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ηλώνει ότι ηγείται ενός
συνδυασμού που δεν έχει
λάβει, ούτε διεκδικεί κομματικό χρίσμα. Επιδιώκει να αξιοποιηθεί στο έπακρο το πλούσιο
επιστημονικό και επαγγελματικό
κεφάλαιο που συνιστά ο δικηγορικός κλάδος. Ο γνωστός δικηγόρος
και υποψήφιος πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με
τον συνδυασμό «Ο Δικηγόρος –
όλοι εμείς, μαζί!» κ. Δημήτρης
Αναστασόπουλος παραθέτει στη
συνέντευξη που παραχώρησε στην
Alpha freepress τις σκέψεις του
για το παρόν και το μέλλον του
δικηγορικού λειτουργήματος στην
Ελλάδα.
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δηση του κόσμου ότι ο δικηγόρος
είναι φοροφυγάς ή διεφθαρμένος.
Πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα. Ο
Έλληνας δικηγόρος αποτελεί άξιο
συλλειτουργό της δικαιοσύνης, με
ανεξαρτησία, ακεραιότητα, ευθυκριΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
σία, αξιοπρέπεια. Εκεί που αποτυγχάνει διαχρονικά η διοίκηση του
Συλλόγου μας -και αυτό μπορούμε
και πρέπει να το αλλάξουμε- είναι να
φωτίζει συστηματικά για το ευρύ
κοινό την ύπαρξη αυτών των
χαρακτηριστικών».
Ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι
απόψεις του συχνά αποτελούσαν
σημείο αναφοράς στον δημόσιο
διάλογο. Αυτό όμως άρχισε να
«φθίνει» τα τελευταία χρόνια. Πώς
θα αποκτήσει ο κλάδος και οι λειΠοιός είναι ο Δημήτρης Αναστασότουργοί του την χαμένη αξιοπιστία
πουλος; «Γεννήθηκα το 1980 στο
και θα βρουν πάλι την θέση τους
Πεταλίδι της Μεσσηνίας, στην οποία
στο δημόσιο διάλογο; «Ο Δικηγοριέζησα τα σχολικά μου χρόνια. Ήρθα
κός Σύλλογος Αθηνών το τελευταίο
στην Αθήνα για να σπουδάσω στη
διάστημα επέδειξε μια ασυγχώρητη
Νομική Σχολή της Αθήνας. Πραγμαεσωστρέφεια, που τον απομόνωσε
τοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές
στα μάτια των συμπολιτών μας. Κλείστο Ποινικό Δίκαιο στο Πανεπιστήστηκε στο καβούκι του, αδιαφορώμιο Αθηνών και έρευνα σε άλλα επιντας προκλητικά για τις ραγδαίες
στημονικά ιδρύματα, όπως στη
κοινωνικές εξελίξεις. ΠαρουσιάΝομική Σχολή του Harvard. Διανύω
στηκε σε πολλές περιπτώσεις ανετη δεύτερη δεκαετία μου μαχόμενης
παρκής, χωρίς τεκμηριωμένες προδικηγορίας, ολοκληρωτικά αφοσιωτάσεις. Η κατάσταση αυτή εξασθέμένος σε αυτή. Είμαι συνιδρυτής και
νησε το ειδικό βάρος που διέθετε
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
στη συλλογική συνείδηση. Για να
Νομικών e-ΘΕΜΙΣ,
αποκτήσουμε πάλι σημαίνοντα ρόλο
που έχει υπερδεκαστο δημόσιο διάλογο πρέπει να δραετή δράση σε
στηριοποιηθούμε με ένταση. Σε αυτό
«Λέμε όχι στις
πανελλήνια κλίμακα
το πλαίσιο προτείνουμε την άμεση
"αυτοκτονικές"
για νομικά, επιστησύσταση στο Σύλλογο μας επιτροπών
αποχές,
που
δεν
μονικά ζητήματα.
