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ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – «ΜΗ ΠΟΡΙΣΜΑ»

ΠΡΟΣ  :    τον Προ� εδρο Εξεταστίκή� ς Επίτροπή� ς, κ. Ιωα� ννή Κεφαλογία� ννή.

[Υπο� θεσή “επίσυνδε�σεων” κ. Ν. Ανδρουλα� κή – ΕΥΠ κλπ. ]

……………………………………

(1). Η παρου� σα Εξεταστίκή�  Επίτροπή�  συγκροτή� θήκε με απο� φασή
τής Βουλή� ς  «Για την εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του Απορρήτου
των  επικοινωνιών  του  Προέδρου  του  ΠΑΣΟΚ-Κινήματος  Αλλαγής  και
Ευρωβουλευτή  κ.  Νίκου  Ανδρουλάκη  από  την  Εθνική  Υπηρεσία
Πληροφοριών  (ΕΥΠ)  ή  από  άλλα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  την
επιβεβαιωμένη  απόπειρα  παγίδευσης  του  κινητού  του  με  το  κακόβουλο
λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην Ελληνική Επικράτεια
και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.».
Η  απο� φασή  ελή� φθή  κατα�  πλείοψήφί�α,  μετα�  απο�  προ� τασή  τής
αντίπολί�τευσής, χωρί�ς να τήν υπερψήφί�σεί ή συμπολί�τευσή («Παρω� ν»).

Η  πρακτίκή�  παρακολου� θήσής  των  επίκοίνωνίω� ν  οποίουδή� ποτε
πολί�τή,  καί  ίδί�ως  με  τήν  προσχήματίκή�  επί�κλήσή  “λο� γων  εθνίκή� ς
ασφαλεί�ας”, αποτελεί� ακραί�α προσβολή�  του δήμοκρατίκου�  πολίτευ� ματος,
καί μα� λίστα στον πυρή� να του. Κατα�  κα� ποίο τρο� πο θα μπορου� σε κα� ποίος
να θεωρή� σεί ο� τί υπα� ρχεί επίβαρυντίκή�  περί�πτωσή στίς περίπτω� σείς ο� που
ή  πρακτίκή�  αυτή�  στοχευ� εί  σε  δήμοσίογρα� φους  ή�  καί  πολίτίκου� ς
αντίπα� λους. 

Απο�  τα στοίχεί�α τής Έκθεσής Πεπραγμε�νων τής ΑΔΑΕ γία το 2021,
μα� θαμε  ο� τί  υπή� ρξαν  περί�που  15.475 είσαγγελίκε�ς  δίατα� ξείς  γία  α� ρσή
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απορρή� του , γία “λο� γους εθνίκή� ς ασφα� λείας” – με�σα σε ε�να μο� νο χρο� νο !
Συ� μφωνα  με  τα  τελευταί�α  γία  κα� θε  χω� ρα  δίαθε�σίμα  στοίχεί�α  :  Στή
Γερμανί�α  (Ινστίτου� το  Πολίτίκω� ν  Δίκαίωμα� των)  το  2019,  σε  εθνίκο�
επί�πεδο,  απο�  ο� λες  τίς  υπήρεσί�ες  (καί  ομοσπονδίακε�ς  καί  ο� λων  των
κρατίδί�ων), γία θε�ματα εθνίκή� ς ασφα� λείας, δίατα� χθήκαν 1.423 εγκρί�σείς
επίτή� ρήσής  τήλεπίκοίνωνίω� ν,  συμπερίλαμβανομε�νων  καί  εδω�  των
παρατα� σεων κλπ. Αντί�στοίχα, στή Μεγα� λή Βρετανί�α (Έκθεσή Επίτρο� που
Ερευνήτίκω� ν  Αρχω� ν  καί  Γραφεί�ου Αρχω� ν  Επίκοίνωνίακω� ν  Δεδομε�νων),
τα εντα� λματα στοχευμε�νής παρακολου� θήσής – καί γία εθνίκή�  ασφα� λεία
καί γία εγκλήματίκε�ς δραστήρίο� τήτες – ανή� λθαν συνολίκα� , το 2020, σε -
μο� λίς-  3.649.  Επείδή�  τα  μεγε�θή  των χωρω� ν  καί  των συμφερο� ντων δεν
εί�ναί ανα� λογα, ή δυσαναλογί�α των αρίθμω� ν οδήγεί�  σε δυ� ο υποχρεωτίκε�ς
εκδοχε�ς  :  Στήν  Ελλα� δα  ή�  ε�χουμε  μεγαλυ� τερο  κυβερνήτίκο�  ζή� λο,
αυθαίρεσί�α καί κατα� χρήσή στίς παρακολουθή� σείς, ή�  ε�χουμε δυσανα� λογα
πολλαπλα� σίο αρίθμο�  πολίτω� ν που επίβουλευ� ονταί τήν εθνίκή�  ασφα� λεία.

(2). Η  Εξεταστίκή�  Επίτροπή�  αποτελεί�  εξ  ορίσμου�  ανω� τατο
ο� ργανο κοίνοβουλευτίκου� , δήλαδή�  δήμοκρατίκου� , ελε�γχου.

Ο  δήμοκρατίκο� ς  ε�λεγχος  ε�χεί  ρίζίκή�  ποίοτίκή�  δίαφορα�  απο�
οποίονδή� ποτε  α� λλο  θεσμίκο� ,  ο� πως  λ.χ.  τον  δίοίκήτίκο�  ή�  τον  ίεραρχίκο�
ε�λεγχο.  Ακρίβω� ς  γίατί�  συντελεί�ταί  στο  πλαί�σίο  των  κοίνοβουλευτίκω� ν
καθήκο� ντων,  δήλαδή�  τής  πίο  α� μεσής  –  καί  τυπίκα�  καί  ουσίαστίκα�  –
ε�κφρασής τής αρχή� ς τής λαίFκή� ς κυρίαρχί�ας. 

