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 Ευχαριστώ όλους εσάς, καλεσμένους από την ΄Ενωσή μας, που με την 

παρουσία σας στη συνέλευσή της, μας τιμάτε! 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ! Εσείς όργανο της εκτελεστικής ως βουλευτής δε και 

της και νομοθετικής εξουσίας, εμείς, οι δικαστές της δικαστικής (εξουσίας), 

διατηρήσαμε αλώβητα εκατέρωθεν τα σύνορα μας. Λειτουργήσαμε και θα 

λειτουργούμε ανεξάρτητα ο καθένας στο πεδίο του, όπως καθορίζεται από το 

Σύνταγμα. Καίτοι ιατρός  μυηθήκατε, εντρυφήσατε  στη νομική επιστήμη για την 

επίτευξη της αρτιότητας στην εκτέλεση του λειτουργήματός σας. 

 Επιβεβαιώνετε τον κανόνα της ανυπαρξίας συνόρων στις επιστήμες. Και ο 

Αδαμάντιος Κοραής  ιατρική σπούδασε επί έξι έτη στη Γαλλία στο Montρellier,  την 

«επαγγελία» (αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο ίδιος στη βιογραφία του) της οποίας 

εγκατέλειψε για να αφοσιωθεί στο συγγραφικό του έργο και να συμβάλει μ΄ αυτό 

στην εξάπλωση της παιδείας. Επίσης και ο Ιωάννης Καποδίστριας  κατ΄ αρχήν γιατρός 

σπούδασε στην Ιταλία. 

Κύριε Υφυπουργέ! 

 Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει ν΄ αγωνιστείτε ώστε σε σχέση με την επιτροπή 

Υπουργών στο Στρασβούργο όχι μόνον να μην εισέλθουμε στο στάδιο της αυστηράς 

επιτήρησης αλλά να μην αποτελεί η Ελλάδα στο μέλλον θέμα συζητήσεών τους. Η 

αποστολή σας είναι δυσχερής γιατί απαιτεί δράση σε πολλά πεδία και είναι 

απαραίτητη η συνεργασία σας μαζί μας. 

 Αξιότιμε κύριε αντιπρόεδρε της Βουλής η αρμόζουσα προσφώνηση! 

 Και τώρα η δική μου. 

 Αγαπημένε πρώην Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, πρώην Πρόεδρο 

της ΄Ενωσής μας κάθε χρόνο τέτοια μέρα επί 45 και πλέον χρόνια είσθε εδώ μαζί μας 

με φυσική παρουσία, τουλάχιστον όμως εμείς οι παλαιότεροι γνωρίζουμε πως είσθε 

νοερά και μόνον από καρδιάς δίπλα μας. 

 Κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είσθε προσωπικότητα που τιμά και 

ανυψώνει την καλλιέργεια της νομικής επιστήμης της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο 

πως στη βιβλιοθήκη του ΕΔΔΑ στο Στρασβούργο βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση τα 

βιβλία σας. Η σεμνότητα που σας διακρίνει μου επιβάλλει να μην αναφέρω 

περισσότερα για την πολύπλευρη προσωπικότητά σας. Και να ρωτήσω την ́ Ενωση αν 

προμηθεύτηκε την τριλογία σας. Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη 

τουλάχιστον του κάθε Εφετείου! 



 Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, φίλτατε Ισίδωρε! 40 χρόνια μαζί! Θα σε 

θυμάμαι πάντοτε ευχάριστα! Εύχομαι το ίδιο κι εσύ! 

 Κυρία Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα αντεπίτροπο των τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, ως εκπρόσωπο του  Γενικού Επιτρόπου των τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων. 

 Συγχαρητήρια στον κύριο Επίτροπο για τις επιτυχημένες και εύστοχες 

εκδηλώσεις που διοργάνωσε.  

