
Προσφιλείς   και  εκλεκτοί  αποχωρούντες  Συνάδελφοι 

Κύριε Πρόεδρε του  Αρείου  Πάγου 

Κυρία  και  κύριοι  Αντιπρόεδροι  του  Αρείου  Πάγου 
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      Καταλαµβάνοµαι  και εγώ  σήµερα ,  όπως  και  οι  ακόµη  

παραµένοντες από συγκίνηση και  συναισθηµατική  φόρτιση .   
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     Αποχωριζόµαστε εκλεκτούς  και  αγαπητούς  Συναδέλφους ,  
που επί ολόκληρες δεκαετίες, σαράντα χρόνια, τα ακριβότερα της 

ζωής τους, υπηρέτησαν δίπλα µας την τόσο ευαίσθητη Θέµ ιδα, 

ανεπίληπτα ,  µε  σύνεση  και  εγκράτεια ,  µε  αυταπάρνηση  κατά  

κυριολεξία, αναλώνοντας καθηµερινά τις δυνάµεις τους,  ώστε  να 

ασκείται  ορθά ,  µε  βάση  τις  αιώνιες  κείµενες  αρχές  του  δικαίου ,  

τους νόµους, το Σύνταγµα και τον ανθρωπισµό, το ευθυνοφόρο 

δ ι κασ τ ι κό λ ε ι τούργηµα , συµβάλλον τας µ ε τ η ν αδ ι ά λ ε ιπ τη 

προσφορά τους στην αρµονική συµβίωση των πολιτών και στην 

ευστάθεια της ατελούς κοινωνίας µας.  

     Οι  εναποµένοντες  στον  Άρειο  Πάγο, εκτιµούµε τη σοφία Σας 

και οπωσδήποτε διδαχθήκαµε  και ωφεληθήκαµε  από την  

ευπρέπεια του ήθους Σας,  την ευγένεια του χαρακτήρα Σας, την 

επιστηµονική Σας κατάρτιση, τη βαθειά  και λιπαρά νοµ ική Σας 

γνώση. Οι νεότεροι  δικαστές και εισαγγελείς  αντλούν  ήδη 
πολλά διδάγµατα από τις δικές Σας αρετές, προσφεύγουν και 

αξιοποιούν  τη  δεξαµενή  των  γνώσεων   και  εµπειριών  Σας  και  την  

πειθαρχηµένη δικαστική  Σας γραφίδα.  

     Σας  διαβεβαιώνουµε ότι Σας  σεβόµαστε όλους  Σας  και  κατ ’ 

άτοµον .  Σας  τιµούµε  για  την  προσωπικότητά  Σας  αυτή  καθ ’  

εαυτή , την «καλοκαγαθίαν του τρόπου» Σας , την οποία ο 

αρχαίος  νοµοθέτης  Σόλων  θεωρούσε  «όρκου  πιστότερον»  και για 

το σπουδαίο έργο που σε όλο το διάστηµα της µακράς δικαστικής 

ή  εισαγγελικής  υπηρεσίας  Σας  αγογγύστως  προσφέρατε .  Έργο  για  

το οποίο ευλόγως αισθάνεσθε εσωτερική ικανοποίηση, αφού στο 

πρόσωπό Σας πλήρως ανταποκρίνεται ο λόγος του Αριστοφάνη 

«…… . . χ ρ ησ τ ά ε π ε τ η δ ε ύσα τ ε , χ ρ ησ τ ά ε ί π α τ ε , χ ρ ησ τ ά 
επράξατε»  και  γι ’ αυτό  πρέπει  να είστε υπερήφανοι .   

     Ευχόµαστε να είστε κρατεροί  στο  σώµα και στο πνεύµα και 

να διάγεται εν υγεία κατ ’ άµφω, να χαίρεσθε τους δικούς σας 

ανθρώπους  και όλα τα αγαθά  του ανέµελου συνταξιοδοτικού Σας 



β ί ο υ , ο οπο ίος , να ε ί να ι κα ι «ό , τ ι µήκ ισ τος»  κα ι  να  

απολαµβάνετε  την  οφειλόµενη   τιµή  και  τον  σεβασµό  πάντων . 

  


