(7/2/2019 - Οµιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην
τελετή ορκωµοσίας των σπουδαστών της 25ης εκπαιδευτικής σειράς της
Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών)
Κυρίες και κύριοι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών,
Σήµερα είναι µία σηµαντική ηµέρα. Σηµαντική για εσάς, διότι µετά από
κοπιώδη προσπάθεια, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, µε την είσοδό σας,
στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών, όπου αφού ολοκληρώσετε, µε
επιτυχία, το κατάλληλο εκπαιδευτικό στάδιο και στη συνέχεια το στάδιο της
πρακτικής εξάσκησης, θα εισέλθετε στο ∆ικαστικό Σώµα, ως δικαστικοί ή
εισαγγελικοί πάρεδροι, για να ανοιχτείτε στο πέλαγος της πραγµατικής
∆ικαιοσύνης. Σηµαντική είναι η ηµέρα και για τη ∆ικαιοσύνη, που υποδέχεται
προς εκπαίδευση νέα πρόσωπα για να την στελεχώσουν. Σας συγχαίρω, λοιπόν, για
την

επιτυχία

σας,

που

πραγµατοποιήθηκε

µέσα

σε

συνθήκες

έντονου

ανταγωνισµού, αλλά και σας επαινώ για την επιλογή σας να σταδιοδροµήσετε στο
χώρο της ∆ικαιοσύνης. Ευχαριστώ δε το Γενικό ∆ιευθυντή της Σχολής και
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. ∆ηµήτριο Κράνη, για την πρόσκλησή του να
παραβρεθώ στην τελετή της ορκωµοσίας σας.
Κυρίες και κύριοι σπουδαστές,
Η διαδροµή που θα διανύσετε στο χώρο της ∆ικαιοσύνης, θα είναι πλούσια
σε εµπειρίες. Θα γνωρίσετε τόπους, ανθρώπους, κοινωνίες, θα βρεθείτε µέσα σε
πολυποίκιλες καταστάσεις, θα κληθείτε να πάρετε κρίσιµες αποφάσεις. Η
∆ικαιοσύνη δεν είναι απλώς µία από τις τρεις εξουσίες. Είναι το σώµα των
λειτουργών που µε το δικαιοδοτικό τους έργο καλούνται να εξασφαλίζουν την
ειρηνική συµβίωση των πολιτών, την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των
συναλλαγών και µε τον τρόπο αυτό η ∆ικαιοσύνη αναδεικνύεται βασικός πυλώνας
για την κοινωνική και οικονοµική ευηµερία και ανάπτυξη της χώρας.

Για να

αποκοµίσετε, όµως, τον πλούτο των εµπειριών που σας επιφυλάσσει το ταξίδι στο
χώρο της δικαιοσύνης, θα πρέπει να αισθάνεσθε και να θεωρείτε και να αγαπήσετε
σαν πατρίδα σας τον κάθε τόπο, όπου θα σας αποστείλει η πολιτεία για να
δικαιοδοτήσετε. Μόνον έτσι θα µπορέσετε να αφουγκράζεστε τον παλµό της ζωής
της κάθε τοπικής κοινωνίας, να ανιχνεύετε τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι
αυτής σκέπτονται, ονειρεύονται και συµπεριφέρονται, κι έτσι να γίνεστε δίκαιοι
κριτές τους. Να σας γοητεύσει το ταξίδι στη ∆ικαιοσύνη, αλλά όχι η εξουσία, ούτε

οι σειρήνες του κοινωνικού βίου που θα σας περιτριγυρίσουν. Η εξουσία που θα
ασκήσετε είναι δοτή εξουσία, µας έχει παραχωρηθεί, µε το Σύνταγµα και τους
νόµους του κράτους, για να την ασκήσουµε χάριν των πολιτών, χάριν της ειρηνικής
τους συµβίωσης. Γιαυτό, το δέος µε το οποίο θα ανεβείτε για πρώτη φορά στην
έδρα του δικαστηρίου, να το διατηρήσετε µέχρι το τέλος της δικαστικής σας
σταδιοδροµίας, µέχρι την ηµέρα που θα κατεβείτε για πάντα από την έδρα του
δικαστηρίου.
Εισέρχεστε στο χώρο της ∆ικαιοσύνης σε µια εποχή αρκετά διαφορετική
από τις εποχές που εισήλθαν άλλες γενιές δικαστικών λειτουργών. Σε µια εποχή µε
παγκοσµιοποιηµένη την οικονοµία, διεθνοποιηµένες τις συναλλακτικές και
επαγγελµατικές σχέσεις, µε τις διάφορες εθνικές τάξεις να συγκλίνουν σε πολλά
ζητήµατα. Η ελληνική έννοµη τάξη δεν είναι πια περιορισµένη στο στενό εθνικό
της ορίζοντα, αλλά έχει ανοιχτεί σε ευρύτερους ορίζοντες και πρώτα απ’ όλα στον
ορίζοντα της ενωσιακής έννοµης τάξης και εκείνο τον καθιδρυµένο από την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το απορρέον από αυτές δίκαιο
διεισδύει στην ελληνική έννοµη τάξη, την διαποτίζει και η νοµολογία που
παράγεται από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) δεν πρέπει να µας είναι απλώς
γνωστή, αλλά να γίνεται και σεβαστή. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, το βάρος που
φέρουν οι Έλληνες δικαστικοί λειτουργοί. Για την εκπλήρωση της αποστολής σας
και µόνον, το Σύνταγµα (άρθρο 87) θα σας θωρακίσει µε λειτουργική και
προσωπική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία που εξαρτάται από τον καθένας σας πως θα
τη χειριστεί για να φανεί αντάξιός της και ναι µεν κυρίως νοείται ως ανεξαρτησία
απέναντι στις άλλες δύο εξουσίες. Νοείται, όµως και ως ανεξαρτησία απέναντι στη
δυναµική που αναπτύσσουν φορείς οικονοµικής, κοινωνικής και επικοινωνιακής
ισχύος προς επηρεασµό της δικαιοδοτικής κρίσης.

Νοείται, επίσης και ως

ανεξαρτησία απέναντι στον εαυτό µας, απέναντι στις προσωπικές µας πεποιθήσεις,
αντιλήψεις, ιδέες, επιλογές, προτιµήσεις, ώστε, όταν ο δικαστής ασκεί το
δικαιοδοτικό του έργο να είναι µονάχα η ζώσα ψυχή του νόµου.
Ο Άρειος Πάγος θα είναι κοντά σας, να τον αισθάνεσθε κοντά σας, διότι
εµείς που απερχόµαστε σιγά, σιγά από το δικαστικό σώµα, προσβλέπουµε σ’
αυτούς που έρχονται, για να τους παραδώσουµε τη σκυτάλη της ∆ικαιοσύνης, την
ιστορία και το όνοµα του δικαστικού σώµατος. Σας εύχοµαι, να απολαύσετε το

µακρύ

και

ενδιαφέρον

αυτό

ταξίδι

Καλές σπουδές και Καλή σας σταδιοδροµία.

στο

χώρο

της

∆ικαιοσύνης.