 Εσάς αξιότιμη συνάδελφο κα Παπαπαναγιώτου, καθώς και τον κύριο Νίκο 

Σεκέρογλου Σας ευχαριστώ θερμά για την άρτια και επωφελή κυρίως για τους 

συναδέλφους μας συνεργασία που είχαμε όταν ήσασταν αμφότεροι αποσπασμένοι 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

 Κύριε Περιφερειάρχα ! 

 Παλιέ μου γνώριμε! Τα χρόνια της Δημαρχίας σας στο Μαρούσι συμπίπτουν 

εν μέρει με μια ανοικτόχρωμη περίοδο της προσωπικής μου ζωής ενδεχομένως και 

της δικής σας… Θυμάμαι τη συγκίνησή σας όταν γνωρίσατε στους Δημότες σας τον 

γιο που μόλις είχατε αποκτήσει. Στο κέντρο του Αμαρουσίου τοποθετήσατε 

τουλάχιστον 10 γλυπτά. Προς αποκατάσταση της ηθικής μας βλάβης (στο τετράγωνο 

αυτό εργαζόμεθα περίπου 1000 άτομα δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι, βοηθητικό 

προσωπικό, αστυνομικοί), λόγω όχι αποπεράτωσης αλλά έστω έναρξης του έργου για 

την αποκατάσταση των προσφυγικών η περιφέρεια να δωρήσει στον ́ Αρειο Πάγο ένα 

αυθεντικό έργο τέχνης – γλυπτό  που θα τοποθετηθεί με την δέουσα τελετή 

(αποκαλυπτήρια) στον ελεύθερο χώρο του ισογείου. 

 Κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου. 

 Ευχαριστούμε για την διατήρηση τουλάχιστον της καθαριότητας μπροστά 

από τα προσφυγικά και στην υπόγεια διάβαση.  Ο κ. Δήμαρχος τήρησε στο ακέραιο 

την υπόσχεση πως είναι στη διάθεσή μας για τη συμβολή του όταν κρίνουμε πως 

απαιτείται. 

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα. ΄Εχετε αρμοδιότητα για τα του ΤΑΧΔΙΚ και την ΚΤΥΠ. 

Πράξετε άμεσα να καταβληθούν οι νομικές βοήθειες. ΄Εχω ξεκινήσει τη διαδικασία 

με την ΚΤΥΠ για τοποθέτηση νέας οροφής στο ισόγειο του Αρείου Πάγου με 

προδιαγραφές για τη λειτουργία της στο απώτερο μέλλον και ως αίθουσας τέχνης. 

 Θα είχε ήδη υλοποιηθεί αλλά οι υποχρεώσεις μου κατέστησαν ανέφικτη την 

ενασχόλησή μου για την κατάρτιση των τελικών σχεδίων (οροφής και φωτισμού). 

 Καθόσον αφορά τον κ. Βερβεσό να ξεχωρίσω τον Δημήτρη, χάριν στον οποίο 

έχω τη μοναδική φωτογραφία από το Προεδρικό μέγαρο και τον αξιότιμο Πρόεδρο 

του Δ.Σ.Α. και Πρόεδρο της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας που 

είναι αυτονόητο πως ιδιαίτερα τον αφορά το περιεχόμενο του χαιρετισμού μου. 



 Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων. Σήμερα 

δεν θ΄ αναφερθώ στο πασίδηλο και εξαιρετικά επικίνδυνο για την ομαλή απονομή 

της δικαιοσύνης ζήτημα της έλλειψης των δικαστικών υπαλλήλων. Και τούτο γιατί 

μετά το νόμο περί ίδρυσης σχολής δικαστικών υπαλλήλων αναμένουμε την 

υλοποίησή του. Συνάδελφοι μας, η γενική διευθύντρια της Σχολής Αρεοπαγίτης 

Αναστασία Παπαδοπούλου, οι διευθύντριες κατεύθυνσης Πρόεδρος Εφετών Ιουλία 

Αργυροπούλου,  Ελένη Λυκεσσά Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ειρήνη 

Τσαλατσάνη, όλοι οι εργαζόμενο στη Σχολή Δικαστών κυριολεκτικά αγωνίζονται για 

την ίδρυση της Σχολής όσο το δυνατόν συντομότερα και οι πρώτοι απόφοιτοί της θα 

λύσουν εν μέρει σε πρώτη φάση το πρόβλημα! 