ανά κλάδο δικαίου και για σοβαρά
επιτυγχάνουν τίποτα, εκτός
Έχω πραγματοποιήζητήματα, ιδίως επαγγελματικά. Οι
σει σειρά δημοσιαπό τον αφανισμό των
εν λόγω επιτροπές θα αναπτύξουν
εύσεων και συμμεέντονο παρεμβατικό ρόλο».
δικηγόρων. Λέμε ναι στην
τοχών σε επιστημομέχρι σήμερα απέχουν από τις αρχαινα υπηρετήσει
από τους αδαείς "σωτήρες" που διεκδιΤο 25% των νέων δικηγόρων δεν
εκπόνηση πραγματικών
νικά συνέδρια. Από
ρεσίες μας».
όλους τους
κούν την ψήφο μας».
πραγματοποίησε ούτε μια παράεναλλακτικών προτάσεων
το 2014 είμαι εκλεγΟ κλάδος των δικηγόρων είναι από
δικηγόρους».
Συχνά ο δικηγορικός «κόσμος»
σταση το 2017. Πως προτίθεστε να
και συντονισμό της
μένος σύμβουλος
Το όραμα του τους πρώτους που επλήγησαν από τα κατηγορείται για συνδιαλλαγή με
το αντιμετωπίσετε; «Το δικηγορικό
δράσης
μας
με
άλλους
του Δικηγορικού
κυβερνητικά μέτρα κατά την διάρΔημήτρη Ανατους πολιτικούς και για φαινόμενα
σώμα θα συρρικνωθεί δραματικά και
επιστημονικούς
κλάδους»
Συλλόγου Αθηνών».
κεια των μνημονίων. Υπάρχει σχέδιο
στασόπουλου
διαφθοράς. Μπορεί αυτή η αντίληψη πολλοί νέοι δικηγόροι θα βρεθούν
Η υποψηφιόαλλαγής αυτής της κατάστασης που
για το μέλλον
να αλλάξει και με ποιους τρόπους;
στην έξοδο, αν δεν λάβουμε ειδικά
τητα Αναστασόοδηγεί στη συρρίκνωση του επαγτου Δικηγορι«Σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες
μέτρα μέριμνας. Αυτό επιβάλλεται,
πουλου εντάσσεται σε στενά κομκού Συλλόγου και του επαγγέλματος; γέλματος; «Λέμε όχι στις "αυτοκτονιδιαπιστώνονται παρεκκλίσεις από τη
άλλωστε, από τη συνταγματικά κατοματικά πλαίσια; «Δεν κρύβω ότι η
κές" αποχές, που δεν επιτυγχάνουν
«Στις επικείμενες αρχαιρεσίες του
δέουσα συμπεριφορά. Κατά κανόνα
χυρωμένη αρχή της ισότητας. Το
ιδεολογική αναφορά μου βρίσκεται
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στις 26 τίποτα, εκτός από τον αφανισμό των
αυτές αφορούν μια μικρή μειοψηφία,
πρόγραμμα μας περιέχει σειρά προστον κεντροδεξιό χώρο. Ο συνδυακαι 27 Νοεμβρίου, διεκδικώ την προεδικηγόρων. Λέμε ναι στην εκπόνηση
που μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτετάσεων υπέρ των νέων δικηγόρων,
σμός μας όμως, "Ο Δικηγόρος – όλοι
δρία του Συλλόγου μας με ένα όραμα:
πραγματικών εναλλακτικών προτάσεων λεσματικά, εφόσον υπάρχει βούληση.
που μπορούν να τους ενισχύσουν
εμείς, μαζί!" κινείται πέρα και πάνω
να κάνουμε τον ΔΣΑ πάλι πρώτο επικαι συντονισμό της δράσης μας με
σημαντικά. Χαρακτηριστική
από κόμματα. Συγκεντρώνει συναστημονικό σύλλογο της χώρας και τον
άλλους επιστημονικούς κλάδους.
είναι η πρότασή μας για την
δέλφους όλων των ιδεολογικών
δικηγόρο πρωτοπόρο των εξελίξεων.
Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν
«Δεν κρύβω ότι η ιδεολογική
εισαγωγή στην Ελλάδα νέων
καταβολών που συμφωνούν σε τρία
Πριν λίγες εβδομάδες παρουσιάσαμε
οι δικηγόροι είναι όλοι μαζί, ώστε
θεσμών νομικής απασχόληαναφορά μου βρίσκεται στον
κεντρικά σημεία. Συμφωνούν ότι
το πρόγραμμά μας. Το έχουμε ονομάσει να αξιοποιηθεί στο έπακρο το
σης, με χαρακτηριστικότερο
κεντροδεξιό χώρο. Ο
"δεν πάει άλλο" με τα χάλια του δικη"60 και 1 προτάσεις για το αύριο του
πλούσιο επιστημονικό και επαγπαράδειγμα αυτό του "βοησυνδυασμός μας όμως, "Ο Δικηγόρος
γορικού λειτουργήματος και του
Δικηγόρου, 60 και 1 προτάσεις για το
γελματικό κεφάλαιο που διαθέθού δικαστή". Ο "βοηθός
– όλοι εμείς, μαζί!" κινείται πέρα και
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Συμαύριο όλων μας". Μπορείτε να το δείτε
τουμε. Σε δεύτερο χρόνο, χρειάζεδικαστής" θα είναι νέος
πάνω
από
κόμματα»
φωνούν ότι ήρθε η ώρα να ενώστο metodikigoro.gr. Σε αυτό παρουσι- ται να επικοινωνήσουμε αποτελεδικηγόρος που θα προσλαμσουμε τους δικηγόρους χωρίς κομάζουμε τις βασικές αρχές που ασπαζόσματικά προς τα έξω τα
βάνεται στα ανώτερα αλλά
ματικές παρωπίδες. Συμφωνούν ότι
μαστε: αποτελεσματικότητα στο Δικηπροβλήματα και τις προτάσεις μας,
και στα πρωτοβάθμια δικαήρθε η ώρα της ανανέωσης και της
γορικό Σύλλογο, αριστεία στο δικηγοΗ πραγματικότητα όμως διαστρέφεται, στήρια, για να συμβάλλει στην προεώστε να δημιουργήσουμε πλατιές κοιμεγάλης αλλαγής. Σε συναδέλφους
ρικό λειτούργημα, ελευθερία από τον
όταν αρχίζουν οι γενικεύσεις. Αυτό
νωνικές συμμαχίες. Αυτές θα επιβάλτοιμασία του φακέλου και στο
μου λέω συχνά, και ως λογοπαίγνιο,
κρατικό εναγκαλισμό, ισότητα κατά την λουν από κάτω προς τα πάνω στην εκάέχει συμβεί στην περίπτωση του δικηνομικό μέρος των αποφάσεων. Προς
ότι είμαι επικεφαλής ενός "άχριάσκηση της δικηγορίας και αξιοπρέγόρου, όπου καλλιεργείται συστημαστοτε πολιτική ηγεσία το τι δέον γενέυλοποίηση αυτής της πρότασης
στου" συνδυασμού. Εννοώ ότι ηγούπεια κατά την απονομή της δικαιοσύτικά μια σειρά στερεότυπων σε βάρος
σθαι για τον δικηγόρο. Πριν από όλα
καταβάλλουμε ήδη προσπάθειες,
μαι ενός συνδυασμού που δεν έχει
νης. Με αυτές επιδιώκουμε να εμπνεύαυτά όμως, χρειάζεται να απαλλαγούμε του. Με ευθύνη και της εκάστοτε πολι- ώστε σύντομα να υιοθετηθεί από την
λάβει ούτε διεκδικεί κομματικό χρίσουμε όλους τους συναδέλφους μας,
τικής ηγεσίας, έγινε κατ’ επανάληψη
από τα συνδικαλιστικά "βαρίδια" του
πολιτική ηγεσία η αναγκαία νομοθεσμα, αλλά έχει μόνη του φιλοδοξία
ιδίως το περίπου το 50% εξ αυτών, που
προσπάθεια να εμπεδωθεί στη συνείΣυλλόγου μας και να προστατευτούμε
τική ρύθμιση».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο δικηγόρος πρωτοπόρος
των εξελίξεων

