(23.11.2017 - Οµιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα προς
τους δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με πολλή χαρά βρίσκοµαι, σήµερα, µαζί σας, στο χώρο του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Σε ένα χώρο, στον οποίο ξόδεψα κι εγώ το µεγαλύτερο
κοµµάτι της δικαστικής µου σταδιοδροµίας, ως πρωτοδίκης και πρόεδρος
πρωτοδικών. Προκαταβολικά δε σας ευχαριστώ για την υποµονή σας, να
παραµείνετε στο χώρο του δικαστηρίου µετά από ένα κοπιαστικό για όλους
σας ηµερήσιο πρόγραµµα εργασίας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
συνάντησή µας.
Αυτή η µαζική µας συνάντηση έχει για µένα ιδιαίτερη σηµασία, διότι
έστω µε τον τρόπο αυτό ξεφεύγουµε από την ψυχρότητα των ονοµάτων, όπως
αναφέρονται στις δικαστικές αποφάσεις και από την τυπικότητα της
περιγραφής καθενός σας, όπως προκύπτει από τους υπηρεσιακούς σας
φακέλους και ερχόµαστε, στη ζωντανή πραγµατικότητα των προσώπων,
δηλαδή των προσώπων µας.
Έχοντας κι εγώ την εµπειρία του Πρωτοδικείου Αθηνών µπορώ να πω,
πως το Πρωτοδικείο Αθηνών, µαζί µε το Εφετείο Αθηνών, αποτελούν τα
προκεχωρηµένα µέτωπα της ελληνικής ∆ικαιοσύνης. Από ό,τι συµβαίνει στα
δικαστήρια αυτά, κρινόµαστε, ως ∆ικαιοσύνη, σχηµατίζεται η προς τα έξω
εικόνα µας, αλλά και καθορίζεται η πορεία όλων σοβαρών και κρίσιµων
υποθέσεων. Γνωρίζω, λοιπόν, το βάρος του φορτίου που πέφτει στους ώµους
σας. Οι αποφάσεις από τα δικαστήρια των Αθηνών που φτάνουν στον ΑΠ
µπορώ να πω, πως είναι υψηλού επιπέδου και µαρτυρούν δικαστικούς
λειτουργούς καταρτισµένους και ευσυνείδητους. Η ∆ικαιοσύνη κρατάει
ακόµα, αλλά κρατάει, όχι γιατί διαθέτουµε τις απαιτούµενες υποδοµές ή τους
βοηθούς στις νοµικές µας αναζητήσεις, αλλά γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί
κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να αντιµετωπιστεί ένας
απίστευτος φόρτος εργασίας που συνεχώς συσσωρεύεται.
Θα ήθελα να επισηµάνω, πόσο σηµαντική για τη διαµόρφωση του
δικαστή και ιδίως των νέων, θεωρώ τη διάσκεψη. Στη διάσκεψη, εφόσον
γίνεται σωστά (και αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο), σµιλεύεται ο δικαστής,
εµπλουτίζεται η εµπειρία και η γνώση του. Αυτό που αρχικά φαίνεται άλυτο
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στη µοναχική αναζήτηση καθενός στο γραφείο του σπιτιού του, µπορεί να
λυθεί στη διάσκεψη, µε την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εµπειριών. Οι
νεότεροι κάτι έχουν να πάρουν από την εµπειρία των παλαιότερων και οι
παλαιότεροι κάτι έχουν να πάρουν από τη χαρά που δίνει η προσφορά προς
τους νεότερους. Γιαυτό µη σταµατάτε να ανταλλάσσετε απόψεις, να συζητάτε,
να συνεργάζεστε.
Θέλω να γνωρίζετε, ότι στον ΑΠ δεν φτάνουν µόνον οι πίνακες µε τις
εκκρεµότητες, δεν φτάνουν µόνο παράπονα καλόπιστων ή κακόπιστων
δικηγόρων και διαδίκων, κάτι που ενδεχοµένως σας φοβίζει ή σας
αποθαρρύνει. Στον ΑΠ ακούγεται και ο παλµός της καρδιάς σας, οι αγωνίες
σας και οι προβληµατισµοί σας και µας απασχολούν, όταν καλούµαστε να
αποφασίσουµε για την υπηρεσιακή σας κατάσταση, τις µεταθέσεις,
τοποθετήσεις,