 Τους συγχαίρουμε, τους ευχαριστούμε για την υπερέκταση των δυνατοτήτων 

τους προκειμένου να διεκπεραιώσουν το πλάνο, το ως άνω έργο αναλαμβάνοντας 

πολυποίκιλες υποχρεώσεις. Τους ευχόμεθα ΥΓΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ, ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ. 

 Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρώην Πρόεδρο του ΔΕΕ ομότιμο καθηγητή 

Βασίλειο Σκουρή για την με κάθε τρόπο συνδρομή του στη λειτουργία της ΕΣΔΙ και 

τώρα στη δημιουργία της σχολής Δικαστικών υπαλλήλων.  

Αγαπητοί αξιότιμοι συνάδελφοί μου, για λίγους μήνες ακόμη. 

 Αυτή είναι η τελευταία μου από το βήμα αυτό και όχι μόνον επικοινωνία μαζί 

σας. ΄Ετσι, έχει τίτλο «Διαπιστώσεις-σκέψεις-οράματα λίγο πριν την αναχώρηση». 

Στη θέση αυτή αισθάνομαι πως βρίσκομαι δίπλα στον καθένα και στην κάθε μια 

ξεχωριστά έτοιμη ν΄ αντιμετωπίσουμε μαζί όποιο πρόβλημα έχετε να λύσετε, να 

μιλήσουμε μεταξύ μας για να επιλέξετε τι θα σας δώσει κουράγιο για να 

διεκπεραιώσετε άρτια μια πολύπλοκη και δυσχερή φάση της σταδιοδρομίας σας ως 

δικαστικής λειτουργού. 

 Είχα, έχω και θα έχω μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 εν τοις πράγμασι επικοινωνία 

με πολλούς από εσάς!. 

 Κρίνω απαραίτητο να γνωστοποιήσω την άρτια από κάθε άποψη 

ανταπόκριση των Ειρηνοδικών στις από το λειτούργημά τους υποχρεώσεις. Από τους 

916 ειρηνοδίκες μόνον με δύο υπήρξαν θέματα. 

 Καίτοι ο «επιτελών το καθήκον» δεν αναμένει επιβράβευση προσωπικά και 

ιδιαίτερα για την κατανόηση τους στη διαχείριση των υποθέσεων των 

υπερχρεωμένων για τον προσδιορισμό και τη συζήτησή τους σε σύντομο χρονικό 

διάστημα θέλω να τους πω συγχαρητήρια, να έχουν πάντοτε την ίδια  αφοσίωση στο 

λειτούργημά τους και ως μέλη σύνθεσης Τριμελούς Πλημμελειοδικείου να μην 

διστάζουν να κρατούν μειοψηφία όταν είναι σε θέση να την αιτιολογούν 

εμπεριστατωμένα. 

 Οι πρωτοδίκες και οι πρόεδροι πρωτοδικών εκτός από 10 περίπου με την κατά 

κανόνα έγκαιρη δημοσίευση ορθών κατά νόμον και ουσία αποφάσεων, καθόσον τους 

αφορά συμβάλλουν στην ικανοποιητική λειτουργία των περισσότερων πρωτοδικείων 

του κράτους. 



 ΄Εδειξαν έμπρακτα πως συμφωνούν με τις επισημάνσεις που περιλαμβάνοντο 

σε χαιρετισμούς μου, πολλοί πολλές είχαν προς τούτο επικοινωνία μαζί μου . 

 Επισημαίνω πως για το θέμα της βραδύτητας προσδιορισμού στο οποίο είμαι 

βέβαιη πως θ΄ αναφερθεί ο κ. Πρόεδρος  ΔΣΑ δυστυχώς οι λοιπές υποχρεώσεις μου 

δεν μου επέτρεψαν ν΄ ασχοληθώ. 

