Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης
Ελλάδος,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή
Σας στην πρόσκλησή μας να ευλογήσετε την
έναρξη του νέου δικαστικού έτους.
Αξιότιμε

κ.

Υπουργέ

και

κ.

Αναπληρωτή

Υπουργέ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Σας ευχαριστούμε θερμά

για τη σημερινή

παρουσία σας στον αγιασμό του Αρείου Πάγου,
παρουσία

η

οποία

αποδεικνύει

την

αρμονική

συνεργασία η οποία υπάρχει μεταξύ μας, και το
ενδιαφέρον σας για την

καλή λειτουργία της

Δικαιοσύνης.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω και δημόσια
τη νέα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ξένη
Δημητρίου-Βασιλοπούλου,

για

την

εξαιρετική

καθημερινή συνεργασία μας και να της ευχηθώ,
υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο της.
Οι

Δικαστικοί

Λειτουργοί

έχουν

πλήρη

συναίσθηση των καθηκόντων τους και γνωρίζοντας
τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι
προσβλέπουν

σαυτούς

πάντοτε

και

κυρίως

τα
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τελευταία χρόνια, μέσα στη βαθιά οικονομική κρίση
που διέρχεται η πατρίδα μας, ανταποκρίνονται στο
βαρύ

και

σπουδαίο

λειτούργημά

τους,

με

αντικειμενικότητα και ευσυνειδησία και με ήθος και
σθένος.
Το τρέχον δικαστικό έτος θα είναι δύσκολο, σε
όλους τους βαθμούς και στον ΄Αρειο Πάγο, λόγω
της

μεγάλης

συσσώρευσης

των

υποθέσεων,

αστικών και ποινικών, εκ των αναβολών, εξ αιτίας
της παρατεταμένης αποχής των Δικηγόρων.
Είμαστε έτοιμοι για την καλύτερη, κατά το
δυνατόν αντιμετώπιση της δυσκολίας αυτής και σας
διαβεβαιώνω,

κ.

συνάδελφοι,

Αντιπρόεδροι

και

Αρεοπαγίτες, ότι θα είμαι δίπλα σας, η πόρτα του
γραφείου μου και το τηλέφωνό μου είναι και θα
είναι πάντοτε ανοιχτά για οτιδήποτε προκύψει.
Κύριε Υπουργέ,
Θα

σας

επισκεφθώ

τις

αμέσως

επόμενες

ημέρες, για να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα
που χρήσουν άμεσης επίλυσης και είμαι βεβαία ότι
θα ακούσετε με θετική διάθεση, όπως πάντοτε
μέχρι τώρα επράξατε.
Θα πρέπει δε να θέσω υπόψη σας ότι είναι
απόλυτη ανάγκη να γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο,
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για την επιλογή των τριών Αντιπροέδρων του
Αρείου Πάγου, των οποίων οι θέσεις παραμένουν
κενές,

γεγονός

που

δημιουργεί

μεγάλη

δυσλειτουργία, σε συνδυασμό και με την ατυχή
συγκυρία που έχουμε, δύο εκ των υπηρετούντων
Αντιπροέδρων και τρεις
έχουν

αναρρωτική

εκ των Αρεοπαγιτών να
άδεια,

λόγω

σοβαρών

προβλημάτων υγείας. Και επειδή τα προβλήματα
αυτά υγείας, ορισμένων εξ αυτών είναι χρόνια,
θεωρώ ότι επιβάλλεται να γίνει αύξηση, κατά
τρεις τουλάχιστον των οργανικών θέσεων των
Αρεοπαγιτών και αυτό είναι ένα από τα αιτήματα
που θα σας υποβάλλω εγγράφως.
Εύχομαι

σε

όλους,

Αντιπροέδρους,

Αρεοπαγίτες, Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και
στους αγαπητούς και πολύτιμους συνεργάτες μας,
τους

Δικαστικούς

Υπαλλήλους,

καλή

δικαστική

χρονιά!
Μακαριώτατε,
Θα Σας παρακαλέσω, στις προσευχές Σας προς
τον ΄Υψιστο, να περιλαμβάνετε και εμάς, για να
μας χαρίζει υγεία, δύναμη και φώτιση, για την ορθή
άσκηση των καθηκόντων μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

