Αφιέρωμα στην εκδήλωση από το «Βήμα του Δικηγόρου»
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 παρουσιάστηκε στην αίθουσα τελετών του Δ.Σ.Α.
η πρώτη φάση του προγράμματος του ψηφιακού ιστορικού αρχείου του Δικηγορικού
Συλλόγου από την ίδρυσή του (1909) μέχρι το 1975.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης και Γενικός Διευθυντής Δ.Σ.Α. κ.Χαρ.Ναούμης
άνοιξε την εκδήλωση αναφερθείς στο νόημά της ευχαριστώντας στη συνέχεια τους
παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ.Γιάννης Αδαμόπουλος
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και αναφέρθηκε στην αξία του ψηφιακού αρχείου στο
οποίο διαφαίνεται η διαχρονική πολύπλευρη δράση του Δ.Σ.Α. και η καθιέρωση του
κοινωνικού του ρόλου.
Αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του αρχείου το οποίο
αποτελεί ένα αληθινά χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τον
ερευνητή του παρόντος, όσο και για τον ιστορικό του
μέλλοντος και προβάλλει τους αγώνες, τις
δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις του δικηγορικού
λειτουργήματος για το έθνος και τη Δημοκρατία.
Συνεχάρη και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και επεσήμανε το
ενδιαφέρον του τ.Προέδρου κ.Δημήτρη Παξινού, για την Ιστορία του Συλλόγου και
την προβολή του διαχρονικού του έργου, που οδήγησε στο σχεδιασμό και τη διάθεση
του υλικού στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, τόνισε ότι η αναγνώριση της αξίας του
αρχειακού υλικού και η δημιουργία και διαδικτυακή διάδοσή του επιτάσσει την
προσεκτική και διαρκή συνέχιση του έργου.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Γ.Γ. του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.Ν.Κανελλόπουλου, ο
οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της Δικαιοσύνης
σήμερα για την κοινωνία και τις δύσκολες
περιστάσεις, που διέρχεται ο τόπος και τόνισε ότι η
δημιουργία του ψηφιακού αρχείου του Δ.Σ.Α.
εντάσσεται στο γενικότερο σύγχρονο πνεύμα
ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.
Η Διευθύντρια Βιβλιοθήκης – Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Δ.Σ.Α.
κα.Ε.Χριστοφιδάκη αναφέρθηκε στη συμβολή της ψηφιοποίησης στη διάσωση των
αρχείων και στη διατήρηση της Ιστορίας, στην άψογη συνεργασία με τα Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και τους φίλους των ΑΣΚΙ και στο
περιεχόμενο του έργου (ψηφιοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Πρακτικά
Γ.Σ.(1909-1975), παλαιές εκδόσεις Δ.Σ.Α., προσκλήσεις, συνθέσεις Δ.Σ., Προεδρείων
Δ.Σ.Α., Μέλη Πειθαρχικών Συμβουλίων, τεκμήρια παρεμβάσεων σε εθνικά και
κοινωνικά θέματα, καθώς και προτάσεις σε μείζονα προβλήματα της Δικαιοσύνης,
Οικονομικοί ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, περιγραφή ακίνητης περιουσίας, στοιχεία
για το προσωπικό κλπ). Κατόπιν αναφέρθηκε στην «2η βάση» του έργου, που
περιλαμβάνει έντυπο υλικό της πορείας του Δ.Σ.Α, εγκυκλίους, επετηρίδες,
διδακτορικές διατριβές, σπάνιες εκδόσεις και στην «3η βάση» με περιεχόμενο
φωτογραφίες (Προέδρων, νομομαθών κλπ). Τέλος τόνισε ότι η πόρτα του Αρχείου
παραμένει ανοικτή για διάθεση νέων πληροφοριών και συμπλήρωση των πηγών και
συνεχάρη όσους συνέβαλλαν στο έργο.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Ιστορικός, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και
Γραμματέας Δ.Σ.Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας κ.Β.Καραμανωλάκης, ο

