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Κύξηε Πξόεδξε θαη κέιε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, θύξηνη Βνπιεπηέο, θύξηε
Γήκαξρε ηεο Ακκνρώζηνπ, θύξηε Αληηδήκαξρε ηεο Λάξλαθαο, θύξηνη πξώελ
Υπνπξγνί, θπξία Δπίηξνπε Γηνηθήζεσο θαη θύξηνη πξώελ δηθαζηέο ηνπ
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη.
Έπαηλνο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηνπο Γηθεγνξηθνύο Σπιιόγνπο Λάξλαθαο θαη
Ακκνρώζηνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπο λα δηνξγαλώζνπλ ηελ απνςηλή
εθδήισζε πξνο ηηκή ηνπ θ. Γεώξγηνπ Μ. Πηθή. Τνύην γηαηί, όπσο θαη ν
Πιάησλαο ππνδεηθλύεη, αξκόδεη θαη πξέπεη δεκόζηα λα ηηκνύληαη άλζξσπνη πνπ
κε ηελ δξάζε θαη ην έξγν ηνπο έρνπλ πξνζθέξεη ζηνλ ηόπν ηνπο.
Η πξνζθνξά ηνπ θ. Γεώξγηνπ Μ. Πηθή, δελ πεξηνξίδεηαη αζθαιώο ζηα ζηελά
γεσγξαθηθά πιαίζηα ηεο κηθξήο καο παηξίδαο, αθνύ ε ζθέςε θαη ν ιόγνο ηνπ,
όπσο αλαδύνληαη από ηηο δηθαζηηθέο ηνπ απνθάζεηο αιιά θαη ηα ζπγγξάκκαηα
ηνπ, επεθηείλνληαη θαη θαιύπηνπλ παλαλζξώπηλεο αμίεο, ππεξεηώληαο θαη
εληζρύνληαο αξρέο ζηηο νπνίεο ν ζύγρξνλνο παγθόζκηνο πνιηηηζκόο εδξάδεηαη,
ζπκβάιινληαο πνιιέο θνξέο ζηελ εμέιημε ηνπ.
Η απνςηλή εθδήισζε, δίλεη ζε όινπο καο ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπκε ζηνλ
ηηκώκελν άλδξα καδί κε ηελ εθηίκεζε καο, ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εμαηξεηηθνύ ηνπ
έξγνπ θαη ηεο ιακπξήο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ δηθαηνζύλε, ηελ νπνία ππεξέηεζε
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γηα κηζό πεξίπνπ αηώλα κε αθιόλεηε πίζηε, απαξάκηιιε απνθαζηζηηθόηεηα θαη
νξακαηηζκό.
Η Γηθαηνζύλε θπξίεο θαη θύξηνη απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ θξάηνπο. Δίλαη
αιιειέλδεηε κε ην δίθαην θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ. Η θπξηαξρία ηνπ δηθαίνπ είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζνλνκία θαη ηελ ηζνπνιηηεία, ηελ πξνάζπηζε ηεο
αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηελ ππεξάζπηζε ησλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ίδηα ηελ Γεκνθξαηία.
Οη Γηθαζηέο ηαπηίδνληαη κε ην δίθαην, δίλνληαο έθθξαζε ζηηο επηηαγέο ηνπ ζηε
θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία.
Ο θ. Γεώξγηνο Πηθήο απνηειεί δσληαλή ελζάξθσζε ησλ πην πάλσ. Ταύηηζε ηελ
πξνζσπηθή ηνπ δσή κε ηνλ ξόιν ηνπ Γηθαζηή θαη ηελ δσή ηνπ κε ηελ
Γηθαηνζύλε. Όρη κόλν κε ηνλ δηθαζηηθό ηνπ ιόγν αιιά θαη κε ηελ ζηάζε δσήο
ηνπ θόζκεζε θαη θνζκεί ην ρώξν, ηίκεζε θαη ηηκά ηελ δηθαηνζύλε, απνηειώληαο
ζεκείν αλαθνξάο θαη θάξν πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηνπο λεόηεξνπο Γηθαζηέο.
Σην ζύληνκν απηό ραηξεηηζκό, δελ είλαη δπλαηό λα αλαθεξζώ ζε όιεο ηηο
δηαζηάζεηο

