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Κύριε Πρόεδρε,
Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω Εσάς και τα μέλη του ΔΣΘ για την τιμητική
πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση υποδοχής των νέων
δικηγόρων στο ξεκίνημα του επαγγελματικού τους βίου. Το γεγονός αυτό είναι
από μόνο του σημαντικό, αφού η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας
είναι από τις καθοριστικότερες στιγμές στη ζωή κάθε ανθρώπου.
Κυρίες και κύριοι νέοι συνάδελφοι. Θα μου επιτρέψετε αυτή την
προσφώνηση, διότι ως δικαστής, και με αυτή πρωτίστως την ιδιότητα
παρίσταμαι στη σημερινή εκδήλωση, αισθανόμουν πάντοτε τους δικηγόρους
και ιδιαίτερα της μαχόμενης δικηγορίας ως συναδέλφους που είχαμε ως κοινό
στόχο την Ιδέα της Δικαιοσύνης. Με την ιδιότητα, λοιπόν, αυτή σας συγχαίρω
για την επιτυχία σας στις πρόσφατες εξετάσεις για την ανάδειξή σας ως
δικηγόρων στο ΔΣΘ, με τον οποίο με συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί από τα πρώτα
χρόνια της δικαστικής μου σταδιοδρομίας, που μάλιστα ενισχύθηκαν την
τελευταία τριετία κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικός Διευθυντής της
ΕΣΔι. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο της χώρας με
πολυσχιδείς δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων ιδιαίτερη αναφορά
πρέπει να γίνει στην έκδοση του νομικού περιοδικού ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, η ύλη
του οποίου αναδεικνύει τις θεωρητικές και νομολογιακές τάσεις με έμφαση στο
χώρο κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Στο σύλλογο ακριβώς αυτό έχετε πλέον την
τιμή να ανήκετε και οφείλετε, είμαι πεπεισμένος γι' αυτό, να διατηρήσετε τις
παραδόσεις του και να εξελίξετε τις δράσεις του.
Ασφαλώς η μετάβαση από τις πανεπιστημιακές ή και μεταπτυχιακές
σπουδές στον επαγγελματικό βίο δεν είναι εύκολη και απαιτεί διάστημα
προσαρμογής. Το δικηγορικό λειτούργημα είναι οπωσδήποτε προσφορά στη
νομική επιστήμη, είναι όμως και βιοποριστικό επάγγελμα και ο συγκερασμός
μεταξύ τους ούτε δεδομένος είναι ούτε εύκολος. Και σε αυτή ειδικά την
προσπάθεια κρύβονται συνήθως οι μεγαλύτερες απογοητεύσεις, όταν η

επιστημονική εργασία του δικηγόρου ενδέχεται να μην έχει την αναμενόμενη
δικαστηριακή κατάληξη, μερικές φορές από ατυχείς συμπτώσεις, θα
περιοριστώ στην κομψή αυτή έκφραση, οπότε και η δικηγορική αμοιβή είναι
πιθανόν να συμπιεστεί. Χρειάζεται να οπλιστείτε εξ αρχής με υπομονή και
αισιοδοξία, τις οποίες θα πρέπει να διατηρήσετε σε όλη τη διάρκεια της
επαγγελματικής σας ζωής.
Είναι γνωστό ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται και
προκειμένου έτσι να έχετε το σεβασμό των συναδέλφων σας θα πρέπει και
εσείς να τους σέβεστε. Στο πλαίσιο αυτό ναι μεν η αντιδικία είναι στοιχείο
σύμφυτο με το δικηγορικό λειτούργημα, όμως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
θεμιτά όρια. Από την πλευρά τώρα του δικαστή θέλω να πιστεύω ότι οι δικαστές
στο σύνολο τους εκτιμούν δεόντως το νουνεχή δικηγόρο, ο οποίος ναι μεν είναι
επίμονος στη διεκδίκηση των αιτημάτων του, όχι όμως εριστικός ούτε πολύ
περισσότερο προσβλητικός. Από προσωπική πείρα θα σας έλεγα ότι η λιτότητα
στη διατύπωση των δικογράφων είναι προς όφελος της υπόθεσης, με την
έννοια ότι ο πλατειασμός στην υποστήριξη των επιχειρημάτων κινδυνεύει
κάποτε να αποπροσανατολίσει τη δικαστική κρίση.
Δυστυχώς οι επαγγελματικές συνθήκες για τους δικηγόρους και ιδίως τους
νέους δεν είναι οι καλύτερες εδώ και αρκετά χρόνια, με ευθύνη όλων των
παραγόντων και βέβαια και της Πολιτείας. Οι παθογένειες στο σύστημα
απονομής της Δικαιοσύνης είναι γνωστές και σύνθετες, θα ήθελα όμως να
περιοριστώ στην καθυστέρηση στην απονομή της, αφού ναι μεν η συντήρηση
των αντιδικιών μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχει για το δικηγόρο
πρόσθετο οικονομικό όφελος, όμως σε βάθος χρόνου αποτελεί αρνητικό
παράγοντα, αν ληφθεί υπόψη ότι αυξάνει τη δυσπιστία των πολιτών στην
αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και αποτρέπει την προσφυγή τους σ’
αυτή.
Προς την κατεύθυνση αυτή πρόκληση αποτελεί ο νεοπαγής θεσμός της
διαμεσολάβησης, για τον οποίο, εκφράζοντας προσωπική καθαρά γνώμη,
εκτιμώ ότι μπορεί κατ’ αρχήν να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του δικαστικού
έργου με την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Θεωρώ όμως ότι η
διαμεσολάβηση δεν επιτρέπεται σε καμία φάση της διαδρομής της να είναι

αποκομμένη από το δικαστικό λειτούργημα και αυτό όχι τόσο για την
κατοχύρωση των συμφερόντων των δικηγόρων, που ασφαλώς δεν μπορούν
μέχρι ενός ορίου να αγνοηθούν, όσο για την προάσπιση των συμφερόντων των
ίδιων των διαδίκων.
Τελειώνοντας, αφού συγχαρώ για μια ακόμη φορά τους νέους δικηγόρους,
εύχομαι η επαγγελματική τους σταδιοδρομία να είναι κατά το δυνατόν επιτυχής
και το επαγγελματικό τους έργο να τους δώσει συνάμα την ικανοποίηση της
κοινωνικής προσφοράς, με την αναγκαία στο σημείο αυτό επισήμανση ότι η
επαγγελματική επιτυχία προϋποθέτει διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή στις
ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες της νομικής πραγματικότητας.
Σας ευχαριστώ

