Χαιρετισμός του Προέδρου του ΝΣΚ στο Επιστημονικό Συνέδριο που
συνδιοργάνωσαν τα Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με θέμα
«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Παναγιότατε,
Αγαπητοί φίλοι
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παραστώ στο Συνέδριό σας, ένα
Συνέδριο με θεματολογία πρωτότυπη και ομιλητές υψηλού επιπέδου.
Η Δικαιοσύνη είναι ένα ορθολογικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών.
Υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και το δημόσιο συμφέρον που είναι
προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Δεν
ξεχνά όμως και τον άνθρωπο, ιδίως τον πιο αδύναμο, τον ευάλωτο, τον
αδικημένο, αφού η ανθρώπινη αξία είναι συνταγματική επιλογή.
Οι δικαστές, υπό αντίξοες συνθήκες, επιτελούν καθημερινά ένα δύσκολο έργο.
Έργο, που όλοι μας στο ΝΣΚ γνωρίζουμε καλά και εκτιμούμε απεριόριστα.
Το έργο αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σε περιόδους οικονομικής, θεσμικής
και κοινωνικής κρίσης και σε περιόδους κρίσης αξιοπιστίας του πολιτικού
συστήματος, ή σε εποχές που πληθαίνουν οι φωνές της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού.
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αυτοδιαχειριζόμενη Δικαιοσύνη είναι αυτή που υπερασπίζεται τις αξίες της
δημοκρατικής νομιμότητας, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και την
ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία.
Στο πλαίσιο της δύσκολης κατάστασης που βίωσε η χώρα μας την τελευταία
δεκαετία και που προκάλεσε πλήρη ανατροπή της κοινωνικής και οικονομικής
ισορροπίας της ζωής των πολιτών, ήταν φυσικό να αμφισβητηθούν και αυτά
τα θεμέλια του δικαιϊκού μας συστήματος. Έτσι η Δικαιοσύνη, σαν ύστατο
καταφύγιο του πολίτη, επωμίστηκε ένα τεράστιο και δυσανάλογο
βάρος...

Οι δικαστές ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλο

όγκο δικαστικών

υποθέσεων που παρουσίαζαν καινοφανή νομικά ζητήματα- αποτέλεσμα της
περιόδου των μνημονίων. Στις προκλήσεις αυτές η Δικαιοσύνη στάθηκε στο
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ύψος των περιστάσεων. Με τις αποφάσεις που εξέδωσαν οι λειτουργοί της όλων των κλάδων - στηρίχθηκε και διατηρήθηκε η συνοχή του κοινωνικού
ιστού στη χώρα και ενισχύθηκε η δημοκρατία. Και όλα αυτά με τα μάτια της
κοινής γνώμης στραμμένα στις αποφάσεις σας.
Ειδικά δε αξιέπαινος είναι ο διοικητικός δικαστής, ο οποίος κλήθηκε να
επιλύσει σοβαρές μισθολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές,
διαφορές μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου ο οποίος, έστω μετά από τις αρχικές
ταλαντεύσεις και έχοντας μια πιο καθαρή εικόνα των δημοσιονομικών
επιπτώσεων που θα είχε η απόφασή του, έβαλε ένα όριο και ισοστάθμισε
απαιτήσεις που θα δυναμίτιζαν το εύθραυστο δημοσιονομικό περιβάλλον.
Διόρθωσε όμως και τις πρόδηλες και κραυγαλέες αδικίες δικάζοντας - και
σωστά - με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους και όχι το αφηρημένο
υπάρχει; δεν υπάρχει; κοινό περί δικαίου αίσθημα.
Και η Κοινωνία πως αντιδρά; Τι απαιτεί; Πάγια, απαίτηση της κοινωνίας είναι
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, απλού και γρήγορου δικαστικού
συστήματος, εύκολα προσβάσιμου, οικονομικού και φιλικού προς τους
διαδίκους και τους συντελεστές της δίκης. Με εισαγωγή της τεχνολογίας σε
όλες τις δίκες, σε όλες τις διαδικασίες και σε όλες τις δικαιοδοσίες. Με
ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων, με τη δημιουργία ψηφιακών φακέλων
δικογραφίας, με τηλεδιασκέψεις. Και με δικαστικές αποφάσεις που θα
εκδίδονται σε εύλογο χρόνο, έστω με συνοπτική αιτιολογία σε κάποιες
κατηγορίες υποθέσεων.
Από την πλευρά μας, τέλος, σημειώνουμε ότι κεντρική κατεύθυνση προς τα
μέλη του ΝΣΚ, είναι ότι τα ένδικα μέσα να ασκούνται μόνο στις
περιπτώσεις που πιθανολογείται η ευδοκίμησή τους και ότι η Διοίκηση
πρέπει άμεσα να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις, αφού η έγκαιρη
εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης είναι προς όφελος όλων, γιατί έτσι, όχι
μόνο αποφεύγονται περιττές δίκες, περιττά δικαστικά έξοδα και τόκοι, αλλά
ενισχύεται και το αίσθημα της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τους θεσμούς.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

