Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ όλους για τις θερμές ευχές σας, που αποτελούν ιδιαίτερη τιμή
και ενθάρρυνση για το δύσκολο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας. Η
ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους αποτελεί σημαντική πρόκληση για μένα, με γεμίζει με ευθύνη, αλλά
και με διάθεση για περαιτέρω προσφορά.
Ο Ζαν Μονέ, ο Αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε κάποτε
επισημάνει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να
είναι κάποιοι και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Σας διαβεβαιώ ότι ανήκω
στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στους ανθρώπους, που θέλουν να κάνουν
κάτι χρήσιμο.
Προσωπική μου δέσμευση για το δύσκολο νέο ρόλο, που αναλαμβάνω, είναι
να συνεχίσω να είμαι κοντά σας, συνεργάτης στο έργο σας, συμπαραστάτης
στις δυσκολίες σας, αλληλέγγυα στα προβλήματά σας, να συνεχίσω να έχω
πάντα ανοιχτή την πόρτα μου σε όλους, να ενδυναμώσω περαιτέρω την
αμφίδρομη σχέση μεταξύ μας και με σύνεση, αποφασιστικότητα και
αποτελεσματικότητα, με αίσθημα δικαίου, ευαισθησία για τις ανθρώπινες
ανάγκες και ηθικές αξίες να συμβάλλω καθοριστικά στην προάσπιση του
θεσμικού ρόλου του ΝΣΚ, ώστε παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομική
υποστήριξη και νέες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, να υπηρετεί τη
Χώρα μας.
Έχοντας συναίσθηση της κληρονομιάς των προηγούμενων Προέδρων που
υπηρέτησαν αυτό το Σώμα θα προτάξω, με πολλή σεμνότητα, τη δική μου
αγάπη για το ΝΣΚ, τη δική μου αφοσίωση και τη δική μου θέληση για δουλειά
για το συλλογικό καλό. Ωστόσο, πάνω από τα πρόσκαιρα αξιώματα, πάνω
από τις οποιεσδήποτε διαφορές και προσωπικές απογοητεύσεις μας είναι το
καλό αυτής της Χώρας. Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι με τη δική σας βοήθεια
και στήριξη, με τη δική σας συνεργασία και συμμετοχή στα δρώμενα του ΝΣΚ,
θα διαμορφώσουμε με όραμα και αισιοδοξία, το παρόν και το μέλλον του, ως
μοχλού οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας και φρουρού του δημοσίου
συμφέροντος.

Εκφράζοντας την εμπιστοσύνη μου στο προσωπικό του Σώματος για τις
ικανότητες, την αίσθηση καθήκοντος, το υψηλό αίσθημα ευθύνης του και το
ήθος του, σας καλώ όλους να
αδιαπραγμάτευτα,

έντιμα

και

συνεχίσουμε να πορευόμαστε ακούραστα,
συνενώνοντας

τις

δυνάμεις

μας

να

καταβάλλουμε μαζί κάθε δυνατή συντεταγμένη, κοινή, ανιδιοτελή και
δημιουργική προσπάθεια με ασίγαστη ενεργητικότητα και αποφασιστικό
θάρρος για να ανταποκριθούμε στην εκπλήρωση των πολύπτυχων σκοπών
και

στόχων του

ΝΣΚ,

ώστε

αυτό

να

συνεχίσει

να

υπερασπίζεται

αποτελεσματικά τα συμφέροντα του Δημοσίου στις δικαστικές και εξώδικες
υποθέσεις και να καθοδηγεί άμεσα με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις
τη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να ενεργεί νόμιμα, φιλικά, με διαφάνεια και
αντικειμενικότητα.
Εύχομαι ολόψυχα, σε όλες και όλους, υγεία και καλή επιτυχία στο
πολύπλευρο έργο της κοινής προσφοράς μας.

Η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
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