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Κυρίες και κύριοι Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων της πόλης μας
Αγαπητοί πρώην Πρόεδροι του ΔΣΘ και Πρόεδρε του ΤΑΔΙΘ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και για
κάθε δικηγόρο μέλος του Συλλόγου μας η επίσκεψή Σας στα γραφεία του
ΔΣΘ, του δεύτερου μεγαλύτερου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας που
αριθμεί πάνω από 6.000 μέλη.
Η χαρά μας είναι διπλή διότι ο ΠτΔ, που μας επισκέπτεται είναι ένας
καταξιωμένος Συνάδελφός μας.
Όταν λοιπόν απευθύνομαι σε Σας, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι συνομιλώ
με έναν άριστο γνώστη του ρόλου του δικηγόρου, ωστόσο θα μου επιτρέψετε
να κάνω μία σύντομη αναφορά, την οποία θεωρώ απαραίτητη σε μία τέτοια
επίσκεψη.
Ο ρόλος λοιπόν του δικηγόρου είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία ενός
σύγχρονου κράτους δικαίου, διότι ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν μπορεί
να υπάρξει χωρίς ανεξαρτησία των δικηγόρων. Αυτό δεν είναι κάτι
θεωρητικό. Αντίθετα, πρόκειται για έναν καθημερινό και πολύπλευρο αγώνα
που δίνουν οι συνάδελφοί μας για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, του
κύρους και του ρόλου τους, για την υπεράσπιση των εντολέων τους στα
ακροατήρια, όπου είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι αποτελούν τον παράγοντα
που απορροφά όλους τους κραδασμούς της κοινωνίας μας, στις δημόσιες
υπηρεσίες και αρχές, στις εμπορικές συναλλαγές και οπουδήποτε αλλού
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δυσβάσταχτα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι διάγουμε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και
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Παραδοσιακοί θεσμοί και αντικείμενα φθίνουν, ενώ νέοι θεσμοί εισάγονται
στην κοινωνία μας και διεκδικούν μία θέση στην επίλυση των διαφορών, στον
τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, με λίγα λόγια στη νοοτροπία μας, όπως
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Επειδή είναι και ιδιαίτερα επίκαιρο, με αφορμή τη χθεσινή ψήφιση του Νόμου
για τη διαμεσολάβηση, οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών είναι μία
από τις σημαντικές αλλαγές της εποχής μας. Όπως και η διαιτησία την οποία
προωθούμε, έχουμε ψηφίσει νέο Κανονισμό Διαιτησίας στον Σύλλογό μας, ο
οποίος πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο του ΣτΕ και αναμένουμε την έκδοση
του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του.
Η θέση μας είναι ότι υποστηρίζουμε τους θεσμούς αυτούς της εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών, ωστόσο πιστεύουμε ότι πρέπει κανείς να επιλέγει κανείς
να τους χρησιμοποιήσει προαιρετικά. Τόσο στους εναλλακτικούς αυτούς
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συγκρούονται δικαιώματα συμπολιτών μας, η παρουσία και ο ρόλος των
δικηγόρων είναι απαραίτητος, καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται η προστασία
των δικαιωμάτων των πολιτών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η υποχρεωτική παρουσία των
δικηγόρων στα συμβόλαια, στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Για όσο χρόνο ίσχυε
η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου είχαν εκμηδενιστεί οι σχετικές
δικαστικές διενέξεις. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου οι δικαστικές
διαμάχες για μεταβιβάσεις ακινήτων με νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, ή
ακόμα και ανύπαρκτων ακινήτων, είναι κάτι σύνηθες. Κι αυτό γιατί είναι
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πιστοποιητικό ενός δικηγόρου για τη νομική κατάσταση του ακινήτου, λες και
είναι πιο σημαντικό το αν το ακίνητο θα έχει καλή μόνωση από το αν το
ακίνητο πράγματι θα ανήκει στον αγοραστή του.
Η ασφάλεια, λοιπόν, των συναλλαγών, αλλά και η ασφάλεια δικαίου
προϋποθέτει την παρουσία του δικηγόρου, που θα παράσχει την έγκαιρη και
έγκυρη νομική συμβουλή.
