Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Ζέρβα για τον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης (4/10/2019)
Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Δικαστές,
Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου
Καλωσορίζετε σήμερα και υποδέχεστε τους νέους δικηγόρους που
πέτυχαν στις εξετάσεις και εντάσσονται στο Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης και μαζί με εσάς τους υποδεχόμαστε και όλοι εμείς.
Τους υποδέχεται και τους καλωσορίζει και η πόλη της
Θεσσαλονίκης, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και δεν θα ήταν υπερβολή
να υποστηρίξουμε πως προσβλέπουμε και στα νέα μέλη σας να
συνεχίσουν μια παράδοση ετών.
Οι δικηγορικοί σύλλογοι μέσα από την ανεξαρτησία και την
αυτοτέλειά τους είναι θεματοφύλακες και εγγυώνται θεσμικά την
ανεξαρτησία των δικηγόρων και κατ’ επέκταση της ορθής απονομής της
Δικαιοσύνης.
Η ένταξη των νέων νομικών στις τάξεις του Δικηγορικού Συλλόγου
είναι ένα ορόσημο στην επαγγελματική ζωή κάθε νέας και νέου. Είναι το
εφαλτήριο για τη σταδιοδρομία που θα επιλέξει, είτε αποφασίσει να
ασχοληθεί με τη μάχιμη δικηγορία, είτε στραφεί προς το δικαστικό σώμα
ή το συμβολαιογραφικό, ή, ποιος ξέρει, κάποιοι από εσάς προς την
πολιτική.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, κρατείστε τούτο. Η επιστημονική σας
κατάρτιση, η ηθική σας συγκρότηση και το λειτούργημα που υπηρετείτε,
δημιουργεί μία ακόμη υποχρέωση – παράλληλη με τα επαγγελματικά σας
καθήκοντα.
Την υποχρέωση ενός ενεργού, καταρτισμένου πολίτη, που
συμβάλλει με τη στάση του στην πρόοδο της κοινωνίας, στην
αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων και στην προάσπιση του
δημοσίου συμφέροντος.

Θα προχωρούσα και ένα βήμα παραπέρα και θα σας έλεγα πως
και η ίδια η πόλη σας χρειάζεται. Όταν πολλές φορές στον πολιτικό λόγο
κάνουμε αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό ως συγκριτικό πλεονέκτημα
κάθε κοινωνίας, σε αυτό ακριβώς αναφερόμαστε. Στον τρόπο, δηλαδή,
με τον οποίο ως πολίτες θα επιστρέψουμε στην πόλη και στη χώρα μας
ένα μέρος των δυνάμεών μας και των γνώσεών μας.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να γνωρίζετε ότι συνεργάζεται με
τον ΔΣΘ. Οι σχέσεις είναι διαχρονικές και αγαστές.
Είμαι σίγουρος ότι και η ελληνική κυβέρνηση, όπως και η τοπική
αυτοδιοίκηση, γνωρίζει σε βάθος τις προκλήσεις και τα προβλήματα που
υπάρχουν στη Δικαιοσύνη. Άλλωστε, η εύρυθμη λειτουργία της
Δικαιοσύνης αποτελεί τον θεμέλιο λίθο κάθε Συντεταγμένης Πολιτείας.
Με αυτά τα λόγια σας καλωσορίζω κι εγώ και εύχομαι να επιτύχετε
κάθε προσωπικό αλλά και συλλογικό στόχο.
Σας ευχαριστώ

