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Είναι όντως συγκινητική η σημερινή ημέρα, που
αποχωριζόμαστε στην άσκηση του λειτουργήματός μας
ξεχωριστούς

Συναδέλφους,

με

τους

οποίους

συνυπηρετήσαμε και συνεργαστήκαμε αρμονικά κατά την
εδώ υπηρεσία μας, στον Ιερό αυτό Ναό της Θέμιδας, με
πολλούς δε από εσάς και σε προηγούμενα χρόνια, στην
επαρχία και σε μεγάλους

δικαστικούς σχηματισμούς.

Κυριολεκτικά, αδιαλείπτως και αγογγύστως αναλώνατε
τις δυνάμεις

σας για τέσσερες δεκαετίες, ενεργώντας

πάντα απροσωπόληπτα, με ελευθερία σκέψης και κατά
συνείδηση, με μοναδικό σκοπό και
απονομή του Δικαίου,

που είναι

στόχο την ορθή

διαχρονικό αίτημα του

λαού και όρος για την κοινωνική ειρήνη .
Δώσατε αληθώς τιμή στο δικαστικό λειτούργημα και
δεν πήρατε απ’

αυτό, «μη σεμνυνόμενοι από την θέσιν,

αλλά την θέσιν σεμνύνοντες αφ’

εαυτών», όπως έχει

γραφεί (Μ. Βασίλειος, Migne, P.G., 32,497).
Οι υπηρετούντες δικαστές και εισαγγελείς αντλούν
πολλά διδάγματα από τις δικές αρετές, την ανεπιτήδευτη
ευγένειά σας, το υψηλό σας ήθος και την επιστημονική
σας

κατάρτιση. Ήδη

αναζήτηση

στη καθημερινή τους νομική

προσφεύγουν

και

αξιοποιούν

καταχωρημένες βαθειές νομικές σας γνώσεις

και

τις
τις

εμπειρίες που κατά τη μακρά σας διαδρομή καταθέσατε.
Αποτελούν αυτές ένα σπουδαίο και ωραίο κεκτημένο για
τον Άρειο Πάγο και τη δικαιοσύνη ευρύτερα.
Οι

παραμένοντες

ακόμη

στο

οχυρό

αυτό

της

Δικαιοσύνης, σας διαβεβαιώνουμε ότι σας τιμούμε και ως
σύνολο συναδέλφων που το έτος αυτό αποχωρεί και κατ΄
άτομο. Αναγνωρίζουμε και διακηρύσσουμε τους μόχθους
και την προσφορά σας. Σας αποχαιρετούμε όλ ους με τιμή
και σεβασμό. Σας κατευοδώνουμε στο νέο στάδιο της
ζωής σας με τις πιο εγκάρδιες ευχές. Να είστε υγιείς και
εν χαρά με τους δικούς σας, να ζήσετε επί μήκιστον και
να εκπληρώνεται παν καταθύμιόν σας.

