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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

για την  ΕΙΡΗΝΗ, τη  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ την  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 

ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ”   

κ. ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΤΖΙΔΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΤΟΥ 1ου  ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ FORUM. 

 

Συγχαίρω όσους και όσες πρωτοστάτησαν στη δημιουργία αυτού 

του ΦΟΡΟΥΜ , το  οποίο πρέπει να έχει συνέχεια. 

Ιδιαίτερα συγχαίρω την Ελευθερία Χατζηγεωργίου, Υφυπουργό 

Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας-Θράκης) για την 

πραγματοποίησή του. 

Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρ. Προέδρου του ΔΣ 

Ραιδεστού («ΤΕΚΙΡΝΤΑΓ») AHMET MUSSELEM GORGUN 

ένθερμου υποστηρικτή της διαβαλκανικής συνεργασίας των 

δικηγόρων.  

Χθές  5 Απριλίου, ήταν η «Ημέρα του Δικηγόρου» στην Τουρκία, 

που οι συνάδελφοι την εορτάζουν με διαδηλώσεις και 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. 

Πιστεύω ότι γνωρίζετε τους λόγους. 

Πρώτα από όλα οφείλω να σας παρουσιάσω την πρωτοβουλία 

μας  

Η ομάδα με τον τίτλο “ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ για την  ΕΙΡΗΝΗ, τη  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ την  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ”  

«γεννήθηκε»  στις  8 Ιουλίου 2018 

Σταδιακά συγκεντρώθηκαν 50 μέλη, δύο συναδέλφισσες  

Βουλγαρικής καταγωγής και  1 Σερβικής , που εργάζονται στη 

Θεσσαλονίκης και  1 Τούρκος ( ο πρ. Πρόεδρος ΔΣ Ραιδεστού) 

καθώς και συνδικαλιστές δικηγόροι από άλλους συλλόγους της Β. 

Ελλάδας, όπως Βέροια, Δράμα, Καβάλα και Κομοτηνή.  
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Αφορμή : οι επιθέσεις στο Δήμαρχο της πόλης για τις απόψεις που 

δημόσια υποστήριζε για το «Μακεδονικό» και  οι κραυγές «στα 

όπλα, στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια» κλπ. που ακούστηκαν σε 

δημόσιες εκδηλώσεις εκείνο το διάστημα 

 

Πρώτες ενέργειες μας: Συνέντευξη τύπου, επισκέψεις και 

συναντήσεις με ΔΣΘ , Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο 

Δημοτικού Συμβουλίου και Υφυπουργό Εσωτερικών κ. 

Νοτοπούλου, ενώ αναπτύξαμε έντονη δραστηριότητα  για το 

ζήτημα της απελευθέρωσης των 2 Ελλήνων Στρατιωτικών,  

Για το σκοπό αυτό συντάξαμε και αποστείλαμε επιστολή 

συνταγμένη στα Τουρκικά προς το Δικηγορικό Σύλλογο 

Αδριανούπολης , ενώ πραγματοποίηθηκαν μεταξύ μας τεσσερις  

συναντήσεις , και προχωρήσαμε σε λήψη απόφασης σε 

συνεννόηση με το Δικηγορικό Σύλλογο Ορεστιάδας για 

πραγματοποίηση  τριεθνούς συνάντησης στην Ορεστιάδα με 

θέματα «Κράτος Δικαίου και Σύγχρονη Δικηγορία». Η επικοινωνία 

γινόταν μέσω επιστολών  στη βουλγαρική και τουρκική γλώσσα με  

Η ημερίδα αναβλήθηκε λόγω τεχνικών , οργανωτικών κωλυμάτων , 

τα οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεπεραστούν . 

Σε ένα κείμενο, τη «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης» αποτυπώθηκαν 

οι στόχοι της ομάδας, η οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο 

επίσημο καταστατικό. 

Από την Παρασκευή 22 Μαρτίου, το Σωματείο  απόκτησε νομική 

υπόσταση . Πρόκειται για το μοναδικό σωματείο νομικών  με 

αυτούς τους σκοπούς  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς  του Σωματείου είναι η 

υπεράσπιση των αρχών του «κράτους δικαίου» και η συμβολή στη 
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διάδοση και εμπέδωσή τους σε όλο το Βαλκανικό χώρο, έχει 

δηλαδή κατεξοχήν  διαβαλκανικό χαρακτήρα.  

Το Σωματείο δεν δρα ανταγωνιστικά προς τους Δικηγορικούς 

Συλλόγους, αλλά ενεργεί παράλληλα και ομόρροπα προς αυτούς.  

Ως μέσο  για την επίτευξη των στόχων του επιλέχθηκε η 

διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων  και επισκέψεων και η 

συγκριτική εξέταση του  επιπέδου ανάπτυξης των 

συστημάτων απονομής δικαιοσύνης . 

