
Δημήτρης Αναστα-
σόπουλος: «Κατά τη 
διάρκεια της θητείας 
του απερχόμενου Δι-
οικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου μας, 
δηλαδή σε διάστημα 
περίπου 3,5 χρόνων, 
είχαμε περίπου 150 
ημέρες αποχής! Αν 
συνυπολογίσουμε 
δικαστικές διακοπές 
και λοιπές αργίες, 
σχεδόν ένα ολόκληρο 
δικαστικό έτος χάθη-
κε σε αποχές! Ποιος 
πλήρωσε τα σπασμέ-
να για αυτές;»

του Δ.Σ. του ΔΣΑ και παράλληλα 
πρόεδρος της Επιτροπής για την 
Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη του 
Συμβουλίου των Δικηγορικών 
Συλλόγων της Ευρώπης, ενώ κατά 
καιρούς έχει δείξει το αγωνιστι-
κό του πνεύμα, με παρεμβάσεις 
κατά του νέου ασφαλιστικού για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και υπέρ της ανεξαρτησίας της 
δικαστικής εξουσίας. Ο δεύτερος, 
παλιός συνεργάτης του πρώην 
υπουργού και δικηγόρου Δημή-
τρη Τσοβόλα, έχει στο ενεργητικό 
του ακόμη τρεις αντίστοιχες προ-
σπάθειες, όλες ανεπιτυχείς.

Στήριξη
Εχοντας στο πλευρό της μία ομά-
δα νέων ανθρώπων, η Χριστίνα 
Κουντούρη και η «Σύγχρονη Δι-
κηγορία… στην Πράξη» έχει δεχθεί 
τη στήριξη του απερχόμενου προ-
έδρου Βασίλη Αλεξανδρή, στο 
συνδυασμό του οποίου είχε συ-
μπεριληφθεί κατά τις προηγού-
μενες αρχαιρεσίες. Αν και νέα 
σύμβουλος, διετέλεσε γενική γραμ-

ματέας του ΔΣΑ και της πιστώ-
νεται, μεταξύ άλλων, και το πρό-
γραμμα ομαδικής ασφάλισης του 
συλλόγου. Κάθοδο στις εκλογές 
έχει κάνει και ο Βασίλης Βρα-
χιώτης με το συνδυασμό «Επεί-
γει», ο οποίος υπήρξε σύμβουλος 
το 2011, επανεκλέχθηκε το 2014 
με τη δημιουργία ανεξάρτητου 
συνδυασμού, ενώ έχει υπάρξει 
και υποψήφιος βουλευτής με το 
Ποτάμι.

Το χρίσμα του ΚΚΕ έχει λάβει 
και γι’ αυτή την εκλογική αναμέ-
τρηση ο Αγγελος Βρεττός με την 
«Αγωνιστική Συσπείρωση Δικη-
γόρων», ο οποίος, εκτός από τη 
συνδικαλιστική του ιδιότητα, έχει 
να επιδείξει και τη θέση του στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής, ως πλη-
ρεξούσιος δικηγόρος της πολιτι-
κής αγωγής. Οσο για τους τρεις 
συνδυασμούς που κατέρχονται δί-
χως επικεφαλής, πρόκειται για την 
«Πυξίδα», το «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» 
και την «Εναλλακτική Παρέμβαση-
Δικηγορική Ανατροπή Αριστερό 
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο». ■

Συμμαχίες και δράση και όχι  
«νοοτροπία  διαρκούς ηττοπάθειας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ηλικια των 37 χρόνων, ο Δημήτρης Ανα-
στασόπουλος μπαίνει στη μάχη για τη διεκδίκη-
ση του χρίσματος του προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου της Αθήνας. Λίγες ημέρες πριν από τον 
πρώτο γύρο των εκλογών, που θα διεξαχθεί στις 
26 - 27 Νοεμβρίου, ο νομικός που ηγείται του 
συνδυασμού «Ο Δικηγόρος - όλοι εμείς, μαζί!», 
μιλά στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής για την 
επόμενη μέρα στο μεγαλύτερο Δικηγορικό Σύλ-
λογο της χώρας.

Ο ίδιος, μαζί με τους 24 συναδέλφους του που 
κατέρχονται ως υποψήφιοι σύμβουλοι, διεκδι-
κούν ένα νέο Σύλλογο χωρίς τη «νοοτροπία της 
διαρκούς ηττοπάθειας», ο οποίος μπορεί να επι-
τευχθεί με «ολική ανατροπή». Στρέφεται κατά των 
«αυτοκτονικών αποχών» υποστηρίζοντας πως 
μόνος ηττημένος ήταν ο δικηγόρος της μάχιμης 
δικηγορίας. 

