Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣΑ κ. Γιάννη Αδαμόπουλου
Η υπερεκατονταετής λειτουργία και δράση του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών δεν ακολουθεί τη διαδρομή μιας συνήθους ένωσης προσώπων,
περιοριζόμενης σε διεκδικήσεις κλαδικές και για το λόγο αυτό η μελέτη της ιστορίας
του αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και διάσταση.
Με την πάροδο του χρόνου η
θεσμική θέση των Δικηγορικών
Συλλόγων
νομοθετικά

κατοχυρώθηκε
ως

έμπρακτη

αναγνώριση της ιδιότητας των
μελών του ως συλλειτουργών
στην απονομή της Δικαιοσύνης.
Σταδιακά,
καθιερώθηκαν

οι

Δικηγόροι
και

στη

συνείδηση των απλών πολιτών
ως υπερασπιστές δικαιωμάτων
και θεματοφύλακες θεσμών.
Παράλληλα, η διαχρονικά πολύπλευρη δράση του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών τόσο ως επιστημονικής όσο και ως κλαδικής ένωσης είναι πλέον
αδιαμφισβήτητη και γενικώς αποδεκτή. Ποικίλες και σημαντικές συμβολές στη
νομοπαραγωγική διαδικασία και στην εν γένει πρόοδο του νομικού μας πολιτισμού,
διαρκείς προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης και
την αναμόρφωσή της ως θεσμού, δυναμικές κλαδικές διεκδικήσεις δίκαιων
αιτημάτων της δικηγορικής κοινότητας, διαπρεπείς επιστημονικές πρωτοβουλίες που
προάγουν το δικαιικό μας σύστημα, είναι λίγες μόνο από τις επιμέρους δράσεις του
Συλλόγου μας που μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε υπερηφάνεια ως μέλη του.
Τα εκατό λοιπόν και πλέον χρόνια δραστηριοποίησης και προσφοράς της
δικηγορικής κοινότητας της Αθήνας πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως κοινό παρελθόν
όλων ημών που αποτελούμε μέλη αυτής της κοινότητας, παρελθόν στο οποίο

ανατρέχουμε με συγκίνηση και υπερηφάνεια, διδασκόμενοι από το έργο σημαντικών
προσωπικοτήτων που λάμπρυναν το χώρο μας.
Κοιτάζω σήμερα γύρω μου και βλέπω με μεγάλη χαρά και συγκίνηση μέσα σε
αυτή την αίθουσα κάποιες από αυτές τις προσωπικότητες που υπηρέτησαν με ευθύνη
το λειτούργημά μας. Σίγουρα το πέρασμα του χρόνου μας στέρησε από ορισμένους
επίσης συνοδοιπόρους· η μνήμη τους όμως θα είναι αλησμόνητη, όπως ακριβώς ήταν
και η αναγνώριση της διαδρομής τους. Απόψε, ανατρέχοντας στο λαμπρό παρελθόν
του Συλλόγου μας, τιμούμε και αυτούς.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος
ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και δημιουργίας του ιστορικού αρχείου του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών και την αποψινή παρουσίασή του, συναντάται σήμερα μέσα σε
αυτή την αίθουσα μια σειρά από διαφορετικές γενιές συναδέλφων, που τίμησαν τον
κλάδο και συνετέλεσαν καθένας με τις δυνάμεις του σε μια πορεία λαμπρή, στην
ανάδειξη και καθιέρωση του Συλλόγου μας ως του μεγαλύτερου επιστημονικού
Συλλόγου της χώρας, που κλήθηκε κατά καιρούς να αντιμετωπίσει μεγάλες
προκλήσεις και το έπραξε πάντα επιτυχώς.
Οι προκλήσεις όμως είναι διαρκείς. Απλά κατά καιρούς προσαρμόζονται στα
δεδομένα κάθε εποχής και αλλάζουν μορφή. Σε καμία, ωστόσο, περίπτωση δεν
αλλοιώνουν τη βούληση της δικηγορικής κοινότητας να δραστηριοποιείται πάντοτε
με συνείδηση υπευθυνότητας, πιστή στο θεσμικό της ρόλο, προς το σκοπό της
προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την εν τοις πράγμασι
βελτίωση της ποιότητας της απονεμόμενης Δικαιοσύνης και του ίδιου του
δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ο Δικηγόρος ποτέ δεν αντιλήφθηκε την ιδιότητά
του ως ενός απλού ελεύθερου επαγγελματία, περιχαρακωμένου στις επαγγελματικές
του ενασχολήσεις. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα προσδίδει στο παρελθόν του
Συλλόγου μας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ποικίλο συλλεκτικής αξίας υλικό που
ομαδοποιήσαμε και παρουσιάζουμε απόψε, ξεχωριστό ενδιαφέρον αναφορικά με τη
μελέτη του όχι μόνο από την πλευρά των συναδέλφων αλλά και από τους ιστορικούς,
το μέσο πολίτη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται χειρόγραφα πρακτικά συνεδριάσεων των
Διοικητικών Συμβουλίων, παλιές εκδόσεις του Συλλόγου μας, σπάνια συγγράμματα,
αλλά και πολύτιμο και ιστορικής αξίας φωτογραφικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργείται τρόπον τινά μια «γέφυρα», που καθιστά ευκολότερη τη μετάβαση από
το λαμπρό παρελθόν του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε ένα μέλλον ελπιδοφόρο,
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με πάντα παρούσα την προσδοκία να καταφέρουν οι επόμενες γενιές συναδέλφων να
συνεχίσουν τη λαμπρή αυτή διαδρομή, να διατηρήσουν το κύρος και την αξιοπιστία
του Συλλόγου μας στο επίπεδο που τα παρέλαβαν.
Η σημαντική αυτή προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης της ιστορικής
διαδρομής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διαδρομής αγώνων και προσφοράς
για το Έθνος και τη Δημοκρατία, δεν θα τελεσφορούσε δίχως την πολύτιμη συμβολή
όλων όσων εργάστηκαν για την υλοποίηση της εν λόγω ιδέας. Στα πρόσωπα αυτά
αξίζουν τα συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες μας για την παροχή σε όλους εμάς του
χρήσιμου αυτού εργαλείου, που καλείται να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να δοθεί η
δυνατότητα αξιοποίησης των τεκμηρίων παρελθουσών χρονικών περιόδων, με
απώτερο στόχο την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας.
Η αποψινή παρουσία σας τιμά το παρελθόν του Συλλόγου μας, το ανθρώπινο
δυναμικό που κατά καιρούς τον υπηρέτησε και το σημαντικό έργο που κατέγραψε
στη διαδρομή του. Παράλληλα, αποδεικνύει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο το συνεχές
ενδιαφέρον σας για τις δραστηριότητες ενός Συλλόγου που επιδιώκουμε να γίνεται
αντιληπτός ως κάτι παραπάνω από μια απλή επαγγελματική ένωση – ως μια
οικογένεια,

ως

μια

συλλογικότητα

σύμπνοιας,

αγαστής

συνεργασίας

και

ομαδικότητας με στόχο την προώθηση των κοινών συμφερόντων, την άρση των
δυσλειτουργιών που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μας και εμποδίζουν την
αναγκαία διαδικασία αναμόρφωσης της Δικαιοσύνης ως θεσμού.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το παρελθόν και η ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μας διδάσκει,
μας ενημερώνει, μας καλεί να το σεβαστούμε, να το τιμήσουμε, να το ξεπεράσουμε.
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