Μέλη του δεν θα είναι μόνο δικηγόροι , αλλά και ασκούμενοι, 

συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και συνταξιούχοι των πιο 

πάνω κλάδων , ενώ ως επίτιμα μέλη γίνονται δεκτά Έλληνες 

δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί “εν ενεργεία” ή  συνταξιούχοι 

καθώς και νομικοί από τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες που δεν 

έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη. 

Βασικό συστατικό στοιχείο που συγκροτεί την έννοια του «κράτους 

δικαίου» είναι η «ασφάλεια δικαίου» , η οποία είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε 

χώρας, αλλά και τη συν-ανάπτυξη των Βαλκανίων. 

Αυτή διασφαλίζεται  από  το δικαστικό σύστημα κάθε χώρας.  

Η αποτελεσματικότητα, η  ταχύτητα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητά 

των δικαστικών συστημάτων  μπορούν  να δημιουργήσουν ένα 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον «φιλικό» στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Όταν η οριστική επίλυση αστικών  και διοικητικών εκκρεμοτήτων 

(φορολογικές διαφορές, περιβαλλοντικές προσφυγές) απαιτεί 

υπερβολικά μεγάλο χρόνο,  αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

(βλ. όσον αφορά στην Ελλάδα  την μελέτη της «DIANEOSIS»).  
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Τα δικαστικά συστήματα στις Βαλκανικές χώρες αναπτύσσουν 

διαφορετικές «ταχύτητες» ,  και αυτό δυσχεραίνει τη διαβαλκανική 

επιχειρηματική δράση.  

Άλλα αφομοιώνουν τη σύγχρονη τεχνολογία περισσότερο ή 

λιγότερο με ταχύτερους ή βραδύτερους ρυθμούς. 

Το ζητούμενο είναι σήμερα : 

1. Η συγκριτική εξέταση  των δικαστικών συστημάτων 

2. Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του κάθε ενός  χωριστά σε 

σχέση με το άλλο. 

3. Η προσπάθεια συντονισμού τους σε ένα ανώτερο ποιοτικό 

επίπεδο από το σημερινό λειτουργίας τους 

Και ειδικότερα για την Ελλάδα δύο είναι τα σημεία αιχμής : 

1. Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας 

2. Η υιοθέτηση εναλλακτικών εξωδικαστικών συστημάτων 

επίλυσης των διαφορών  

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προς τις 

δύο πιο πάνω κατευθύνσεις, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε στο 

σημερινό επίπεδο. 

Και στα δύο θέματα καλούμαστε να συγκρίνουμε το δικό μας 

επίπεδο με αυτό της Βουλγαρίας, της Τουρκίας  και της Σερβίας 

(πχ. Εφετείο Μπλαγκόεβγκραντ με πρόσβαση μέσω διαδικτύου 

στις ποινικές δικογραφίες, αυτόματη μετατροπή καταθέσεων 

μαρτύρων σε ψηφιακό κείμενο,  Πρωτοδικείο Προύσας με ταχεία 

καταγραφή πρακτικών δικών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

ταυτόχρονη πρόσβαση του περιεχομένου από το δικαστή και τοςυ 

διαδίκους , Κέντρο Επίλυσης Διαφορών με Διαμεσολάβηση στο 

Βελιγράδι με ανάπτυξη των συστημάτων επίλυσης διαφορών με 

φιλικό διακανονισμό) 
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Στο σημείο αυτό καταθέτουμε την πρότασή μας , που αποτελεί και  

πρόταση της Προέδρου του ΔΣ Ορεστιάδας κ. Άννας Μεμετζή  για 

δημιουργία ενός τριεθνούς (Ελλήνων, Βουλγάρων, Τούρκων) 

Κέντρου Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών – ειδικά των 

επιχειρηματιών – στην Ορεστιάδα. 

Το ρόλο αυτό μπορεί να παίξουν οι νομικές κοινότητες των 

βαλκανικών κρατών και οι δικηγορικοί σύλλογοι . Στην 

προσπάθεια αυτή δηλώνουμε «παρών» και θα συμβάλλουμε με 

όλες μας τις δυνάμεις 

Πώς μπορεί το δικαστικό μας σύστημα να γίνει ταχύτερο, πιο 

ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό; Πώς μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη;  

Επιδιώκεται να αρχίσει μια ευρύτερη συζήτηση στην κοινωνία και 

στους φορείς της καθώς και στα όργανα της πολιτείας, που θα 

λειτουργήσει προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, προς 

όφελος εν τέλει του πολίτη που είναι στο επίκεντρο του δικαστικού 

συστήματος 

Πέντε άξονες:  

1.Το θέμα της χωροταξίας των δικαστηρίων στην Ελλάδα  

2.Το θέμα της χρήσης τεχνολογικών μέσων για την απλοποίηση 

του δικαστικού έργου,  

3. Το θέμα της δικαστικής εκπαίδευσης,  

4. Τους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 

διαφορών και 

5. Το θέμα της στελέχωσης των δικαστηρίων με δικαστικούς 

υπαλλήλους.  

 


