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(11.10.2018 - Χαιρετισµός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου
Πέππα στην τελετή Αγιασµού για την έναρξη του νέου δικαστικού
έτους)
Μακαριότατε,
Κύριε αναπληρωτή Υπουργέ,
Κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί,
Κυρίες και κύριοι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετείτε στον Άρειο Πάγο και
την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου,

Βρισκόµαστε και πάλι µπροστά σε µία νέα αφετηρία, την έναρξη του
νέου δικαστικού έτους, µα τι άλλο παρά διαδοχή αφετηριών είναι ο βίος των
ανθρώπων, αφετηριών που γίνονται αφορµές για περισυλλογή, αναστοχασµό,
αυτοκριτική, επαναπροσανατολισµό, αλλά και για µία έκκληση, ικεσία να
ενδυναµωθεί το ασθενές µέρος της υπάρξεώς µας, προσευχή την αποκαλούµε
εµείς οι χριστιανοί. Οι δικαστικοί λειτουργοί και σ’ αυτή τη νέα διάρκεια που
ξανοίγεται µπροστά τους, παρά τις αντιξοότητες, παρά τα βέλη της κριτικής
που δέχονται, κατά καιρούς, παρά τους κραδασµούς που προκαλούνται από
τη

σύγκρουση

αντιτιθέµενων

συµφερόντων,

εν

µέσω

των

οποίων

δικαιοδοτούν, θα συνεχίσουν, µε νηφαλιότητα, µε σύνεση, µε σωφροσύνη,
αλλά και µε τόλµη, να αναζητούν και να αποδίδουν τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη
κρίση χάριν της οποίας και χάριν των πολιτών κατέστησαν εξουσία. Εξουσία
όχι αυθαίρετη ή ανέλεγκτη, αλλά λειτουργούσα µέσα στο πλαίσιο του
Συντάγµατος και των νόµων του Κράτους. Τη δίκαιη κρίση που πρώτα απ’ όλα
ανάγκη έχει ο πάσχων άνθρωπος, ο αδικηµένος, ο στερηµένος, ο αδύναµος, ο
απελπισµένος. Και σ’ αυτό το δρόµο στρατολάτες συµπορευόµαστε και µε την
Εκκλησία και µε την Πολιτεία, µιας και κοινός παρονοµαστής των
προσπαθειών όλων µας είναι η επίτευξη της ειρηνικής συµβίωσης των
πολιτών, για να µην σπάσει ο ιστός της κοινωνίας, να µην εκλείψουν οι λόγοι
για τους οποίους οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον πλάνητα βίο και
συγκεντρώθηκαν σε κοινωνίες. Βέβαια η Εκκλησία πέρα από το αίτηµα της
δικαιοσύνης προχωρεί και στο αίτηµα της αγάπης για το συνάνθρωπο. Όµως,
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επιτρέψτε µου να πω, πως και οι κρίσεις των λειτουργών της ∆ικαιοσύνης δεν
είναι στερηµένες αγάπης. Απόσταγµα αγάπης είναι η εκφορά της τελικής
δικαιοδοτικής τους κρίσης, µετά από βάσανο της συνείδησής τους και βάσανο
της νοµικής τους επάρκειας. Μα και η µέριµνα της Πολιτείας για τους
φυλακισµένους, για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος, για τους
πρόσφυγες, για τα κατατρεγµένα ασυνόδευτα ορφανά των πολέµων που
καταφθάνουν συνεχώς στις παραλίες των νησιών µας την ίδια κινητήρια
δύναµη δεν έχει;
Μακαριότατε, περί πάντων τούτων ευχηθείτε και προσευχηθείτε, ώστε
µε φώτιση κι αυτή τη χρονιά, να αναζητούµε και να καταλήγουµε στη δίκαιη
κρίση, ευχόµενοι και εµείς σε εσάς µακροηµέρευση µε υγεία, ώστε να
συνεχίσετε να πηδαλιουχείται, σταθερώς, το σκάφος της Εκκλησίας και να
ασκείτε το βαρυσήµαντο ποιµαντικό σας έργο, τόσο κατά το πνευµατικό του
µέρος, όσο και κατά το µέρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και της
φιλανθρωπίας, µέσω των οποίων φανερώνει η Εκκλησία την παρουσία της
στο σύγχρονο κόσµο.
Κύριε αναπληρωτή Υπουργέ, ευχόµαστε και σε εσάς υγεία και δύναµη,
ώστε να συνεχίσετε τη µέριµνά σας, κατά το µέρος που σας αναλογεί, για τα
ζητήµατα της ∆ικαιοσύνης και τις συνθήκες απονοµής της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι σε όλους σας υγεία, προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία, ώστε µαζί µε τους εκλεκτούς άµεσους συνεργάτες
µας δικαστικούς υπαλλήλους, προς τους οποίους απευθύνω τις ίδιες ευχές, να
συνεχίσουµε και στη διάρκεια αυτής της δικαστικής χρονιάς, µε πνεύµα
σύµπνοιας, αλληλοκατανόησης, αλληλοεκτίµησης και αλληλοσεβασµού, να
ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις του υψηλού µας λειτουργήµατος.
Ευχαριστώ όλους σας για τη σηµερινή σας παρουσία. Καλή δικαστική
Χρονιά.

