Αγαπητοί συνάδελφοι!
Καλώς ήρθατε στο δικαστικό σώμα του έθνους μας! Σκόπιμα δεν σας
αποκαλώ μέλλοντες, γιατί κατά τη γνωστή παροιμία «Καλομελέτα κι έρχεται».
Το λειτούργημα μας, η απονομή της δικαιοσύνης είναι ιερό υψηλό!
Εμείς κατά το Σύνταγμά μας συγκροτούμε τη δικαστική εξουσία, τη μια από
τις τρεις ισότιμες και ανεξάρτητες.
Ενόψει τούτων η σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και την
αμερόληπτη συνείδηση μας ενάσκησή του είναι μονόδρομος. Είναι αλήθεια πως οι
απορρέουσες απ’ αυτό (λειτούργημα) υποχρεώσεις είναι πολλές και κατά κανόνα
επείγουσες. Από τη στιγμή που αποφασίσατε να υπηρετήσετε το λειτούργημα αυτό
είσθε υποχρεωμένοι ν’ ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του. Είναι βέβαιο πως θα
πρέπει να περάσετε ακόμη και μεγάλες γιορτές, να βιώσετε γεγονότα ευχάριστα ή
δυσάρεστα της προσωπικής σας ζωής εργαζόμενοι. Τα φανερά λάθη, η
καθυστέρηση, η επιπολαιότητα κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός μας έχουν
άμεση επίπτωση στο κύρος της δικαιοσύνης στη συνέχεια στη χώρα μας και τέλος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για ν’ ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις αυτές να έχετε την ενσυναίσθηση πως
κάθε απόφαση οποιονδήποτε κι αν αφορά, ανεξάρτητα από το αντικείμενό της είναι
σημαντική, αποτελεί ιστορία, γι’ αυτό πρέπει να καταβάλετε προσπάθεια να είναι
ορθή και σύμφωνη με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αυτό θα συμβαίνει όταν με τη
διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης νοιώθετε πως καταθέσατε γι’ αυτήν κάτι από εσάς.
Πιστεύω πως για ν’ ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις του δικαστικού
λειτουργού δεν αρκεί η επιστημονική κατάρτιση. Χρειάζεται διαρκής καλλιέργεια –
φόρτιση του εσωτερικού μας κόσμου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός,
αξιοποιώντας τις δικαστικές διακοπές και αποκαθιστώντας το λόγο θέσπισής τους.
Εμείς δουλεύουμε με το νου, καταπονούμε τον εγκέφαλό μας. Έχει ανάγκη
ανάπαυση για ν’ αποδίδει.
Σχετικά με τις δικαστικές διακοπές σας διαβάζω την αναφορά σ’ αυτές του
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Μιχ. Δ. Στασινόπουλου στο κείμενό του με
τίτλο: «Μια πνευματική συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο μεταξύ φιλοσοφίας
και νομικής» που περιέχεται στο βιβλίο με τίτλο «Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο
Τσάτσο» (Τετράδια Ευθύνης αρ. 16). «Λοιπόν, στα φοβερά συρματοπλέγματα ενός
τέτοιου προβλήματος είχα μπλεχτεί κι εγώ εκείνη την εποχή, κι είχα αρχίσει να

γράφω τη μονογραφία μου «ο δικαστικός έλεγχος της διακριτικής εξουσίας». Ήταν
καλοκαίρι, είχα δικαστικές διακοπές ως Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας,
σχεδόν δύο μήνες. Μάζεψα λοιπόν όσα βιβλία ήταν απαραίτητα για τη συγγραφή
του, πήρα μια σκηνή και την έστησα στην Πάρνηθα, στην τοποθεσία Παλιοχώρι,
κοντά στην Αγία Τριάδα. Εκεί, μέσα στη δροσιά του δάσους, στρώθηκα στο
διάβασμα και στο γράψιμο»…. «Τώρα που επίστευα ότι είχα μπει σε καλό
δρόμο…. νόμισα ότι είχα το δικαίωμα….. να βγω λίγο περίπατο, έξω από τη σκηνή
μου, στα έλατα της Πάρνηθας».
Συνάδελφοι,
Είναι αλήθεια πως ο καθένας από εσάς από αύριο κιόλας σιγά-σιγά θα βρει
τα ερείσματά του, τα πατήματά του στο δικαστικό σώμα. Κάθε αρχή και δύσκολη
αλλά και το ήμισυ του παντός! Να απολαμβάνετε πως είσθε νέοι! να προσέχετε την
ψυχική και σωματική σας υγεία!

Ας θωρακίσετε την προσωπικότητά της, Ας

προγραμματίσετε την καθημερινότητα σας επιτυγχάνοντας την άρτια απόδοση για
να τιμήσετε τον όρκο σας, να διατηρήσετε και ν’ ανυψώσετε την αίγλη του
δικαστικού σώματος στη συνείδηση όχι μόνον του κάθε Έλληνα αλλά και του
καθενός στην οικουμένη. Τότε θ’ απολαύσετε το αντίδωρο της αφοσίωσής σας στο
έργο σας που είναι ένα συναίσθημα ανάμεικτο χαράς, μαγικής ηρεμίας, δύναμης
για το βέλτιστο ψυχραιμίας που οδηγεί σταδιακά σε φιλοσοφημένη άποψη για κάθε
έκφανση της επίγειας ζωής.
Είσθε η αρχή και είμαι το τέλος!
Όσα σας είπα είναι μια περίληψη της βιογραφίας μου ως δικαστικής
λειτουργού.
Η πορεία σας θα δείξει αν θελήσατε να τα συμπεριλάβετε στις αναμνήσεις
της ημέρας αυτής.
Εύχομαι κάποιοι-ες από εσάς να κατακτήσουν τη θέση του Έλληνα Δικαστή
στο ΕΔΔΑ και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
Σας ευχαριστώ!

