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Κυρίες και κύριοι εισαγγελικοί λειτουργοί
Στη µακρά πορεία και δράση της Ένωσης Εισαγγελέων η ετήσια Γενική
Συνέλευση είναι ένας σταθµός και µία ευκαιρία για αναστοχασµό, κριτική και
αυτοκριτική, επαναπροσανατολισµό και στόχευση για το µέλλον. Όλα αυτά
προϋποθέτουν σαφή και βαθιά γνώση των προβληµάτων που µας αφορούν
και των προκλήσεων που µας περιβάλλουν. Πολλά έγιναν, µε κοινούς αγώνες
και προσπάθειες δικαστών και εισαγγελέων, µέσω των αδελφών ενώσεων και
πολλά µέλλει να γίνουν. Όσα έγιναν και όσα πρόκειται να γίνουν στηρίζονται
στην ενότητά µας, την ενότητα δικαστών και εισαγγελέων. Μια ενότητα που
δεν είναι επίπλαστη ή επιφανειακή, ούτε ευκαιριακή, αλλά έχει διαχρονικά
σφυρηλατηθεί, µε συναντίληψη και αλληλοκατανόηση, αφουγκραζόµενοι από
κοινού, από τις έδρες των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων µέχρι την έδρα του
Αρείου Πάγου, τον παλµό τις κοινωνίας, την αγωνία του δοκιµαζόµενου
ανθρώπου. Και δεν µπορεί να γίνει αλλιώς, διότι ούτε η περιρρέουσα
ατµόσφαιρα το επιτρέπει. Τα επιτεύγµατα της ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας δεν τέθηκαν µόνον στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας και του
ανθρώπου, αλλά όπλισαν και τα χέρια του εγκλήµατος και της ανοµίας,
ανοµίας που ξεφεύγει από τα στενά όρια µιας εθνικής έννοµης τάξης και είναι
διεθνοποιηµένη. Τούτο επιβάλλει όχι µόνο τη συνεχή ενηµέρωση και
ετοιµότητά µας, αλλά και την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία µε τους
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς των άλλων έννοµων τάξεων.
Η όχι µόνον οικονοµική, αλλά και ηθική κρίση που εισέβαλε στο σώµα
της κοινωνίας µας από χρόνια, αντικατοπτρίζεται παραστατικά στην πληθώρα
δικών που έχουν κατακλίσει τα δικαστήριά µας, και ιδίως εκείνων της µακράς
διάρκειας που διεξάγονται σχεδόν σε όλα τα µεγάλα δικαστήρια της χώρας,
συσσωρεύοντας έναν απίστευτο φόρτο εργασίας και ταλανίζουν δικαστικούς
και εισαγγελικούς λειτουργούς, καλούµενους να τον αντιµετωπίσουν καθ’
υπέρβαση των δυνάµεών τους, αλλά προβληµατίζουν και την κοινωνία.
Μέσα στην περιδίνηση που προκαλούν αυτά και άλλα προβλήµατα,
αισιοδοξώ ότι θα σταθούµε όρθιοι. Το επιτάσσει όχι µόνον η ιστορική στιγµή,
αλλά και η αξίωση των συµπολιτών µας, που µέσω του Συντάγµατος και των
νόµων, µας έχουν αναθέσει την εξασφάλιση των όρων της ειρηνικής τους
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συµβίωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση εύχοµαι να καρποφορήσει και η
φετινή Γενική σας Συνέλευση.

