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Re: Νομική Βοήθεια

From: dimitrios anastasopoulos (dimanastaso@yahoo.com)

To: proedros@dsa.gr; zois.p.stavropoulos@gmail.com

Cc: stanalyt@hotmail.com; a.antanasiotis@gmail.com; marinetta.g@hotmail.gr; ioannis.deligeorgis@gmail.com;
sdiamantopoulos@gmail.com; ch.kaklamanis@gmail.com; mkalantzo@yahoo.gr; antidoto17@yahoo.co.uk;
kapos.i@kaposlaw.com; g.kleftodimos@gmail.com; xkondilis@yahoo.gr; panoskordonis@hotmail.com;
nkoutkias@law.com.gr; adaeus3@hotmail.com; fotis.kotsis@gmail.com; meth.mataliotakis@gmail.com;
law.batis@outlook.com.gr; papastergiou.v70@gmail.com; panperakis@yahoo.gr; er@dryllerakis.gr;
ka_rizos@hotmail.com; themis@sofos.com.gr

Date: Tuesday, May 19, 2020, 01:46 PM GMT+3

Αγαπητή/οι συνάδελφοι καλησπέρα.

Ομολογώ ότι δεν περίμενα να μας απασχολήσει ξανά τόσο σύντομα το ζήτημα της νομικής
βοήθειας, και μάλιστα δεν περίμενα ότι η κατάσταση, μετά τη ψήφιση του Κανονισμού τον
Ιανουάριο, θα επιδεινωθεί αντί να βελτιωθεί. 
Κακώς ίσως δεν το περίμενα, αφού εξαρχής η αντιμετώπιση στο ζήτημα από τη σημερινή
ηγεσία του Συλλόγου ήταν της απόκρυψης γεγονότων, της σιωπής και της απόσεισης
ευθυνών, ιδίως δια της μεθόδου της λήθης.
Θυμίζω πόσες φορές είχαμε ζητήσει να μπει το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ., πόσο
καθυστέρησε να μπει αλλά και πόσες φορές έμπαινε τελευταίο θέμα ώστε να μη συζητείται επί
μακρόν.
Όπως επίσης θυμίζω ότι σε όσα πρωτάκουστα και απαράδεκτα ακούστηκαν στα δύο Δ.Σ. του
Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη απάντηση.
Εν τέλει, ψηφίστηκε ο Κανονισμός ΝΒ και, αν μη τι άλλο, θεωρήσαμε ότι στο εξής θα γίνει
πράξη το "ο φόβος φυλάει τα έρημα". 
Διαψευστήκαμε οικτρά. Είναι απολύτως σαφές πλέον ότι η διαφάνεια, η νομιμότητα και οι
κανόνες δεν είναι επιθυμητά. 

