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Οµιλία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθυµίου Καραΐσκου στην εκδήλωση 

για τα 120 χρόνια του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λαµίας 

 

 

«Αν προσπαθούσα σήµερα να απαριθµήσω την προσφορά των µελών του 

δικηγορικού σώµατος της περιοχής µας στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτι-

κή, εύκολα θα µπορούσε να διαπιστώσει ο καθένας µας, ότι διαχρονικά, από τη 

σύσταση του ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα, οι δικηγόροι της Λαµίας έχουν βά-

λει θετικές «πινελιές», στην θεσµοθέτηση της αυτοδιοίκησης, έχουν βάλει το δικό 

τους λιθαράκι, από την συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης µέχρι σήµερα.  

 

Εκείνο που βεβαίως πολύ εύκολα µπορεί να ξεχωρίσει κάποιος, αναλύοντας 

όλη αυτή την ιστορική διαδροµή, είναι ότι η νοµική σκέψη, ιδιαίτερα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, ήταν γόνιµη, ήταν δηµιουργική και πάντα δηµιουργούσε τις συνθή-

κες µιας αναπτυξιακής συνέχειας για τον τόπο, είτε για τη πόλη, είτε για το νοµό. 

Εκείνο που ίσως ξεχωρίζει, είναι ότι στις περιόδους που οι νοµικοί, κλήθη-

καν από τις τοπικές κοινωνίες να τις εκφράσουν και να τις εκπροσωπήσουν, ιστο-

ρικά διαµορφώθηκε ένα κλίµα ευρύτερης συναίνεσης, µε συνέπεια τη θεσµική θω-

ράκιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

Από τον Γεώργιο Πλατή  και τον Γιάννη Μακρόπουλο µέχρι τον Χατζίσκο, 

τον Ευταξία και τον Βαγγέλη Καλαντζή, όλοι,  έχουν αφήσει τα δικά τους ξεχωριστά 

αποτυπώµατα στην πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση, που η προβολή τους 
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στις σηµερινές µέρες, δείχνει στοιχεία µιας συνεχούς θετικής πορείας και µιας 

στρατευµένης στοχευµένης προσπάθειας για τον τόπο.  

Ακόµα και στην µεταπολίτευση, η παρουσία του Αχιλλέα Παπαλουκά, του 

Κώστα Τριανταφύλλου, του Νίκου Αργυρόπουλου και του Βαγγέλη Στάϊκου στην 

κεντρική πολιτική σκηνή, έρχεται να συµπληρώσει το πάζλ µιας αδιάλειπτης προ-

σφοράς, που φτάνει µέχρι τις µέρες µας, καθώς ο δικηγορικός σύλλογος της Λαµί-

ας, τροφοδοτεί µε στελέχη του, την ώριµη σκέψη και το δηµιουργικό αποτέλεσµα. 

Ο ∆.Σ.Λ. καθ’ όλη την ιστορική του διαδροµή, ανέδειξε µεγάλες προσωπικό-

τητες τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή της 

χώρας.  

Πρώτος ∆ήµαρχος Λαµιέων, προερχόµενος από το δικηγορικό σώµα, ήταν ο 

Θεµιστοκλής Λάζος (1887-1891).  

Ακολούθησε ο Ιωάννης Μακρόπουλος (1925-1929), που θεωρείται ένας από 

τους πλέον επιτυχηµένους ∆ηµάρχους της πόλης. Ακόµα, διετέλεσε πλειστάκις 

Υπουργός και εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.  

Άλλοι διαπρεπείς δήµαρχοι-δικηγόροι, αιρετοί και διορισµένοι, είναι οι : 

Γεώργιος  Πλατής, Σπυρίδων  Πετρόπουλος, Αθανάσιος  Γραµµατίκας, ∆ηµήτριος 

Λατσός, Ιωάννης Κοντοµήτρος,  Νικόλαος Κοκκαλάκης, Γεώργιος Ντελής, Λάµπρος  

Μπρεκουλάκης (Αταλάντης), ∆ηµήτριος Τσόγκας (∆οµοκού). 