 Για τους δέκα συναδέλφους που ανέφερα τους έχω εντοπίσει, παρακολουθώ 

την πορεία τους και θα ενημερώσω τον  ή την επόμενο–η, πρόεδρο του Αρείου 

Πάγου, καθόσον κατά τη γνώμη μου η καλή ημέρα από την αρχή φαίνεται και 

ενδεχομένως θα πρέπει να οδηγηθούν σε οριστική παύση. Επισημαίνω πως οι 

ανακριτές στο Πρωτοδικείο Αθηνών θα πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον κατά 8 

(οκτώ) για την εξασφάλιση ισότητας υποχρεώσεων μεταξύ των συναδέλφων τους. Για 

το Εφετείο Αθηνών που πλήττεται κατάφωρα από την αποχή των Δικηγόρων θα έχω 

κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τους συναδέλφους που κατά τη γνώμη μου αδικαιολόγητα 

καθυστερούν στη δημοσίευση αποφάσεων και στο γράψιμο σκεπτικών στις ποινικές. 

Συγχαρητήρια και ευχαριστώ στην Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης Σοφία Μαντζακίδου γιατί χάριν της εμβέλειας των 

προσόντων  της είμαι βέβαιη πως αυτή η Εφετειακή περιφέρεια θα λειτουργήσει 

άψογα χάριν του κοινωνικού συνόλου, όπως συνέβη όταν ασκούσε και διοίκηση στο 

Εφετείο Αιγαίου. 

 Τα τριμελή συμβούλια Διοίκησης επιβάλλεται να παραμερίζουν την 

προσωπική τους σχέση με τους συναδέλφους τους, ώστε να υφίσταται ίση κατανομή 

των υπηρεσιών και εναλλαγή αυτών, να διαπιστώνουν έγκαιρα τις αδυναμίες του 

καθενός και σε πρώτη φάση να τους τις επισημαίνουν, έχοντας στο νου τους ένα 

στίχο του Τάσου Λειβαδίτη από το «Σε περιμένων παντού»: «Η πιο μεγάλη αρετή του 

ανθρώπου είναι νάχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμη είναι όταν χρειάζεται να 

παραμερίσει την καρδιά του». 

 Καθόσον αφορά τον ΄Αρειο Πάγο: Στο πολιτικό τμήμα από 1-1-2022 έως χθες 

κατατέθηκαν 2340 αναιρέσεις και δημοσιεύθηκαν 2050 αποφάσεις. Στο ποινικό 

εισήχθησαν 1600 περίπου αναιρέσεις και εκδόθηκαν 2130 αποφάσεις. 

 Αρεοπαγίτες, Αντιπρόεδροι και Πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι και μέλη 

του Δικαστηρίου εκδίκασης αγωγών κακοδικίας, του μισθοδικείου, του ανώτατου 

Ειδικού Δικαστηρίου και στο δικαστικό έτος που διανύουμε δύο ειδικών Δικαστηρίων 

του άρθρου  86 του Συντάγματος.  

 Επίσης απαρτίζουν 8 συμβούλια του Αρείου Πάγου (Ανώτατο 11/μελές, 

15/μελές, 2 υπηρεσιακά γραμματέων, δύο πειθαρχικά δικαστών, συμβούλιο 

επιθεώρησης και αποζημιώσεων) και 19 άλλα συμβούλια-επιτροπής. Συγκεκριμένα: 

1) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του Έργου «Ψηφιακή 

Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων» 

(Αρεοπαγίτες Γ.Παπαγεωργίου-Χ.Πλατιά), 2)Υπουργείο Εξωτερικών-Μέλη 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (2023-2024-Αρεοπαγίτες 

Σ.Κουσουλού - Τ.Δρακοπούλου), 3) Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού Ινστιτούτου 



Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου , 4) Αναθεωρητικό Δικαστήριο, 5) Εθνική Σχολή 

Δικαστών, 6) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Διοικητική Επιτροπή Αεροπορικών 

Επιτάξεων) (Αρεοπαγίτης Δ.Παλλαδινός), 7) Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών 

Επιτάξεων Πρωτεύουσας του Κράτους (Αρεοπαγίτες Χ.Κατσιάνης, Ι.Δουρουκλάκης), 

8) Επιτροπή Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ) (Αρεοπαγίτες Μ.Λεπενιώτη-

Γ.Αυγέρης), 9) Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπανδίας 

(ΕΠΟ) [Αρεοπαγίτες Σ.Κουσουλού, Γ.Αυγέρης/ /Μ.Σιμιτσή-Βετούλα, Α.Αποστολάκη], 

10) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) άρθρου 29 ν.4587/2018 (Αρεοπαγίτες Μ.Σιμιτσή-

Βετούλα, Α.Βαγγελάτος), 11) Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων (Πρόεδρος 

Α.Π. Μ.Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Α.Π.  Μ.Βασδέκη, Αρεοπαγίτες Σ.Οικονόμου, 

Χ.Νάστας, Μ.Δερεχάνη), 12) JUDICIAL ETHICS (Αντιπρόεδρος Α. Π. Ν.Πιπιλίγκας), 13) 

ΟΔΕ-ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Αντιπρόεδρος Α.Π.  Θ. Κανελλόπουλος),14)Αναθεωρητικό 

Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ) (Αντιπρόεδρος Α.Π. Χ.Τζανερρίκος,  

Αρεοπαγίτης Ι.Κλάπα), 15) Πειθαρχικό συμβούλιο Καθηγητών Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  16) Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Διαχειριστών 

Αφερεγγυότητας (Αρεοπαγίτης Β. Ηλιοπούλου), 17) Πειθαρχικό Συμβούλιο Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (Αρεοπαγίτης Ι.Κλάπα), 18) 

Διαρκής Διεπιστημονική Επιτροπή (artificial intelligence) και 19) -Ομάδα Χάραξης 

πολιτικών Υπουργείου Δικαιοσύνης (Αρεοπαγίτης Σ.Κουσουλού). 

Με τη συμμετοχή στα συμβούλια αυτά, εκτός των απαιτούμενων διασκέψεων το 

μέλος του Αρείου Πάγου-εισηγητής επιβαρύνεται με επί πλέον δικαιοδοτικό έργο 

εντρυφώντας σε διαφορετικά νομικά πλαίσια. Επί πλέον ως ανώτατοι δικαστές 

κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης 

συμμετέχουμε  σε  συμβούλια-επιτροπές. Συγκεκριμένα:   

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – COUNCIL OF EUROPE 

Στο πλαίσιο αυτού λειτουργούν: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότης της Δικαιοσύνης 

CEPEJ -  European Commission for the efficiency of justice 

Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ευρωπαίων Δικαστών  

CCJE – Consultative Council of European Judges  

Θέματα σχετικά με την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αρμοδιότητα των Δικαστών, 

αποκλειστικά από δικαστές 

Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς  

GRECO- Group of States against Corruption 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –  

     ΕCHR- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  



     Υπάρχει σε αυτό το Δίκτυο Ανωτάτων Δικαστηρίων  

SCN – Superior Courts Network  

Εκπρόσωπος Αρεοπαγίτης  κ. Στέφανος Πανταζόπουλος.  

