Α Π Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Προέδρου Αρείου Πάγου
Κύριε Εισαγγελέα
Κυρίες και Κύριοι Αντιπρόεδροι
Κυρίες και Κύριοι Αρεοπαγίτες
Κυρίες και Κύριοι Αντεισαγγελείς
Τώρα που, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς από τους
παρισταμένους σήμερα Αντιπροέδρους, Αρεοπαγίτες και Αντεισαγγελείς,
“ώρα εστί απιέναι”, φρονώ ότι μόνο να σας ευχαριστήσω δικαιούμαι.
Όταν πριν δέκα (10) μήνες η Κυβέρνηση με επέλεξε για τη θέση
του Προέδρου του Αρείου Πάγου, είχα δηλώσει τότε ότι θα ήμουν
ευτυχής, αν στο τέλος της θητείας μου ο Έλληνας πολίτης αισθανόταν τη
λειτουργία της δικαιοσύνης πιο κοντά του. Φεύγοντας έχω τη
συναίσθηση ότι δεν έπραξα όλα τα οφειλόμενα, προσπάθησα όμως να
συνεισφέρω ό,τι είχα, ώστε η δικαιοσύνη να γίνει πιο αποδοτική. Αν η
προσπάθειά μου απέδωσε κάτι, τούτο οφείλεται προεχόντως και στη
δική σας αποδοχή και συμπαράσταση. Γι’ αυτή την αποδοχή και
συμπαράσταση εκφράζω σε όλους σας την ευγνωμοσύνη μου. Και κατά
πρώτον στους Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, οι οποίοι, με την
ευσυνειδησία, την εργατικότητα και την επιστημοσύνη που τους διέκρινε,
με συνέδραμαν να προσαρμοσθώ στην άσκηση των καθηκόντων μου.
Ευγνωμοσύνη οφείλω και προς τους κ.κ. αρεοπαγίτες και τους
αντεισαγγελείς για την ανοχή και κατανόηση που επέδειξαν στις
προσπάθειές μου, ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης της χώρας μας να λειτουργήσει κατά το δυνατόν άψογα.
Εξαιρέτως, όμως, ευχαριστώ εσάς κ. Εισαγγελέα, για την αρμονική
συνεργασία μας ένα ολόκληρο δικαστικό έτος, χωρίς να προκύψει το
παραμικρό πρόβλημα στις σχέσεις μας, γεγονός που είχε αναμφισβήτητα
θετική αντανάκλαση στη λειτουργία τόσο του Αρείου Πάγου όσο και της
Εισαγγελίας. Θα ήταν επίσης παράλειψή μου να μη αναφερθώ στο
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σημείο αυτό και σε εκείνους τους συναδέλφους, τόσο στον Άρειο Πάγο
όσο και στην Εισαγγελία, με τους οποίους η γνωριμία μας ανάγεται στα
φοιτητικά μας χρόνια. Είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε με
ακατάλυτους δεσμούς φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης και θέλω να
πιστεύω ότι σε όλους εμάς, που μαζί ξεκινήσαμε τις σπουδές στη νομική
και μαζί αφήνουμε τις δικαστικές αίθουσες, έχει αφήσει το δικό της
ξεχωριστό στίγμα.
Φίλοι μου, όλοι με βοηθήσατε να επιτελέσω τα καθήκοντά μου με
όσο το δυνατό λιγότερα σφάλματα. Θα ήθελα να δεχθείτε τη
διαβεβαίωσή μου ότι και όταν οι απόψεις, εκτιμήσεις και οι θέσεις μας
ήσαν διαφορετικές ή και προκαλούσαν κάποια ένταση στις ανθρώπινες
σχέσεις μας, από εμέ δεν έλειψε ο σεβασμός προς τη διαφορετική σας
θέση και η εκτίμηση και η αγάπη μου προς το πρόσωπό σας.
Τελειώνοντας, ως διαπίστωση και παραίνεση προς όλους μας, θα
ήθελα να προσθέσω ότι στις ημέρες μας ο Άρειος Πάγος δεν έχει την
αίγλη παλαιότερων εποχών. Οι λειτουργοί της δικαιοσύνης εξακολουθούν
να βάλλονται, δικαίως ή αδίκως. Στο χέρι μας είναι το λειτούργημα αυτό
που μας εμπιστεύθηκε η Πολιτεία να το υπηρετήσουμε με όλη μας τη
δύναμη, χωρίς συνειδητά λάθη, επ’ αγαθώ των πολιτών, που
προσβλέπουν σε μας, ως το έσχατο καταφύγιο των δικαιωμάτων τους,
ώστε να φέρουμε και πάλι τον Άρειο Πάγο στη θέση που του αρμόζει
στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία μας.
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