Οφείλουμε βέβαια και εμείς να κατανοήσουμε ότι οι εποχές αλλάζουν και για
να έχει κάποιος ρόλο στην κοινωνία, πρέπει να πείσει για τη χρησιμότητά
του. Άλλωστε, όπως έλεγε και ένας διακεκριμένος ποινικολόγος της πόλης
μας, σε ένα βιβλίο του για τον πληθωρισμό των δικηγόρων πριν από 42
χρόνια, το 1977, «το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, αλλά ποιοτικό». Δεν έχει να

κάνει με το πόσοι είμαστε, αλλά με το πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε
για να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σύλλογος μας έχει αναλάβει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην προσπάθειά μας για να
αναδειχθεί
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συμμετείχαμε φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στο μεγαλύτερο
γεγονός της πόλης μας, τη ΔΕΘ. Άλλο, χαρακτηριστικό παράδειγμα η
πρόταση μας για την κατάθεση ενός συλλογικού σήματος της ΕΕ για τα
προϊόντα των επιχειρήσεων της Μακεδονίας, που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ και που
πρόσφατα ανακοίνωσε με την παρουσία και του Πρωθυπουργού.
Επίσης, ο Σύλλογός παρέχει εφόδια στα μέλη του, όπως η δωρεάν χρήση
της ΤΝΠ nomos, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως η χορήγηση
ηλεκτρονικής υπογραφής και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, διαρκή
σεμινάρια και εκπαίδευση των μελών μας.
Βέβαια, εκτός από τα παραπάνω σημαντικά θεσμικά ζητήματα που μας
απασχολούν, τα μεγάλα, έχουμε και τα καθημερινά μας ζητήματα, όπως το
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Δικαστηρίων, αλλά και την ανάγκη συντήρησης του υπάρχοντος. Πάγιο
αίτημα του νομικού κόσμου της πόλης μας, η παραχώρηση του παρακείμενο
κτιρίου του ΙΚΑ Πύλης Αξιού στις δικαστικές υπηρεσίες της πόλης, αίτημα το
οποίο Σας θέσαμε κατά την επίσκεψή μας ως Προεδρείο πέρυσι στο
Προεδρικό Μέγαρο και στο οποίο Σας έχουμε αρωγό. Άλλο ένα σημαντικό
αίτημα είναι αυτό της έλλειψης μόνιμου ιατρού στα Δικαστήρια της πόλης,
πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την έκδοση μίας ΚΥΑ των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και στο οποίο επίσης ζητούμε τη
συνδρομή Σας.
Στα ζητήματα αυτά και όχι μόνο έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τους
προϊσταμένους των Δικαστηρίων μας.
Στον αγώνα μας αυτό, τον καθημερινό, για τα μικρά και τα μεγάλα θέματα της
δικηγορίας, αισθανόμαστε ισχυροί, όχι μόνο από τη δύναμη που μας δίνει η
αξία του επιστημονικού προσωπικού που εκπροσωπούμε, αλλά και γιατί
έχουμε σύμμαχο και Εσάς, έναν καταξιωμένο νομικό και δάσκαλο που έχει
αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη νομική επιστήμη.
Και μόνο η επίσκεψή Σας στα γραφεία του Συλλόγου μας το αποδεικνύει.

Σας ευχαριστούμε και πάλι και επιτρέψτε μου ως ένδειξη ελάχιστης τιμής και
αναγνώρισης της προσφοράς Σας να Σας επιδώσουμε έναν δερματόδετο
τόμο του πρώτου τεύχους του Αρμενόπουλου, του νομικού περιοδικού του
Συλλόγου μας, που ανελλιπώς εκδίδεται από το έτος 1946-1947 έως σήμερα,
του πιο ιστορικού περιοδικού με αδιάκοπη έκδοση. Είναι δε ιδιαίτερα
ενδιαφέρον το εισαγωγικό κείμενο των τότε συντακτών, στο οποίο αναφέρουν
πως επιθυμώντας να συμβάλλουν στην αναδημιουργία και αναγέννηση του
έθνους μετά την κατοχή προέβησαν στην έκδοση του επιστημονικού αυτού
περιοδικού.

