(17.10.2017 - Χαιρετισµός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου
Πέππα στην τελετή Αγιασµού για την έναρξη του νέου δικαστικού
έτους)
Μακαριότατε, αξιότιµε κ. Υπουργέ και κ. αναπληρωτή Υπουργέ
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κ. Γενικέ
Γραµµατέα, αξιότιµη κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι,
Συνεχίζοντας την παράδοση των προκατόχων µας τελούµε σήµερα
Αγιασµό στο κατάστηµα του ∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου, µε την ευκαιρία
της έναρξης του νέου δικαστικού έτους, ώστε και κατά την τρέχουσα
δικαστική χρονιά να έχουµε φώτιση, ορθή και δίκαιη κρίση, κατά την
εκπλήρωση του λειτουργικού µας καθήκοντος.
Μακαριότατε,
Οι δρόµοι της ∆ικαιοσύνης και της Εκκλησίας συναντώνται, διότι
τέµνονται σε ένα κοινό σηµείο που είναι ο άνθρωπος και συγκεκριµένα ο
αδύναµος, ο αδικηµένος, ο απελπισµένος άνθρωπος. ∆ιότι δίψα για
δικαιοσύνη δεν έχει ο ισχυρός που παντοιοτρόπως µπορεί, µε την ισχύ του, να
πραγµατώσει το θέληµά του, ούτε εκείνος που αδικεί, αφού η συµπεριφορά
του αντιστρατεύεται το δίκαιο. Και η µεν ∆ικαιοσύνη αποβλέπει να
αποκαταστήσει το πλήγµα της έννοµης τάξης που επέρχεται µε την παράβαση
του δικαίου, την βαρύνουσα εκείνο τον πολίτη που την υφίσταται. Η δε
Εκκλησία µε το κοινωνικό και το πνευµατικό της έργο, µεταξύ άλλων,
αποβλέπει στην ελάφρυνση του πάσχοντος ανθρώπου από κάθε βάρος. Μα
προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται, από τη µεριά τους και οι λοιποί
πολιτειακοί
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επιφορτισµένοι µε τη µέριµνα της ∆ικαιοσύνης και την υποβοήθησή της µε
θεσµικά µέσα και µέσα υποδοµής, αλλά και τη µέριµνα για τους
φυλακισµένους που είναι συνάνθρωποί µας και παιδιά του Θεού, χωρίς να
λησµονούµε

την

αναγκαία
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συνεργατών µας δικαστικών υπαλλήλων.
Μακαριότατε,
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Σας ευχόµαστε υγεία και µακροηµέρευση, ώστε να κατευθύνετε το
σκάφος της Εκκλησίας σε υπήνεµους λιµένες, µέσα σε εύδιους καιρούς,
αυτούς που ευχόµαστε και για τη ∆ικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ όλους όσους παραβρέθηκαν στο σηµερινό Αγιασµό.