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το ζήτημα του κου Δεληγιώργη (χωρίς να σημαίνει ότι το
ιεραρχώ ως πρώτο, αλλά επειδή βλέπω ότι είναι αυτό όπου επικεντρώθηκε η συζήτηση):
Ο συνάδελφος, λοιπόν, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας (παρακαλώ για τη διάψευση
τους αν δεν ισχύουν) μέσα σε διάστημα ενός μήνα, εν μέσω αναστολής λειτουργίας των
δικαστηρίων, εξέδωσε 8 γραμμάτια νομικής βοήθειας, συνολικού ύψους 3.200 ευρώ περίπου.
Μας είπε χθες ότι ήταν το γράμμα του για τα 7 εξ αυτών ενώ για το 8ο ότι ήταν διορισμός του
2018. Εδώ, λοιπόν, τίθενται δύο ζητήματα, πρώτο ζήτημα αν ό,τι έκανε ήταν νόμιμο και
δεύτερο αν ήταν και πολιτικά-ηθικά σωστό. 
Ως προς το αν ήταν νόμιμο:
πράγματι προκύπτει ότι τα 7 γραμμάτια ενδεχομένως να ήταν το διάστημα που ήταν τα
γράμματα "Βαρδακ… έως Δερμιτ…"
Αμέσως καταρχήν αναρωτιέται κάποιος γιατί ο κατάλογος "κόλλησε" σε αυτά τα γράμματα από
13/3 έως 8/5 (!!).
Ας πούμε ότι υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό. Για να διοριστεί, όμως, ο κος Δεληγιώργης 7
φορές αυτό το διάστημα σημαίνει ότι μετά την πρώτη φορά που διορίστηκε εξαντλήθηκε όλος ο
κατάλογος και για αυτό διορίστηκε ακόμα 6 φορές. Όμως, από τα στοιχεία που παραθέτει ο κος
Σταυρόπουλος κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει, αφού πολλοί ακόμα συνάδελφοι ήταν
διαθέσιμοι να διοριστούν (και από τα γράμματα αυτά και εκτός αυτών). 
Είναι, λοιπόν, νόμιμο να έχει διοριστεί τόσες φορές; Επίσης, ποιος τον διόρισε; Θα πρέπει να
ενημερωθεί το Συμβούλιο ως προς αυτό. Μόνος του ή κάποιος τρίτος από τον Σύλλογο ή από
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τα Δικαστήρια;
Αλλά ας πούμε ότι για όλα αυτά υπάρχουν πειστικές εξηγήσεις και - ω του θαύματος - κάθε
φορά που υπήρχε ανάγκη διορισμού κάποιου, από τους εκατοντάδες συναδέλφους του
καταλόγου μόνο ο εν λόγω ήταν διαθέσιμος. 
Ας δούμε τώρα και το πολιτικά ηθικό, που αφορά ευθέως το ΔΣ μας:
εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κρίσης, όπου πολλοί συνάδελφοι τα φέρνουν πολύ δύσκολα
βόλτα, και που βασικό αίτημα μας ήταν/είναι το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ, ένας εξ ημών
κατορθώνει, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να εκδώσει μέσα σε ένα μήνα 8 γραμμάτια,
επιδοτώντας ουσιαστικά τον εαυτό του με 4 έκτακτα βοηθήματα των 800 ευρώ μέσω της ΝΒ.
Και λέω εκμεταλλευόμενος προφανέστατα τη θέση του, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί
άλλοι συνάδελφοι προσδοκούν αυτή τη μια φορά να διοριστούν, που ενίοτε δεν έρχεται ούτε
καν αυτή η μια φορά. 
Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει άλλη απάντηση εν προκειμένω από το ότι ηθικά κάτι τέτοιο
δεν μπορεί να είναι ανεκτό. 

Και βεβαίως, έχει δίκιο ο Ι.Κάπος να αναφέρει ότι τυπικά ασυμβίβαστο δεν υπάρχει, καίτοι και
εμείς είχαμε προτείνει στα πλαίσια της συζήτησης για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δ.Σ. (τι
απέγινε άραγε αυτός ο Κανονισμός; Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η συζήτηση σου;) να
προβλεφθούν διάφορα ασυμβίβαστα και εκείνος. Όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι (και)
τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι που απαξιώνουν πλήρως το συνδικαλισμό στη συνείδηση
του σώματος.

Ας αφήσουμε όμως το συγκεκριμένο θέμα, που αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβονου.

Τι άλλο μας ενημέρωσε χθες ο κος Σταυρόπουλος ότι έχει γίνει, ή που παράλληλα μάθαμε ότι
έχει γίνει, το ίδιο διάστημα της αναστολής των Δικαστηρίων:

- υπάρχει συνάδελφος που εξέδωσε μέσα σε μια μόλις ημέρα γραμμάτια ύψους 4.000 ευρώ,
καίτοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χθες από τους κους Διευθυντές μας, ΔΕΝ είναι
καν στον κατάλογο της ΝΒ. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί ότι έτσι είναι, νομίζω γνωρίζουμε όλοι τι
συνιστά. 
- υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που εντός μιας ημέρας εξέδωσαν γραμμάτια 3 ή 4.000 ευρώ.
Αυτό δεν θα πρέπει να διερευνηθεί αν έγινε νόμιμα;
- περίπου το 50% όσων διορίστηκαν αυτό το διάστημα ήταν εκτός σειράς, εκτός του καταλόγου
που (υποτίθεται) ίσχυε. Ούτε αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί αν έγινε και πως έγινε;

Εδώ, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και σας διαβεβαιώ ότι ούτε
εγώ ούτε και ο κος Σταρόπουλος διακατεχόμαστε από δονκιχωτισμό ή από τάχα μου
αντιπολιτευτική διάθεση.
Αλλά η αποφορά της κατάστασης πλέον είναι τόσο έντονη που δεν επιτρέπει τη σιωπή σε
κανέναν. Η σιωπή συνιστά συνενοχή και, σωστά, έτσι την εκλαμβάνουν και οι συνάδελφοι τους
οποίους εκπροσωπούμε όλοι σε αυτό το Δ.Σ., στο οποίο με τιμή συμμετέχουμε. 
Θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε σε αυτά τα φαινόμενα. 

