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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι καλεσμένοι κι εσείς, όπως κι εγώ
από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας
για να τιμήσουμε τους δικηγόρους της χώρας μας και να τους
ευχηθούμε τις βέλτιστες για τα θέματα που αντιμετωπίζουν
αποφάσεις της Ολομέλειάς του. Καθόσον αφορά την προσφώνηση
του καθενός με αξίωμα προσκεκλημένου, ισχύουν τ’ αναφερόμενα
από τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

Αγαπητοί συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, συνοδοιπόροι μας!

Ειλικρινά λυπάμαι που επείγουσες υποχρεώσεις κατέστησαν
ανέφικτη τη φυσική παρουσία μου μαζί σας, αυτό το υπέροχο
βράδυ, καίτοι τόσο πολύ και για πολλούς λόγους επιθυμούσα.
Η πρώτη ονομασία της πανέμορφης πόλης που μας φιλοξενεί
ήταν «Νεάπολις» (όνομα που διατηρεί η μητρόπολή σας) και τι
σύμπτωση! Νεάπολις είναι το όνομα της συνοικίας που ήταν το
πατρικό μου σπίτι και έζησα τα καλύτερά μου 17 πρώτα χρόνια της
ζωής μου.
΄Όπως γνωρίζετε λίγους μήνες πριν τη λήξη του νέου
δικαστικού έτους , που αρχίζει σε λίγες ημέρες, θ’ αποχωρήσω από
το Δικαστικό Σώμα.
΄Ετσι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη διότι είναι η τελευταία φορά
που με καλείτε στην Ολομέλειά σας. ΄Οργανο θεσμικό που σέβομαι
γιατί με τις αποφάσεις του συμβάλλει τα μέγιστα στην άρτια
απονομή της Δικαιοσύνης.
Από τις 22-6-1983 που εισήλθα στο δικαστικό σώμα μέχρι
σήμερα είχα άριστη από κάθε άποψη σχέση - επικοινωνία και όταν
απαιτείτο συνεργασία με όλους τους συναδέλφους σας που
εκδίκασα υποθέσεις τους. Γιατί επικοινωνία μεταξύ του δικαστή της
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και του δικηγόρου υφίσταται όχι

μόνον στα πλαίσια της ακροαματικής διαδικασίας αλλά κυρίως
νοερά κατά τη μελέτη της υπόθεσης όταν ο δικαστής μελετά και
πολλές φορές θαυμάζει το δικόγραφό του. ΄Εζησα στιγμές που
ήθελα να τηλεφωνήσω και να πω συγχαρητήρια. Αυτά τα
δικόγραφα, κάποιες αγορεύσεις που διακρίνονταν για την
εντιμότητα και την προφύλαξη του Δικαστηρίου από λάθος, κυρίως
νομικό, είναι μεταξύ των γεγονότων που μου έδιναν δύναμη κι
έτρεφαν τη θέλησή μου ν΄ ανταποκριθώ ορθά, έγκαιρα και δίκαια
στις από το λειτούργημά μου υποχρεώσεις, από 1η Ιουλίου 2023 δε
και μετά θα περιλαμβάνονται στις αναμνήσεις μου.
΄Αμεση συνέπεια της θέσης που έχετε στη δικαστική μου
συνείδηση ήταν από την πρώτη ημέρα που είμαι στη θέση αυτή να
πράξω ότι ήταν εφικτό για την απρόσκοπτη άσκηση του
λειτουργήματός σας. Ανταποκρίθηκα άμεσα κατόπιν ενός
τηλεφωνήματος Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας ή
απλά ενός συναδέλφου σας προκειμένου να λυθεί το οποιοδήποτε
πραγματικό πρόβλημα αντιμετώπιζε. Το ίδιο θα συμβαίνει και μέχρι
τις 30-6-2023. Ένα τηλεφώνημα αρκεί.
Είμαστε 2.625 δικαστές πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.
Προσπαθώ και θα προσπαθήσω με τη συμβολή και των
επιθεωρητών και των προέδρων εφετών να προλαβαίνω τα
προβλήματα πριν δημιουργηθούν, να γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες
που έχουν ν΄ αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μου στον τόπο που
υπηρετούν. Η συνδρομή του καθενός από εσάς προς την
κατεύθυνση αυτή ήταν, είναι και θα είναι πολύτιμη.
Επισημαίνω πως σπάνια υπάρχουν προβλήματα για τα οποία
δεν υπάρχει άμεση λύση. Γιατί απαιτείται κατανόηση από όλους μας
συμπεριλαμβανομένων των πελατών σας. Και τούτο γιατί είναι
απόρροια ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας των ίδιων (συναδέλφων)
ή στενών συγγενών τους και συναφούς βαρύτητας καταστάσεων
που μάλιστα αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κι εντεύθεν
δεν γνωστοποιούνται.
Η άσκηση του λειτουργήματος του δικαστικού λειτουργού
ισοδυναμεί με περπάτημα σε τεντωμένο σχοινί. Και τούτο γιατί
μεταξύ άλλων πρέπει να ισορροπεί τις απαιτήσεις της οικογένειας,
της κοινωνίας, της πολιτείας με την απαίτηση της προσήλωσης στην
άσκηση των καθηκόντων του, γι’ αυτό και το σύμβολό μας είναι η
ζυγαριά. Η άσκηση του δικού σας με πεζοπορία στην ανηφόρα.