θαη

παξακέηξνπο

ηεο

πνιπζρηδνύο

πξνζσπηθόηεηαο

θαη

πνιύπιεπξεο πξνζθνξάο ηνπ θ. Πηθή. Πεξηνξηδόκελε ζε κηα ζύληνκε
ζθηαγξάθεζε ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπ πξνθίι, επειπηζηώ όηη ζα θαηαθέξσ λα
θσηίζσ έλα κηθξό έζησ κέξνο ηεο πνιππνίθηιεο πξνζθνξάο ηνπ, ην εύξνο θαη
ηελ ζεκαζία ηεο.
Τν 1966, ζε ειηθία κόιηο 27 εηώλ, ν Γεώξγηνο Μ. Πηθήο δηνξίδεηαη επαξρηαθόο
δηθαζηήο. Μεηαμύ ησλ εηώλ 1972 θαη 1981 δηεηέιεζε Πξόεδξνο Δπαξρηαθνύ
Γηθαζηεξίνπ, ππεξεηώληαο ζηελ Ακκόρσζην θαη ζηε γελέηεηξα ηνπ ηε
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Λάξλαθα. Τν 1981 δηνξίδεηαη δηθαζηήο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Τν 1995
δηνξίζηεθε Πξόεδξνο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζέζε από ηελ νπνία
αθππεξέηεζε ην 2004 κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην. Τα
ΜΜΔ αλαθεξόκελα ζηελ εθινγή ηνπ από ηε δηεζλή θνηλόηεηα έθαλαλ ιόγν γηα
λίθε ηεο Κύπξνπ, ε νπνία βαζηδόηαλ κεηαμύ άιισλ ζηα εμαηξεηηθά πξνζόληα
ηνπ θ. Πηθή, ν νπνίνο, αο ζεκεησζεί, ζπγθέληξσζε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό
ςήθσλ. Αθππεξέηεζε από ην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην ηνλ Μάξηην 2009.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην ηεο Κύπξνπ ν θ.
Πηθήο ππεξέηεζε θαη σο ad hoc δηθαζηήο ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Από ην 1995 ππήξμε κέινο ηνπ Μόληκνπ
Γηθαζηεξίνπ Γηαηηεζίαο ζηε Φάγε ελώ εμειέγε κέινο θαη ππεξέηεζε ζηελ
Δπηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ από ην 1996 κέρξη
ην 1998. Υπό ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο
Κύπξνπ δηεηέιεζε κέρξη ην 2004 Πξόεδξνο ηνπ Κύθινπ ησλ Πξνέδξσλ ησλ
Σπληαγκαηηθώλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Δπξώπεο.
Η λνκνινγία θαη ην κεγάιν ζπγγξαθηθό έξγν πνπ ν θ. Πηθήο έρεη θαηαζέζεη ζηελ
πνιηηεία θαη δηεζλή θνηλσλία απνηεινύλ ππμίδα γηα ηελ πνξεία ηνπ ζύγρξνλνπ
αλζξώπνπ

πξνο

ηελ

θαηαμίσζε

ηνπ

δεκνθξαηηθνύ

πνιηηεύκαηνο.

Τα

ζπγγξάκκαηα Criminal Procedure in Cyprus , ην νπνίν ζπλέγξαςε καδί κε ηνλ
αεηκ. Αλδξέα Λντδνπ, Sentencing in Cyprus, The English Common Law and
Principles of Equity and their Application in Cyprus θαη Basic Aspects of
Cyprus Law απνηεινύλ βαζηθά εγρεηξίδηα ηνπ θάζε Κύπξηνπ λνκηθνύ.
Σεκαληηθό επίζεο έξγν απνηειεί ην πξνζθάησο εθδνζέλ ζύγγξακκά ηνπ,
Constitutionalism – Human Rights – Separation of Powers, The Cyprus
Precedent.

Σύληνκα ζα πξνζηεζεί ζην πνιύηηκν ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν ην
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ζύγγξακκα ηνπ γηα ην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην κε ηίηιν Analysis of the
Rome Statute for the International Criminal Court, the Rules of Procedure
and Evidence, the Regulations of the Court and Instruments supplemental
thereto, ην νπνίν ζα εθδνζεί από νίθν ηνπ εμσηεξηθνύ.
Αγαπεηέ θ. Πηθή, ε ζεκεξηλή εθδήισζε ζθνπό έρεη λα ζαο ηηκήζεη θαη λα ζαο
επραξηζηήζεη γηα ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ζαο όρη κόλν ζηελ θππξηαθή
δηθαηνζύλε αιιά θαη επξύηεξα ζην ρώξν ηεο παγθόζκηαο δηθαηνζύλεο θαη
πνιηηηζκνύ. Η παξνπζία όκσο όισλ εκάο ζε απηή ηελ εθδήισζε, πνπ είλαη
αθηεξσκέλε ζε έλα άλδξα ηνπ δηθνύ ζαο πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ θαη εζηθνύ
αλαζηήκαηνο, απνηειεί απνθιεηζηηθά δηθή καο ηηκή.