Όπως είπα και στην αρχή, είμαι πεπεισμένος πλέον ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση διαφάνειας
και κανόνων νομιμότητας. Γι αυτό το λόγο, και δεδομένου ότι αφορά και τη διαχείριση
δημόσιου χρήματος, 
προτείνω να εξουσιοδοτηθεί η νομική μας υπηρεσία να καταθέσει όλα τα στοιχεία από 1-
1-2018 της ΝΒ στην Εισαγγελία προς έλεγχο. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε ότι
πραγματικά επιδιώξαμε την αναγκαία κάθαρση. Την πρόταση μου αυτή τη θέτω σε
ψηφοφορία. 
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Τέλος, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μας δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα ούτε τα
στοιχεία διορισμών στα Σωματεία ούτε τα Πρακτικά Δ.Σ. της παρούσας θητείας.
Αιτούμαι, έτι μια φορά, μέχρι την Παρασκευή 21/5 να τα έχουμε λάβει.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Αναστασόπουλος

DIMITRIS ANASTASOPOULOS 
Attorney at Law LLM Criminal Law 
60A Skoufa Str. Athens, Greece, 10680 
0030-210.3389851 / 6944.585396

On Monday, May 18, 2020, 05:17:00 PM GMT+3, ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ <zois.p.stavropoulos@gmail.com>
wrote:

Καλησπέρα σας, 
 
Πέραν του ανωτέρω ζητήματος το οποίο έθεσα ήδη πριν αρκετές ημέρες, στο οποίο ουδέποτε
ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής για τη σύγκληση της επιτροπής νομικής βοήθειας, θα
ήθελα να ενημερώσω το Συμβούλιο, πως σήμερα επικοινώνησαν από τη Γραμματεία του κ.
Προέδρου για σύγκληση επιτροπής στις 14.00. Τους ενημέρωσα πως δεν θα δύναμαι εκείνη την ώρα
και να συνεδριάσουμε άλλη ώρα μέσα στην ημέρα. Ζήτησα μάλιστα να με ενημερώσουν ποια ώρα
τελικά αποφασίστηκε. Τελικά στις 13.15 έλαβα ενημέρωση πως η συνεδρίαση θα είναι στις 14.00,
ενώ σε γενόμενη ερώτησή μου, με ενημέρωσαν πως με εντολή Προέδρου εστάλη η ενημέρωση. Αν
νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν οι επιτροπές λυπάμαι πολύ. Έχω στείλει mail για
σύγκληση επιτροπής ήδη από 13 Μαϊου προκειμένου να συμμετάσχουμε στη διαβούλευση,
αγνοούμαι παντελώς και ενημερώνομαι ότι Σύλλογος συμμετείχε στη διαβούλευση με άλλα
πρόσωπα.  
 
Πέραν των ανωτέρω τα οποία είναι θλιβερά, θα ήθελα να ενημερώσω επίσης ως προς τα κάτωθι
ζητήματα. Εξ αφορμής του ζητήματος ανανέωσης του εβδομαδιαίου καταλόγου για την εβδομάδα
11.5.2020- 17.5.2020, ζήτησα πριν 10 ημέρες περίπου στοιχεία διορισμών, προκειμένου να
γνωρίζουμε αν μέσω αναστολής δικαστηρίων, έλαβαν χώρα διορισμοί, πόσοι ήταν αυτοί και σε ποιες
διαδικασίες. Στο αίτημά μου αυτό το οποίο αποσκοπούσε στην άσκηση ουσιαστικού και ποιοτικού
ελέγχου των διαδικασιών δεν ανταποκρίθηκαν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, καθώς είχε ήδη
δοθεί σχετική εντολή ανανέωσης και αρκούμενοι στη διαβεβαίωση της υπηρεσίας και της
πληροφόρησης που υπήρχε από το τμήμα των βουλευμάτων στην Ευελπίδων αποφασίστηκε η
ανανέωση του καταλόγου και η αποστολή νέου καταλόγου με στοιχεία δικηγόρων για την εβδομάδα
από 11.5.2020. Παρά το γεγονός αυτό, ζήτησα τα στοιχεία διορισμών προκειμένου να γίνει έλεγχος
των διορισμών που έλαβαν χώρα εν μέσω αναστολής. Συνοπτικά θέτω υπόψιν σας τα κάτωθι:
 
Από 9.3.2020 έως 13.3.2020 ο κατάλογος ήταν Ανδρεουλ… έως Βαμβου... Η πληροφόρηση που είχα
ήταν πως επειδή η αναστολή ξεκίνησε στις 13.3.2020, όταν τα δικαστήρια είναι κλειστά ο κατάλογος
δεν ανανεώνεται.
 
h�ps://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD
%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE
%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%89%CF%
82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%BD32262004-62
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