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος εξελέγη σύμ-
βουλος στις αρχαιρεσίες του 2014, οπότε και δι-
απίστωσε πως οι συνθήκες που επικρατούν στο 
ΔΣΑ είναι αρτηριοσκληρωτικές, αφού «όσοι επι-
διώκουν την αλλαγή αντιμετωπίζονται σαν κακή 
παραφωνία». Τότε κατέληξε πως «ένας νέος Σύλ-
λογος μπορεί να γίνει πράξη μόνο με την ολι-
κή ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης» κι 
έτσι πήρε την απόφαση να διεκδικήσει την προ-
εδρία.

Η παράταξή σας υποστηρίζει πως οι διοική-
σεις των Δικηγορικών Συλλόγων έχουν επι-
τύχει ελάχιστα έως καθόλου αποτελέσματα τα 
τελευταία χρόνια. Πού οφείλεται αυτό;
Πρόκειται για μια μεγάλη αλήθεια. Αδιάψευστος 
μάρτυρας είναι το χάλι στο οποίο βρίσκεται σή-
μερα το δικηγορικό λειτούργημα. Οι δικηγόροι 
μαζικά εγκαταλείπουν το επάγγελμα υπό το βά-
ρος της υπερφορολόγησης, των ασφαλιστικών και 
άλλων δεινών. Η αποτυχία οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό και στη νοοτροπία των διοικήσεων του 
Συλλόγου μας. Κατά κανόνα, ήταν μια νοοτρο-
πία κοντόφθαλμη, χωρίς σχέδιο και όραμα, μια 

νοοτροπία διαρκούς ηττοπάθειας. Κυριάρχησαν 
η αδιαφορία, ο μικροκομματισμός και οι προσω-
πικές επιδιώξεις σε βάρος του συνόλου.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα 
καταπιαστείτε εφόσον εκλεγείτε;
Οι πρώτες προτεραιότητές μας είναι το φορολο-
γικό και ασφαλιστικό καθεστώς των δικηγόρων, 
καθώς και η καθημερινότητά μας. Ως προς το 
φορολογικό και ασφαλιστικό, θέση μας είναι ότι 
η συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβά-
ρυνση του δικηγόρου δεν πρέπει να ξεπερνά το 
40% του εισοδήματός του, κατά μέγιστο ποσοστό. 
Σήμερα, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό ξεπερνά 
το 80%! Θα επιδιώξουμε την άμεση υλοποίησή 
της μέσω ευρύτατων συμμαχιών και συντονισμέ-
νης δράσης με άλλους κλάδους. Ως προς την κα-
θημερινότητά μας, θα προβούμε σε στοχευμένες 
ενέργειες στους χώρους του Συλλόγου και των 
δικαστηρίων, για να διορθώσουμε τη σημερινή 
απαράδεκτη κατάσταση.

Η αποχή για το ασφαλιστικό μονοπώλησε 
το δικηγορικό λειτούργημα. Θεωρείτε ότι 
ελήφθησαν οι σωστές αποφάσεις; 
Οι αποφάσεις για επαναλαμβανόμενες αποχές 
έβλαψαν πριν και πάνω από όλα το δικηγόρο. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, δη-
λαδή σε διάστημα περίπου 3,5 χρόνων, είχαμε 
περίπου 150 ημέρες αποχής! Αν συνυπολογίσου-
με δικαστικές διακοπές και λοιπές αργίες, σχεδόν 
ένα ολόκληρο δικαστικό έτος χάθηκε σε αποχές! 
Ποιος πλήρωσε τα σπασμένα για αυτές; Πρωτί-
στως ο δικηγόρος της μάχιμης δικηγορίας, καθώς 
ήταν αδύνατη η εκδίκαση των υποθέσεών του. 
Πετύχαμε κάτι σημαντικό; Οχι, δεδομένου ότι το 
ασφαλιστικό τελικά πέρασε. Εμείς λέμε τέλος στις 
αυτοκτονικές αποχές. Προτείνουμε τη διαμόρφω-
ση πραγματικά εναλλακτικών προτάσεων και νέες 
μορφές συντονισμένης δράσης των επιστημονι-
κών κλάδων για την υιοθέτησή τους. ■

Εμείς λέμε τέλος στις αυτοκτονικές αποχές. 
Προτείνουμε τη διαμόρφωση πραγματικά εναλλακτικών 
προτάσεων και νέες μορφές συντονισμένης δράσης

Ο πρώτος γύρος των 
αρχαιρεσιών έχει 
προσδιοριστεί για το 
διήμερο 26 και 27 
Νοεμβρίου και ο δεύ-
τερος μία εβδομάδα 
αργότερα, την 3η και 
4η Δεκεμβρίου.
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