Για την άρτια λειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα μας
επιβάλλεται η μεταξύ μας κατανόηση, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια,
εμπνεόμενος σεβασμός και εκτίμηση εκατέρωθεν.
Πιστεύω πως το «καλύτερο αύριο» για τον καθένα μας
ανεξάρτητα από τις εκάστοτε υπάρχουσες κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτικές,
κλιματικές
συνθήκες,
είναι
απόρροια
της
προσωπικότητάς μας. Είναι κυρίως η δυνατότητα μεγέθυνσης των
όσων ευχάριστων μας συμβαίνουν και σμίκρυνσης των
δυσάρεστων με βάση τη σκέψη πως η ζωή είναι ωραία αλλά
άγνωστης διάρκειας και πρέπει ν΄ απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή
της και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα τα τελευταία με την πίστη
πως θα περάσουν ή βλέποντας τη φύση οποιαδήποτε εποχή του
χρόνου.
Εύχομαι τα καλύτερα για τη δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της
Ολομέλειάς σας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαι βέβαιη πως θα
καλοδεχθείτε την άξια συνάδελφό μου αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου κα Μυρσίνη Παπαχίου.

Υ.Γ.1. Στην Ολομέλεια του προηγούμενου έτους στον Πειραιά
γνώρισα τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Φώτιο
Καραβασίλη. Στη συνέχεια με επισκέφθηκε στο γραφείο μου,
μιλήσαμε, μου ανήγγειλε για κάποια εκδήλωση που θα
πραγματοποιούσαν αυτό το φθινόπωρο και θα με καλούσαν. Τον
συμπάθησα ιδιαίτερα, όχι γιατί μας πρόσφερε το υπέροχο
παραδοσιακό γλυκό της Βέροιας αλλά για την αισιοδοξία που
αντανακλούσε. Έφυγε οριστικά το καλοκαίρι που μόλις μας
χαιρέτησε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και
σε σας τους συναδέλφους του. Πιστεύω πως οι νεκροί ζουν όταν
τους θυμόμαστε.
Υ.Γ.2. Ο Άρειος Πάγος ευχαριστεί τον Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Σερρών για τα υπέροχα τοπικά προϊόντα που μας έστειλε.
Για αρκετό χρονικό διάστημα διαφημίσαμε τις Σέρρες με το κέρασμά
τους.
Υ.Γ.3. Ευχαριστώ τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών και Πρόεδρο της Ολομέλειας σας για την άρτια συνεργασία
μας και για την φωτογραφία.