οποίος υπογράμμισε την αξία των αρχείων για το ενδιαφερόμενο κοινό και
συγκεκριμένα του έργου, που αναδεικνύει με ντοκουμέντα τον παρεμβατικό ρόλο των
δικηγόρων στη Δικαιοσύνη και στην Κοινωνία σε δύσκολες εποχές. Αναφέρθηκε
στην ανάπτυξη του Δικηγορικού κλάδου, στις κοινωνικές παρεμβάσεις που
συνέβαλλαν στη βελτίωση και την πρόοδο της κοινωνίας με βάση το Κράτος Δικαίου
και την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων.
Υπογράμμισε ότι η γνώση αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο της αντιμετώπισης
προβλημάτων και το έργο των ψηφιακών αρχείων βοηθά στην αυτογνωσία του
Δικηγόρου και στην μεγαλύτερη και δυναμικότερη παρεμβατικότητα. Τελειώνοντας
αναφέρθηκε στο θερμό ενδιαφέρον, που επέδειξε ο εμπνευστής του έργου τ.Πρόεδρος
κ.Δημήτρης Παξινός και τη θερμή υποστήριξη του νυν Προέδρου κ.Γιάννη
Αδαμόπουλου, ώστε να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο.
Ακολούθησε η ομιλία του Επίτιμου Προέδρου
κ.Ευ.Μαχαίρα, ο οποίος είναι και συγγραφέας βιβλίου
για την Ιστορία του Δ.Σ.Α. μεστή στις αναμνήσεις των
παρεμβάσεων του Δ.Σ.Α. για τις συνδικαλιστικές
παρατάξεις, τους αγώνες για την προστασία του
επαγγέλματος, την κατοχύρωση των εμμίσθων, της
περιόδου της κατοχής, της αντίστασης και των
κοινωνικών αγώνων.

Στη συνέχεια ο τ.Πρόεδρος κ.Φ.Κουβέλης συνεχάρη
προέδρους και συντελεστές του έργου χαρακτηρίζοντας
την Ιστορία του Δ.Σ.Α.ως «Ιστορία της Κοινωνίας και
του τόπου». Αναφέρθηκε στους πρωτοποριακούς και
διεκδικητικούς αγώνες του Δ.Σ.Α. για διεύρυνση και
εμβάθυνση της Δημοκρατίας και προάσπιση των
ατομικών ελευθεριών και στους αγώνες για την
αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων των δικηγόρων,
όπως ο υπερπληθωρισμός, ο περιορισμός της
δικηγορικής ύλης, numerus clausus κλπ. Χαρακτήρισε
την συγκεκριμένη βραδιά γνωστοποίησης των Αρχείων
Δ.Σ.Α. ως βραδιά προβληματισμού των Δικηγόρων ως
συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και τον ρόλο και την
ευθύνη του Δικηγορικού Σώματος τεράστια στους σημερινούς δύσκολους καιρούς.
Αμέσως μετά ο τ.Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ.Δημήτρης
Παξινός αναφέρθηκε στην άγνωστη –εν πολλοίςπροσφορά των δικηγόρων στην κοινωνία και την
πατρίδα, επικεντρώσας, χάριν παραδείγματος, στις
μορφές των δύο πρώτων διατελεσάντων Προέδρων του
Δ.Σ.Α, τον Έσλιν και τον Ρακτιβάν. Στη συνέχεια
ξετυλίγοντας τις προσωπικές του πολύχρονες
αναμνήσεις θύμισε στους παλαιότερους και επεσήμανε
στους νεότερους τους αγώνες του Δ.Σ.Α. για την διεκδίκηση των ατομικών
ελευθεριών και την ευθύνη μας για τη θωράκισή τους αναφερθείς στις αποστολές του

Δ.Σ.Α. για την απελευθέρωση του Καρβάλιο (Πορτογαλία), στην Παλαιστίνη (Δίκες
στη Ναμπλούς-Ιντιφάντα), στις Δίκες των Κούρδων (Ντιαρμπαγκιρ)κλπ. Τέλος
υπογράμμισε την ευθύνη και τη διττή αποστολή του Δ.Σ.Α. σήμερα απέναντι στην
Ελλάδα και την Κοινωνία, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ της λειτουργίας, των
αγώνων και της κοινωνικής προσφοράς του Δ.Σ.Α. έναντι της στενής επαγγελματικής
δράσης των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των κ.Κ.Λυμπερόπουλου
(επίτιμου Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου) και του
Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
κ.Χ.Αθανασίου με αναφορά στη διαχρονική
συνεργασία Δικαστών και Δικηγόρων, τις κοινές
ευαισθησίες που διέπουν τα δύο σώματα,
χαρακτηρίζοντας
τους
δικηγόρους
Δημόσιους
Λειτουργούς.