αποσπάσεις,

προσπαθώντας

να

εναρµονίσουµε

τις

υπηρεσιακές ανάγκες µε τις προσωπικές και οικογενειακές σας ανάγκες.
Πολλοί από εσάς έρχεστε από άλλες πόλεις και θα επιστρέψετε σ’ αυτές ή
πλησιέστερες ή άλλες πόλεις, όπου η υπηρεσιακή σας εξέλιξη θα σας φέρει.
Αγαπήστε, σαν ιδιαίτερη πατρίδα σας, τον κάθε τόπο στον οποίο η πολιτεία
θα σας αποστείλει για να δικαιοδοτήσετε. Μόνον έτσι θα χαρείτε το δύσκολο,
αλλά ενδιαφέρον ταξίδι µέσα στη ∆ικαιοσύνη και θα γίνετε δίκαιοι κριτές των
ανθρώπων της κάθε τοπικής κοινωνίας που η υπηρεσιακή σας εξέλιξη σας
επιφυλάσσει να γνωρίσετε.
Θέλω, επίσης, να σας κάνω µετόχους της πεποίθησής µου, ότι το
ισχυρότερο όπλο, το µεγαλύτερο προτέρηµα του δικαστή δεν είναι οι
σηµαντικές γνωριµίες του, δεν είναι οι δηµόσιες σχέσεις του, δεν είναι ούτε η
ενδεχοµένως ναρκισσιστικά προβαλλόµενη νοµοµάθειά του, αλλά το
ισχυρότερο όπλο και µεγαλύτερο προτέρηµά του είναι το όνοµά του, αυτό που
κτίζει κάθε µέρα της σταδιοδροµίας του, µε τις αποφάσεις του, µε τη
συµπεριφορά του, µε το ήθος του, κι έτσι καταξιώνεται στις συνειδήσεις των
συναδέλφων του, των δικηγόρων, του νοµικού κόσµου, των πολιτών και
κερδίζει το σεβασµό τους, κι έτσι διακρίνεται. Γιαυτό σηµαντικό ζήτηµα είναι
και το ζήτηµα της συµπεριφοράς µας προς τους δικηγόρους και τους
διαδίκους. Έχουµε την εξουσία να αποφασίζουµε για τα ζητήµατα της ζωής
και της περιουσίας των συµπολιτών µας και πρέπει να διατηρούµε την
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ψυχραιµία µας και τη νηφαλιότητά µας, αφού εµείς θα πούµε τον τελευταίο
λόγο µε την απόφασή µας.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθα στη σηµερινή µας συνάντηση για να
αναφερθώ σε νοµικά ζητήµατα ή στην άχαρη έκθεση στατιστικών στοιχείων ή
να αναλωθώ σε µίζερες παρατηρήσεις. Ήρθα εδώ για να προσπαθήσω να σας
δώσω ένα στίγµα που θα πρέπει να διέπει τις µεταξύ µας σχέσεις, αλλά και τις
προς έξω σχέσεις µας µε τον κοινωνικό χώρο, στον οποίο κινούµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Άρειος Πάγος είναι κοντά σας, να τον αισθάνεσθε κοντά σας, διότι
εµείς που απερχόµαστε σιγά, σιγά από το δικαστικό σώµα, έχουµε στραµµένο
το βλέµµα µας σ’ αυτούς που έρχονται και αυτοί που έρχονται, είστε εσείς.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, προσβλέπω ότι στο µέλλον, σε
συνεργασία µε το Τριµελές Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών,
θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις που δεν θα έχουν τη µορφή του
µονολόγου και για τις γιορτές που έρχονται, σας εύχοµαι να τις περάσετε
όµορφα µε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