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

ENCJ – EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY  

Mόνο Δικαστικά Συμβούλια  

Εκπρόσωπος:  Μαρία Σιμιτζή   

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ICC – INTERNATIONAL CRIMINAL COURT  

Χάγη, Δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών  

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

NETWORK OF PRESIDENTS OF THE SUPREME JUDICIAL COURTS OF THE EUROPEAN UNION  

Συνολικά μετέχουν 28 κράτη-μέλη, εκπρόσωπος ο εκάστοτε Πρόεδρος Αρείου Πάγου. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

FRA – ΕUROPEAN UNION AGANCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS  

Λουξεμβούργο, εκπρόσωπος Καργόπουλος έως 30-4-2024  

 

EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

EUFJE -  EUROPEAN UNION OF JUDGES FOR ENVIRONMENT  

Δεν έχουμε εκπρόσωπο  

 

Ηνωμένα Έθνη για το Έγκλημα  

UNODC-UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME  

Δεν έχουμε εκπρόσωπο  

 



 Για την τουλάχιστον ευπρόσωπη παρουσία μας χάριν του κύρους και του κράτους 

μας απαιτείται ιδιαίτερη, επιμελής, διαρκής ενασχόληση του αρεοπαγίτη ή 

αντιπροέδρου που έχει ορισθεί εκπρόσωπος μας σε καθένα απ΄ αυτά, προκειμένου 

έγκαιρα ν΄ απαντά στα ερωτήματα που πολύ συχνά θέτουν και για την αποδοτική για 

τους σκοπούς του καθενός και υπό το πρίσμα του συμφέροντος του κράτους μας 

συμμετοχή τους στα σχεδόν ετήσια συνέδρια-εκδηλώσεις  του καθενός. 

 Ο αριθμός των αρεοπαγιτών είναι 74, από τους οποίους ένας είναι 

αποκλειστικής απασχόλησης στην επιτροπή πόθεν έσχες στη Βουλή, δυστυχώς εδώ 

και 5 έτη ένας βρίσκεται σε διαρκή αναρρωτική άδεια και επί τρία έτη 

συμπεριλαμβανόμενου αυτού που διανύουμε ένας είναι διευθυντής στην  εθνική 

σχολή Δικαστών, έτσι μένουν 71, των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου 10 από τους 

οποίους ο ένας είναι αποκλειστικής απασχόλησης προϊστάμενος επιθεώρησης και 

καθένας από τους λοιπούς είναι πρόεδρος στα εννέα τμήματα του Αρείου Πάγου (6 

πολιτικά, 3 ποινικά). 

 Οι λέξεις ΄Αρειος Πάγος, η ιστορία του χώρου, η θέα των προσφυγικών της 

Αλεξάνδρας η περισσότερο από 30 έτη άσκηση του λειτουργήματος του Δικαστή 

αποτελούν στιβαρά ερείσματα στο να πιστεύουμε αυτονόητο, μονόδρομο στην άρτια 

από κάθε άποψη εκπλήρωση των όποιας μορφής υποχρεώσεών μας. 

 ΄Εχω την πεποίθηση πως πρέπει να προστεθεί μία θέση αντιπροέδρου και ν΄ 

αυξηθούν οι αρεοπαγίτες κατά τρεις, ώστε να δημιουργηθεί τρίτο Α3 τμήμα, 

προκειμένου να δημοσιεύονται ταχύτερα οι αποφάσεις, καθόσον μάλιστα με τα 

σημερινά δεδομένα οι πρόεδροι του Α1 και του Α2 δημοσιεύουν ο καθένας περίπου 

500 αποφάσεις ανά δικαστικό έτος.  

Συνάδελφοι, σας ενημερώνω πως λόγω της οριστικής παύσης συναδέλφων, 

ενημέρωσα τον κ. υπουργό πως ο διαγωνισμός για εισαγωγή στη σχολή Δικαστών θα 

πρέπει να προκηρυχθεί για περισσότερες τουλάχιστον κατά 20 θέσεις καθόσον 

αφορά την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. 

 Στους αξιότιμους εισαγγελικούς λειτουργούς δεν αναφέρθηκα αφού θ΄ 

απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 

 Συνάδελφοι, 

 Σας παρακαλώ όσες αποφάσεις του ΕΔΔΑ σας κοινοποιούνται να τις μελετάτε 

ενδελεχώς. 

