς
του Κουίνς.

Ο Δημήτριος το 1976 τελείωσε
τη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Χόφστρα και εργαζόταν για
πέντε χρόνια ως δικαστής στο
Τμήμα Δημοσίων Υπηρεσιών του
Δήμου της Νέας Υόρκης.

Το 1980 άνοιξε το δικό του
γραφείο και το 1989 συνεταιρί-
στηκε με τον Γιάννη Σωτηράκη
και τον Γιάννη Σακέτο.

Είναι παντρεμένος με την Δή-
μητρα το γένος Πάππας με την
οποία έφεραν στον Κόσμο τρία
παιδιά τον Κώστα, βοηθό εισαγ-
γελέα στο Μανχάταν, τον Πανα-
γιώτη που ζει στην Καλιφόρνια
και ασχολείται με την κινηματο-
γραφία και τον Μιχάλη.

Δημήτριος Κοριτσίδης
«Η γειτονιά αλλάζει, αλλά τα ακίνητα παραμένουν στους Ελληνες»

Ο Δημήτριος Κοριτσίδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον «Εθνικό
Κήρυκα» στα γραφεία της εταιρείας «Coritsidis, Sotirakis & Saketos» στην Αστόρια.

WR/ΚωΣταΣ Μπεη

Cohen Rabin Stine Schumann LLP is a premier matrimonial, family 
and litigation law firm located in the center of Times Square, established
to provide the most committed and personal legal service to clients 
exclusively in the areas of domestic relations and family law matters.

Comprised of nine outstanding matrimonial and family law attorneys,
our firm offers its clients careful preparation, sophisticated legal analysis
and zealous advocacy in divorce and custody matters, local, 
national and international family law disputes, prenuptial, postnuptial
and separation agreements, and related family law matters, involving 
complex legal and financial issues. We have represented, among others,
Governor Andrew Cuomo, Laurence Fishburne, Annie Weinstein (wife
of movie mogul Bob Weinstein) and Alison Stern (former wife of Howard
Stern).

Contact Evridiki Poumpouridis, a graduate of Columbia University and
the Duke University School of Law, with any and every type of matrimo-
nial and family-law related matter.

Η Cohen Rabin Stine Schumann LLP είναι μια από τις πλέον αναγνωρισμένες
δικηγορικές εταιρίες που ειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο με γραφεία
στο κέντρο της Times Square. Ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει άριστες και 
προσωπικές νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της αποκλειστικά στους τομείς
των οικογενειακών σχέσεων. 

Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της προσεκτική προετοιμασία,
εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση και δυναμική υπεράσπιση.
Στελεχώνεται από εννέα διακεκριμένους δικηγόρους που ειδικεύονται σε
υποθέσεις σχετικές με διαζύγια με πολύπλοκα νομικά και οικονομικά 
θέματα, προγαμιαίες συμφωνίες και κηδεμονίες σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές οικογενειακό δίκαιο. Εχουμε εκπροσωπήσει μεταξύ άλλων τον 
κυβερνήτη Andrew Cuomo, τον ηθοποιό Laurence Fishburne, την Annie
Weinstein (σύζυγο του μεγιστάνα του κινηματογράφου Bob Weinstein) 
και την Alison Stern (πρώην σύζυγο του Howard Stern).

Επικοινωνήστε με την Ευρυδίκη Πουμπουρίδη, απόφοιτος του Πανεπιστή-
μιου Columbia και της δικηγορικής σχολής του Πανεπιστημίου Duke, για 
οποιαδήποτε υπόθεση γάμου και οικογενειακού δικαίου σας απασχολεί.

Evridiki Poumpouridis - Ευριδίκη Πουμπουρίδη
(212) 512-0802

epoumpouridis@crsslaw.com



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣαΒΒατο 22 - ΚΥριαΚη 23 ιοΥΝιοΥ 201310 Δικηγόροι 2013

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ; ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ;
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!
Ιατρικά Σφάλματα, Ελατωματικά Προϊόντα, Εργατικά και

Αυτοκινηστικά Ατυχήματα, Πτώση από Γλήστριμα, σε Σχολεία,
Κατασκηνώσεις, Παιδικές Χαρές, Εν ώρα Εργασίας 

Ατυχήματα λόγω Χιονιού και Παγετού

Εχουμε μακρά ιστορία επιτυχημένων υποθέσεων και διακανονισμών 
και έχουμε κερδίσει αποζημιώσεις ύψους άνω του εκατομμυρίου*

ΤΗΕ COFFINAS LAW FIRM, PLLC
NEIMARK & NEIMARK, LLP

Attorneys and Counsellors at Law

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ 1-888-PAL-RICH
ή (718) 935-9699 ή www.neimarklaw.com

Fax: (888) 288-6174 
37 Congers Road, New City, New York  10956 

251 86 Street, Brooklyn, NY  11209

Είμαστε στη διάθεση σας 
7 ημέρες την εβδομάδα 24 ώρες την ημέρα

Μιλάμε Ελληνικά

Με γραφεία που εξυπηρετούν τα 5 τμήματα (Boros) της πόλης της Νέας Υόρκης, Λογκ Αϊλαντ και σε όλη την Πολιτεία της Νέας Υόρκης

*οι προηγούμενες επιτυχίες μας δεν αποτελούν εκ των προτέρων εγγύηση για θετική έκβαση παρόμοιων υποθέσεων. τα έξοδα καταβάλλονται μετά την λήξη της υπόθεσης. 
τhis is attorney advertising
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