κ. Υπουργέ, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δικαστές, κυρίες και
κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι.
Καταρχάς, ευχαριστώ την Επιτροπή Εκδηλώσεων και Διεθνών
Σχέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την πρόσκληση να
παρευρεθώ στη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση της Ολομέλειας
του Δικαστηρίου, επί τη αποχωρήσει του Προέδρου του κ.
Δημητρίου Σκαλτσούνη.
Με διπλή συγκίνηση απευθύνω το σημερινό χαιρετισμό μου, τόσο
λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας ως Προέδρου του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, όσο και λόγω της εγκάρδιας σχέσης
φιλίας μου με τον Δημήτρη Σκαλτσούνη, με τον οποίο μας συνδέει
και κοινή παράλληλη πορεία στον επαγγελματικό μας βίο. Το ίδιο
έτος (1983) εισήλθαμε εκείνος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
εγώ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το ίδιο έτος (2021)
αναλάβαμε και οι δύο το τιμητικό βάρος της ηγεσίας τους.
Ο

Δημήτρης

Δικαιοσύνης,

Σκαλτσούνης,
ένας

υπεύθυνος, και

ένας

εξαιρετικά

ακέραιος

ευσυνείδητος,

Λειτουργός

της

αφοσιωμένος,

ικανός δικαστής, απέδειξε, κατά τη λαμπρή

δικαστική διαδρομή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι
συγκεντρώνει στον ύψιστο βαθμό τα τρία ισχυρά ειδοποιά
γνωρίσματα, που ο ίδιος στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία των
νέων εισηγητών ενώπιον της Ολομελείας, στις 7 Σεπτεμβρίου
2021, εξήρε, ως εκείνα που ξεχωρίζουν το Συμβούλιο της
Επικρατείας, απ’ όλα τα Δικαστήρια της Χώρας, όλων των
δικαιοδοτικών κλάδων:
Τη συλλογικότητα κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου,
την εμβριθή επιστημονική κατάρτιση και

τη διαρκή διαθεσιμότητά του έναντι των εκπροσώπων των
διαδίκων.
Επιτρέψτε μου, λόγω της άμεσης εμπειρίας μου, να τονίσω ότι ο
Δημήτρης

Σκαλτσούνης

ανέκαθεν

αντιμετώπιζε

το

Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους ως συνεργάτη του Δικαστηρίου Σας κατά
την αναζήτηση του δικαίου και ως συλλειτουργό στην απονομή της
δικαιοσύνης και διατήρησε καθ όλη τη δικαστική του διαδρομή,
ιδίως δε ως Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας αλλά και από το αξίωμα του Προέδρου του
Δικαστηρίου, στενή, ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία με το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Λειτουργούς του.
Όντας σταθερά ταγμένος στην υπηρεσία του κοινωνικού κράτους
δικαίου, ανταποκρινόμενος με απόλυτη συνέπεια στην λεπτή και
με πολλές απαιτήσεις αυτή θέση, έδειχνε ανοχή και κατανόηση και
επέλυε τα διάφορα προβλήματα που ανέκυπταν με γνώμονα
πάντα το δίκαιο, με σύνεση και σεβασμό.
Παρά τη χρονικά σύντομη θητεία του στο ανώτατο αξίωμα της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με το ζήλο και την αφοσίωση που
επέδειξε στην εκπλήρωση των θεσμικών του καθηκόντων,
συνέβαλε καθοριστικά στην ορθή αλλά και έγκαιρη απονομή του
δικαίου, τη συνέχιση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και του
εξωστρεφούς προσανατολισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
στην ελληνική κοινωνία αλλά και τη διεθνή κοινότητα και στην
αναβάθμιση του κύρους και της εκτίμησης που αυτό απολαμβάνει.
Είμαι δε βέβαιη ότι ο Δημήτρης Σκαλτσούνης με τη χαρισματική
του προσωπικότητα, με ευρύτερα επιστημονικά και πνευματικά
ενδιαφέροντα, από τα οποία θα κατανομάσω μόνο το ενδιαφέρον

του για την ιστορία και την επιστήμη της, θα βρει και μετά την
αφυπηρέτησή του από το δικαστικό σώμα, που με παραδειγματικό
ήθος και προσήλωση υπηρέτησε, νέους δημιουργικούς τομείς
δράσης, επωφελείς για όλους μας, αλλά πρωτίστως για τον ίδιο,
και παράλληλα θα απολαύσει με τον πλέον εποικοδομητικό και
ευρηματικό τρόπο τα αγαθά της συνταξιοδότησής του.
Κ. Πρόεδρε, αγαπητέ Δημήτρη, σε διαβεβαιώ για την εκτίμηση
που όλοι οι Λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
τρέφουμε προς την επιστημοσύνη και το πρόσωπό σου και σου
εύχομαι από καρδιάς προσωπική και οικογενειακή υγεία και
ευτυχία και κάθε καλό στη νέα περίοδο της ζωής σου.
Σας ευχαριστώ.

