ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΘ, ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑ
Αξιότιμοι, κύριε Υφυπουργέ της Δικαιοσύνης,
Κύριε Δήμαρχε,
Κα Προϊσταμένη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Θεσσαλονίκης,
Κα

Προϊσταμένη

του

Τριμελούς

Συμβουλίου

Διεύθυνσης

του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι,
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει στην τελετή
υποδοχής και βράβευσης των νέων δικηγόρων της εξεταστικής 2018.
Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μας τιμούν με την παρουσία τους και να
απευθύνουν χαιρετισμό δύο εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης, κος Δημήτριος Κράνης, τέως Αντιπρόεδρος του ΑΠ και Γενικός
Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών, ο οποίος εκτός από το πτυχίο του
Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πτυχιούχος και του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου της αυτής Σχολής, ενώ μετεκπαιδεύτηκε σε
θέματα Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου στο Μόναχο της Γερμανίας.
Ας σημειωθεί, για τον ιστορικό του κλάδου μας, ότι ως Γενικός
Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών άνοιξε τις πύλες της στους
δικηγόρους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα σεμινάριά της,
ενώ, μετά από πρόταση του ΔΣΘ, εισήγαγε ως διδακτέα ύλη στους σπουδαστές
της τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού
Λειτουργήματος, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δικαστικοί λειτουργοί και
δικηγόροι είμαστε συλλειτουργοί στην απονομή της Δικαιοσύνης.
Επίσης, καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή
του στο κάλεσμά μας, τον νέο Δήμαρχο της πόλης μας, Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο
οποίος αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ως αριστούχος, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ως
υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Brown στις Η.Π.Α. Έκτοτε εργάζεται ως
πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, με πολυετή ενεργό δράση στα κοινά

του τόπου μας, υπεύθυνος για μια σειρά περιβαλλοντικών έργων, όπως η
υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης για Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η
ίδρυση του «Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων», η διοργάνωση του
«Green Party» και άλλα.
Δεν αναφέρω τυχαία το σύντομο βιογραφικό των δύο αντρών.
Σκοπός μου είναι να καταδείξω ότι, όπως οι αξιότιμοι καλεσμένοι μας
στον κλάδο τους, έτσι και ο νέος δικηγόρος και γενικότερα ο νομικός κόσμος
έχει χρέος να ξεφύγει από τη στείρα τεχνοκρατική γνώση και τον ανταγωνισμό
σε επίπεδο νομικών δεξιοτήτων, που καλλιεργείται συστηματικά εδώ και
δεκαετίες από την πρώτη στιγμή που ένας φοιτητής εισέρχεται στο
Πανεπιστήμιο. Να γίνει καλά κατανοητό ότι καταξιωμένος νομικός και
ολοκληρωμένος πολίτης είναι αυτός που έχει καλές γνώσεις της επιστήμης του
και, ει δυνατόν, και άλλων, όπως ιστορίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής
οικονομίας. Είναι αυτός, που βλέπει μακριά και πέρα από την γραμματική
ερμηνεία ενός νόμου. Αυτός, που μετέχει στην παραγωγική διαδικασία και
πετυχαίνει τη σύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, που
δεν είναι αποκομμένος αλλά ζωντανό κομμάτι της πόλης του, που συμβάλλει
στην ανασυγκρότηση του κράτους και στη διάνοιξη νέων οδών κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης. Αυτός, που πέρα από δικηγόρος των δικαστηρίων και
των ακροατηρίων, είναι και δικηγόρος ως νομικός συμπαραστάτης ή
σύμβουλος, ο οποίος δεν διερευνά μόνο την δικαστική αντιμετώπιση μιας
υπόθεσης, αλλά εναλλακτικά, διερευνά και άλλους τρόπους επίλυσης
διαφορών, ώστε να προτείνει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο κατά περίπτωση.
Αυτός, που γίνεται συμμέτοχος στη διαδικασία βελτίωσης του παρόντος αλλά
και του μέλλοντος του δικηγορικού κλάδου.
Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, προσανατολίζεται και ο
Δικηγορικός Σύλλογος απευθυνόμενος στους νέους δικηγόρους με κύριο
μέλημα τη διεξαγωγή κύκλων σεμιναρίων δεοντολογίας, επικοινωνίας αλλά και
άλλων επιστημών, ώστε η νομική γνώση να εμπλουτιστεί γόνιμα με τις
προόδους,

τα

επιτεύγματα,

τα

συμπεράσματα

και

τη

μεθοδολογία

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.
Ο Χένρι Ρόμπερτ σε ένα βιβλίο του μικρό, «Ο συνήγορος», αναφέρει:
«Το δικηγορικό σώμα είναι τόσο παλιό όσο και το δικαστικό, τόσο ευγενές όσο
και η αρετή και τόσο απαραίτητο όσο και η δικαιοσύνη».

Γι’ αυτό, λοιπόν, το δικηγορικό σώμα θα πρέπει να ανασυνταχθεί και να
αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το σύνολο των υγιών δυνάμεων που διαθέτει,
ώστε να αποτελέσει ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο σταθερά, το θεσμικό εκείνο
πυλώνα που έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, περισσότερο από ποτέ.
Ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σας ζητώ να
αναπτύξετε την καλώς εννοούµενη συναδελφική αλληλεγγύη από τα πρώτα
βήματα της σταδιοδρομίας σας. Σας ζητώ, να ξεκινήσετε, µε σύνεση, µε
σωφροσύνη, αλλά και µε τόλµη, την ανάληψη του θεμελιώδους ρόλου του
λειτουργήματός μας, αυτόν της υπεράσπισης των διαδίκων. Και θέλω να
γνωρίζετε ότι στον ΔΣΘ ακούγεται ο παλµός της καρδιάς σας, οι αγωνίες σας
και οι προβληµατισµοί σας.
Καλωσορίζουμε, λοιπόν, όλους εσάς, τους νέους και νέες δικηγόρους
της Α και Β εξεταστικής του έτους 2018 και σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία
και καλή και παραγωγική παρουσία μέσα και έξω από τα Δικαστικά Μέγαρα της
χώρας.
Σας ευχαριστώ