Στη Νοµαρχία Φθιώτιδας αιρετός Νοµάρχης προερχόµενος από τον ∆.Σ.Λ., 

αναδείχθηκε ο Τρ. Μπέλλος (1998-2001), που διετέλεσε και Βουλευτής του νοµού. 

Στην πολιτική διακρίθηκαν οι δικηγόροι Λαµίας:  

Ιωάννης Τσιριµώκος, που διετέλεσε Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Εθνοσυ-

νέλευσης το 1911, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων το 1912 και 1928, Υπουργός 

Παιδείας (1913-1915 και 1925) και Υπουργός ∆ικαιοσύνης (1917-1920 και 1935), 

Ο Ηλίας Τσιριµώκος, που διορίσθηκε Πρωθυπουργός το 1965, χωρίς όµως 

να λάβει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων. 

 Επίσης, οι: Ιωάννης Πέτρου, ∆ηµήτριος Χατζίσκος, Θεµιστοκλής Παπακώ-

στας, Αλέξανδρος Πλατής, Νικόλαος  Ζητουνιάτης, Αθανάσιος Κέφαλος, Τριαντά-

φυλλος Σχινάς, Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος, Αλέξανδρος  Βαλατσός, ∆ηµήτριος  

∆εδούσης (διετέλεσε και Νοµάρχης Φθ/δας), ∆ηµήτριος Ζουλούµης, Αχιλλέας Πα-

παλουκάς, Γεώργιος Βελέντζας, Κωνσταντίνος  ∆υοβουνίωτης, Ιωάννης  Ευταξίας, 

Νικόλαος Αβραάµ, Γεώργιος Συγγούρης, Ρήγας  Χατζηρρήγας, Νικόλαος Ξηρός, 

Σπυρίδων  Σουµαρίµπας, Ηρακλής Βελλόπουλος, Κων/νος  Περιβολιώτης, Γεώργι-
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ος Αστερίου, Μιλτιάδης Κολώνιας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, ∆ηµήτριος  Ρόδιος, 

Αθανάσιος Γραµµατίκας, Χρήστος Παναγούλιας, Ευάγγελος Καλαντζής (Υφ/γός 

∆ηµοσίας Τάξεως), Κώστας Τριανταφύλλου, Νικόλαος Αργυρόπουλος, Ευάγγελος 

Στάϊκος και στις µέρες µας ο Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου Γιάννης  Σα-

ρακιώτης.  

 

Βεβαίως σήµερα µπορούµε να µιλάµε για τους πρωταγωνιστές.  

Υπάρχουν όµως και οι άλλοι, που ήταν οι στυλοβάτες όλων αυτών των 

προσπαθειών, από διάφορες θέσεις. Ηταν ίσως η κινητήριος δύναµη, που µε σχέ-

διο και συγκεκριµένη στόχευση, διαµορφώνουν τις συνθήκες επίτευξης του αποτε-

λέσµατος.  

Αναφερόµαστε σε όλους αυτούς τους δικηγόρους που έχουν καθίσει στα έ-

δρανα της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την ιδιότητα του αιρετού συµβούλου, είτε α-

κόµη και σε διάφορες θέσεις ευθύνης. 

Οφείλουµε εδώ να θυµίσουµε ότι επιφανή στελέχη του δικηγορικού σώµατος 

στην περιοχή, είναι εκείνα τα οποία στελεχώνουν σοβαρότατες θέσεις ευθύνης µέ-

σα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως Πρόεδροι του Νοµαρχιακου και ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων, Αντινοµάρχες και αντιδήµαρχοι, συνεχίζοντας µε αυτό τον τρόπο την 

παράδοση και δηµιουργώντας ένα θετικό ισοζύγιο. 

 Είναι σαφές, ότι κάτω από αυτό το πλαίσιο, διαµορφώνεται ένα δυναµικό 

παρελθόν, το οποίο διαχρονικά κατοχυρώνει την προσφορά του δικηγορικού συλ-

λόγου στην τοπική κοινωνία. Από την συγκρότηση του ελληνικού κράτους µέχρι 

σήµερα, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος της Λαµίας 

ήταν ένας «αιµοδότης» στην πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή µας. 

