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Πρόεδρος ΣΔΕΕ 
 
Καλησπέρα σας, 
Κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι, Αγαπητοί Αγαπητές Φίλοι, 
 
Σας καλωσορίζω κι εγώ σ΄αυτήν την εκδήλωση την οποίαν 

οργανώσαμε, και θάμαι πάρα πολύ σύντομος για να σας βάλω στο κλίμα του 
τι πρόκειται να ακολουθήσει. Να δείτε τι σκεφτήκαμε και γιατί το 
σκεφτήκαμε, αλλά και τι προσπαθήσαμε να κάνομε.  

 
Το κατεξοχήν εν ανεπαρκεία είδος είναι ο χρόνος. Είναι, ήτανε και θα 

είναι πάντα. Η ημέρα έχει και θα έχει 24 ώρες για όλους μας. Αν σκεφτεί 
κανείς ότι τον περισσότερο χρόνο απ΄αυτές τις 24 ώρες – βγάλτε έξω και τον 
ύπνο – τον περνάει κανείς στη δουλειά του, τότε νομίζω είναι ξεκάθαρο πόσο 
σημαντικό είναι να κάνει κάτι που τον γεμίζει, που τον ικανοποιεί, που 
καλύπτει την ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία πρώτα-πρώτα και για 
καταξίωση – γιατί αυτό καταξιώνει τον άνθρωπο . Γιατί τότε μόνο η εργασία 
γίνεται απόλαυση και όχι «δουλειά», μια λέξη που έλκει τη ρίζα της από τη 
«δουλεία» και δυστυχώς τείνει όλο και περισσότερο να υποκαταστήσει τον 
όρο εργασία. Όμως για να φτάσει κανείς σ΄αυτό το σημείο, για να βρεθεί να 
είναι σ΄αυτή την κατάσταση την ευχάριστη, πρέπει να κάνει τις σωστές 
επιλογές. Οι επιλογές είναι συνήθως δύσκολες. Θα έλεγα ότι ήταν πάντα 
δύσκολες και πάντως δεν είναι απλές. Δηλαδή δεν είναι ο Ηρακλής με την 
Αρετή και την Κακία ούτε είναι το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Όχι του ποιητή. 
Συνήθως μέσα σ΄ένα σύγχρονο περιβάλλον το οποίον είναι πολύπλοκο, και το 
οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον, οι επιλογές έχουνε ανάγκη σωστών 
πληροφοριών. Δεν αρκεί να ξέρεις τι θέλεις. Είναι απαραίτητο να ξέρεις και τι 
είναι διαθέσιμο. Δεν αρκεί να θέλεις να φας κάτι, πρέπει να δεις και το μενού. 
Και μάλιστα βλέποντας το μενού μπορεί να αλλάξει και η όρεξή σου. Πολλές 
φορές βλέποντας πράγματα καταλαβαίνεις καλύτερα αυτό που θέλεις, το 
προσδιορίζεις καλύτερα και το κυνηγάς επιτυχέστερα. Η πληροφόρηση 
επομένως παίζει ένα κρίσιμο και βασικό ρόλο, είναι κεντρικό σημείο για να 
πάρει κανείς τη σωστή απόφαση.  Δυστυχώς το Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα αλλά και η κοινωνία και η κουλτούρα της δεν βοηθούν πάρα πολύ 
προς αυτή την κατεύθυνση.  



Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας, που έχω την τιμή να 
είμαι Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, μαζί με εξαίρετους 
συναδέλφους, αισθάνεται να τον βαρύνει ένα κομμάτι της ευθύνης για το 
σωστό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, των νέων 
ανθρώπων, των νέων συναδέλφων, των εκκολαπτόμενων νομικών, όλων 
αυτών που θάθελαν να πάρουν μια σωστή απόφαση για το τι επάγγελμα θα 
κάνουν στη ζωή τους. Γι΄αυτό ακριβώς ο Σύνδεσμος οργανώνει αυτή τη 
σημερινή εκδήλωση, και υπόσχεται ότι δεν θα σταματήσει σ΄αυτήν αλλά θα 
συνεχίσει να κάνει ότι μπορεί. Ήδη π.χ. προσπαθούμε να επιτύχουμε μια 
νομοθετική παρέμβαση, ώστε να επιτρέπεται η μαθητεία, ένας θεσμός που 
αυτή τη στιγμή δεν τον προβλέπει το δίκαιό μας και δημιουργεί πολλά 
προβλήματα σε όποιον θελήσει να εφαρμόσει στην πράξη. Ένας θεσμός ο 
οποίος θα βοηθήσει κυρίως τους φοιτητές των Νομικών Σχολών, που θα θέλαν  
να γεφυρώσουνε λίγο τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και στην 
πράξη. Να πάρουνε πληροφορίες γι΄αυτά τα πολλά ενδεχόμενα που 
ανοίγονται μπροστά τους, για το τι θα διαλέξουν να κάνουν στη ζωή τους. 
Θυμάμαι ότι όταν εγώ έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη Νομική και στη 
Φιλοσοφική, η ιδέα ήταν «μα η Νομική έχει τόσες κατευθύνσεις». Νομίζω ότι 
μια τόσο απλή απάντηση δεν είναι η καλλίτερη για να κάνεις τη σωστή 
επιλογή. 

 
Ελπίζω – δε θέλω να πω είμαι σίγουρος για να μη θεωρηθεί ότι 

περιαυτολογώ ως Πρόεδρος του ΣΔΕΕ αλλά ελπίζω – ότι οι προσεγγίσεις που 
θα ακούσετε σήμερα από εγκρίτους συναδέλφους θα σας βοηθήσουνε να 
πάρετε τη σωστή επαγγελματική απόφαση για τον τελικό προσανατολισμό 
σας. Αλλά να σας θυμίσω ένα πράγμα. Η απόφαση η τελική είναι προσωπική 
απόφαση του καθενός. Επιτρέψτε σε όλους να σας πουν τη γνώμη τους αλλά 
διαλέξτε αυτό που εσείς θα αποφασίσετε ότι σας ταιριάζει. 

 
Βλέποντας τη σημερινή συμμετοχή, για την οποίαν σας ευχαριστώ 

όλους, και βλέποντας το ενδιαφέρον σας, διαπιστώνουμε ένα παραπάνω  λόγο 
να υποσχεθεί ο Σύνδεσμος ότι θα έχει και άλλες εκδηλώσεις παρόμοιες, με μια 
διαδραστικότητα αν θέλετε, ώστε να δώσουμε την καλλίτερη τροφή που 
μπορούμε και ελπίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.  

 
Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας και δεν 

πρέπει όμως πριν να τελειώσω να παραλείψω να ευχαριστήσω όλους τους 
ανθρώπους που αφιλοκερδώς δουλέψανε για αυτήν την εκδήλωση, και είναι 
πάρα πολλοί, και ιδίως την κ. Τροβά η οποία είχε αναλάβει το συντονισμό της 
όλης προσπάθειας. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τη 



Νομική Βιβλιοθήκη, την εφημερίδα Καθημερινή και την ARC&C οι οποίοι 
ήταν οι χορηγοί επικοινωνίας.  

 
Εγώ τέλειωσα – ελπίζω σύντομος όπως σας υποσχέθηκα – και θα 

παρακαλούσα τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών που μας 
τιμά με την παρουσία του να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Και επειδή 
δεν θάθελα να φάω το χρόνο σας ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας στο βήμα, 
εν συνεχεία θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Κότσιρα ο οποίος είναι 
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, και τον 
κ. Γιάννη Παγώνα που είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Νομικών e-
THEMIS να κάνουν μια σύντομη επίσης προσφώνηση στο ακροατήριο που 
αποτελείται από πολλά μέλη των Σωματείων τους.  

 
Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την αθρόα συμμετοχή σας.  