 Κινδυνεύουμε να τεθεί η χώρα από την Επιτροπή Υπουργών σε βαρύτερο 

στάδιο επιτήρησης. 

Μεταξύ των θεμάτων της συνέλευσης είναι «Η δικαιοσύνη στο επίκεντρο των 

πολιτικών αντιπαραθέσεων» ΚΑΙ Δικαιοσύνη ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης. 

 Προσωπικά δεν τα θεωρώ θέματα. 



 Και τούτο γιατί εμείς έχουμε τη συνείδησή μας το νόμο των νόμων το 

Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ τις λοιπές διεθνείς συμβάσεις, το νόμο και τη συγκεκριμένη 

υπόθεση ποινική ή πολιτική που εκδικάζουμε. Δεν υπάρχουν για μας υποθέσεις 

πολιτικές ή μη, είναι ανύπαρκτα για την με νηφαλιότητα διαμόρφωση της δικανικής 

μας πεποίθησης τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης. Αν εφαρμόσουμε ή 

ερμηνεύσουμε ορθά το νόμο και αιτιολογήσουμε εμπεριστατωμένα την κρίση μας, η 

απόφαση μας παίρνει τη θέση της στην ιστορία της δικαιοσύνης. 

 Αυτονόητη η προσφυγή μας ως πολίτες κι εμείς στα αρμόδια Δικαστήρια όταν 

δια των Μ.Μ.Ε. και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσβάλλεται η 

προσωπικότητά μας, η τιμή και η υπόληψή μας. 

Σχετικά με τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης. 

 ΄Εχω έμπρακτα δείξει επί 40 χρόνια περίπου πως ακριβώς έτσι τους 

αντιμετωπίζω. Τους τελευταίους μήνες είμαι πολύ απογοητευμένη και πικραμένη. 

Σέβομαι τις περί αποχής αποφάσεις των οικείων οργάνων τους αλλά έχω το δικαίωμα 

να έχω την άποψη πως το λειτούργημα του συλλειτουργού της δικαιοσύνης είναι 

συνυφασμένο με θυσίες χάριν του κοινωνικού συνόλου η δε αποχή είναι το 

τελευταίο μέσο για διεκδίκηση της ικανοποίησης των αιτημάτων τους. 

 Επισημαίνω πως την εξαγγελία περί αποχής ακολουθεί κατάχρηση αυτής. 

΄Ετσι ξαφνικά οι ελεύθεροι κατηγορούμενοι επικαλούνται πως έχουν ανάγκη νομικής 

βοήθειας, με συνέπεια οι υποθέσεις τους ν΄ αναβάλλονται. 

 Ακόμη γιατί η αποχή για την επίμαχη παράγραφο του άρθρου 187 του Π.Κ. να 

μην ισχύει μετά την απαγγελία της κρίσης περί ενοχής για τα εν λόγω αδικήματα; 

Γιατί ν΄ αναβάλλονται και να διακόπτονται επανειλημμένα η εκδίκαση υποθέσεων 

που αφορούν πολλές αξιόποινες πράξεις και μεταξύ αυτών η επίμαχη ακόμη κι όταν 

υφίσταται κίνδυνος παραγραφής; 

 Μετά τα παραπάνω παρέλκει η έκκληση μου για διακοπή της αποχής.  

 Εύχομαι: Να ευδοκιμήσουν οι  θεσπισθέντες με τις διατάξεις των άρθρων 214 

Α, Β και Γ  του ΚΠολΔ τρόποι επίλυσης ιδιωτικών διαφορών. Να υπάρχει σε όσο το 

δυνατόν περισσότερες συμβάσεις όρος επίλυσης των απ΄ αυτές διαφορών με 

διαιτησία. Να μην τροποποιούνται συχνά οι νόμοι, κυρίως οι κώδικες. Οι δικαστικές 

διακοπές να είναι τουλάχιστον για ένα μήνα πραγματικές διακοπές. 