Εύκολα µπορεί ο καθένας να διαπιστώσει, ότι πίσω από κάθε δηµιουργική 

προσπάθεια, η οποία συντελεί στο να αλλάξει η περιοχή µας και να κερδίσει συ-

γκριτικά πλεονεκτήµατα στον γεωγραφικό καταµερισµό της χώρας, βρίσκονται πά-

ντα δικηγόροι, όχι απαραίτητα στο τιµόνι αλλά βασικοί συντελεστές όλων αυτών 

των προσπαθειών.  

Αν προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε την πατρότητα των µεγάλων επιλογών 

για την περιοχή, είναι σαφές πλέον, ότι η αποκωδικοποίηση, θα µας αποκαλύψει 

ότι κορυφαίοι παράγοντες της προσπάθειας αυτής,  είναι οι δικηγόροι της Λαµίας.  

Η κατοχύρωση του κοινωνικού διαλόγου, η προάσπιση των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων, η κατοχύρωση της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου και οι προ-
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σπάθειες σε µια αδιάλειπτη πορεία προς την κοινωνία των πολιτών, είναι τα εµφα-

νή χαρακτηριστικά της πολιτικής διαδροµής των νοµικών της περιοχής  µας, µέσα  

από την αυτοδιοίκηση και τη πολιτική.  

Παρά το γεγονός ότι έχουµε εναλλαγές στις χρονικές περιόδους, η λειτουρ-

γία µας και η συµβολή στην απονοµή δικαιοσύνης, είναι ένα διαβατήριο για την 

εµπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπο µας. Είναι µια δοκιµασµένη σχέση µε το 

λαϊκό στοιχείο, που µας εµπιστεύεται, µας αγαπά, αλλά και συγχρόνως περιµένει 

από εµάς το µέγιστο.  

 

Φίλες και φίλοι.  

 

∆εν θα ήθελα να χρωµατίσω πολύ περισσότερο τη προσφορά ενός εκάστου 

των πρωταγωνιστών στην αυτοδιοίκηση και την πολιτική, καθώς όλοι µας γνωρί-

ζουµε καλά και τη διαδροµή τους και τους σταθµούς τους.  

Γνωρίζουµε καλά την αποτελεσµατικότητά τους και το κυριότερο, γνωρίζου-

µε τις µάχες που δόθηκαν, όχι για τα µικρά και καθηµερινά µόνο, αλλά για τα µεγά-

λα.  

Αυτά τα µεγάλα µετρά και εκτιµά η κοινωνία και αυτά αποτελούν οδηγό και 

πυξίδα στις επιλογές της, για τις επόµενες γενιές.  

Οι αίθουσες των δικαστηρίων και οι µάχες για την απονοµή της δικαιοσύνης 

και κάθε φορά για την προάσπιση των δικαιωµάτων της κοινωνίας µας, είναι στοι-

χείο που ανεξίτηλα µπορεί να συνοδεύει τους δικηγόρους του δικηγορικού συλλό-

γου της Λαµίας διαχρονικά και συγχρόνως είναι ένα πιστοποιητικό εµπιστοσύνης 

των πολιτών απέναντί τους και ένα διαβατήριο ευθύνης, για τις επόµενες κινήσεις 

τους.  

Η τοπική µας ιστορία και οι πολιτικές διαδροµές που έχουν την αφετηρία 

τους µέσα στο δικηγορικό σύλλογο της Λαµίας, είναι γεµάτες από παραδείγµατα.  

Παραδείγµατα που µας υποχρεώνουν σε απόλυτο σεβασµό, παραδείγµατα 

που όλους µας και τους επόµενους από εµάς, µας γεµίζουν ευθύνες, απέναντι στις 

οποίες, δεν µπορούµε και δεν έχουµε κανένα δικαίωµα να αποτύχουµε.» 

 
 