 Ο Κων. Τσάτσος είχε διαπιστώσει μεταξύ άλλων τα εξής για τους έλληνες: «Ο 

έλληνας ζητεί από το νόμο δικαιοσύνη για τη δική του προσωπική περίπτωση. Αν 

τύχει και ο νόμος, δίκαιος στην ολότητά του, και δεν ταιριάζει σε λίγες περιπτώσεις, 

όπως η δική του, δεν μπορεί αυτό να το παραδεχθεί. Και εν τούτοις τετρακόσια 

χρόνια τώρα το διακήρυξε ο μεγάλος τους Πλάτων, πως τέτοια είναι η μοίρα  και η 

φύση των νόμων, πως άλλο νόμος και άλλο δικαιοσύνη, το διακήρυξε και ο 

Σταγειρίτης, χωρίζοντας το δίκαιο από το επιεικές. Αλλά δεν τα΄ ακούει αυτά ο 



έλληνας! Δεν δέχεται να θυσιάση τη δική του περίπτωση, το δικό του εγώ σ΄ ένα νόμο 

σκόπιμο και δίκαιο στη γενικότητά του». (ΟΞΥΡΡΥΓΧΕΙΟΙ       ΠΑΠΥΡΟΙ σελ. 251). 

 Εύχομαι να εκλείψει αυτό το χαρακτηριστικό μας!. 

 Για το τι θα συμβάλει στην άρση του θ΄ αναφέρω τις απόψεις του Ιωάννη 

Καποδίστρια και του Αδαμάντιου Κοραή με τις οποίες συμφωνώ!. 

 Επιθυμία λοιπόν του πρώτου ήταν «να σώσει την ψυχή της νέας γενιάς, να 

σπείρει τον σπόρο του μέλλοντος, και ήξερε ότι μόνο η τέχνη και η εκπαίδευση έχουν 

τη δύναμη να το κάνουν αυτό» και Θεός του ήταν πάντα ένας: η μόρφωση.(Λένα 

Διβάνη το πικρό ποτήρι σελ. 188) Στο «ΒΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑ 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ» ο δεύτερος (Κοραής) εκθέτει : 

 «Τούτο ηύξησε και την οποία έτρεφα επιθυμίαν προ πολλού να συνεργήσω 

το κατά δύναμιν εις την παιδείαν των ομογενών μου, και μάλιστα αφού 

επληροφορήθην, ότι η αύξησις και εξάπλωσις της παιδείας εις το Γαλλικόν έθνος 

εγέννησε τον έρωτα της ελευθερίας. Μόνον μέσον τοιαύτης συνεργίας (συμβολής) 

εύρισκα τας εκδόσεις των ελληνικών συγγραφέων με μακρά προλεγόμενα εις την 

κοινήν γλώσσαν, ώστε να αναγνώσκωνται όχι μόνον από τους σπουδαστάς της 

παλαιάς γλώσσης, αλλά και από τους ιδιώτας (όχι επιστήμονες)». 

 Για σας διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσής μας! Εύχομαι για χάριν όλων μας 

να ομονοείτε! Οι μεταξύ σας διαφορετικές απόψεις κατόπιν γόνιμου και 

καλοπροαίρετου διαλόγου στα διοικητικά συμβούλια να συγκλίνουν ώστε να 

εκλείψει το από ετών φαινόμενο της δημοσιοποίησης διαφορετικών τοποθετήσεων 

σε σημαντικά ζητήματα. Καλή επιτυχία στις εργασίες της συνέλευσης ! 

 Ευτυχισμένες με υγεία γιορτές σε όλους. 

 Ψυχραιμία, εσωτερική ισορροπία πίστη πως η ΖΩΗ είναι ωραία για νάναι το 

νέο έτος καλή χρονιά για τον καθένα μας παρά τις κρίσιμες συνθήκες που καθιστούν 

αντικειμενικά την καθιερωμένη ευχή «Καλή Χρονιά» ουτοπία. 

 Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.  

 

 

 

 

   