 Επίπρο� σθετα, πε�ρα απο�  τήν αυτοτελή�  ελεγκτίκή�  κοίνοβουλευτίκή�
αρμοδίο� τήτα  καί  ευθυ� νή,  ή  Εξεταστίκή�  Επίτροπή�  ε�χεί  καί  καθή� κοντα
αντί�στοίχα με αυτα�  κα� θε ανακρίτίκή� ς αρχή� ς. Είδίκο� τερα, συ� μφωνα με το
α� ρθρο 145 του Κανονίσμου�  τής Βουλή� ς  «Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν
όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του εισαγγελέα
πλημμελειοδικών  και  ενεργούν  κ ά θ ε  αναγκαία  κατά  την  κρίση  τους
έρευνα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκαν».

Ο δήμοκρατίκο� ς ε�λεγχος, ο� πως καί το καθή� κον δίερευ� νήσής γία τήν
πίθανο� τήτα δία� πραξής ποίνίκω� ν αδίκήμα� των, δεν μπορεί� να ακυρω� νεταί,
καί μα� λίστα εξ αρχή� ς, εν ονο� ματί οποίουδή� ποτε “απορρή� του”.

Αυτο�  το “απο� ρρήτο” εί�ναί το οχυρο�  με�σα απο�  το οποί�ο αμυ� νεταί
πείσματωδω� ς  ε�να  ε�νοχο  συ� στήμα.  Καί,  πολυ�  απλα� ,  σήμαί�νεί  ο� τί  ή
κυβερνήτίκή�  παρα� ταξή  –  καί  ή  εκπροσω� πήσή�  τής  στή  συ� νθεσή  τής
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Επίτροπή� ς  –  συστρατευ� θήκε  συ� σσωμή  σε  μία  σθεναρή�  προκλήτίκή�
α� ρνήσή γία  τήν ουσίαστίκή�  ε�ρευνα τής υπο� θεσής.

Η επίλογή�  των κε�ντρων εξουσί�ας ή� ταν να δρομολογήθεί� μία ακο� μα
προσχήματίκή�  δίαδίκασί�α,  προδίαγεγραμμε�νή  να  μήν  ε�χεί  κανε�να
αποτε�λεσμα, με μο� νο σκοπο�  τον εμπαίγμο�  του ελλήνίκου�  λαου�  ή�  πίθανο� ν
καί  ίσορροπί�ες σε πολίτίκα�  παί�γνία δίκου�  τους ενδίαφε�ροντος.

(3).  Δεδομε�νου  ο� τί  στο  εξεταζο� μενο  ζή� τήμα  ενυπα� ρχεί
δίακυ� βευμα  που  αφορα�  στήν  ί�δία  τή  δήμοκρατί�α,  δεν  ίσχυ� εί  στήν
προκείμε�νή  περί�πτωσή  το  τεκμή� ρίο  τής  αθωο� τήτας,  ο� πως  στίς  κοίνε�ς
ποίνίκε�ς υποθε�σείς, αλλα�  το αντί�θετο : τεκμή� ρίο Ενοχή� ς. 

Εί�χαμε τονί�σεί, καί πρίν ακο� μα τή συ� στασή τής Εξεταστίκή� ς, ο� τί ή
Κυβε�ρνήσή, ο κ. Πρωθυπουργο� ς καί ή ΕΥΠ φε�ρουν το “βα� ρος απο� δείξής”:
«Αν ή Κυβε�ρνήσή καί ή ΕΥΠ δεν αποδεί�ξουν – καί μα� λίστα με αδία� σείστα
στοίχεί�α  –  ποίος  ή�  ποίοί  α� λλοί  κα� νουν  τίς  παρακολουθή� σείς,  αυτο�
σήμαί�νεί ο� τί υπευ� θυνή γία αυτε�ς εί�ναί ή ί�δία ή Κυβε�ρνήσή. Καί εα� ν δεν
φε�ρουν τα στοίχεί�α που να αποδείκνυ� ουν τήν βασίμο� τήτα τής επί�κλήσής
των  “λο� γων  εθνίκή� ς  ασφα� λείας”  συνομολογου� ν  το  μή  νο� μίμο  των
παρακολουθή� σεων. Ομολογου� ν τήν ενοχή�  τους».

Εί�χαμε, επί�σής, επίσήμα� νεί τή νομίκή�  δυνατο� τήτα, καί απο�  το νο� μο
γία τήν ΕΥΠ (α� ρθρο 14 § 4 ν. 3649/2008) καί απο�  τον Κω� δίκα Ποίνίκή� ς
Δίκονομί�ας  (α� ρθρο  212),  γία  α� ρσή  του  απορρή� του,  με  πρα� ξή  του
Πρωθυπουργου�  ως προς τήν  ΕΥΠ ή�  καί  των ο� ποίων κατα�  περί�πτωσή
τυχο� ν  αρμοδί�ων  υπουργω� ν,  γία  τίς  α� λλες  περίπτω� σείς  τυχο� ν
δεσμευομε�νων υπαλλή� λων ή�  λείτουργω� ν..

Εί�χαμε  ζήτή� σεί  ρήτα�  να  αρθεί�  το  απο� ρρήτο,  εα� ν  ή  συ� στασή  καί
λείτουργί�α τής Εξεταστίκή� ς δεν εί�ναί είκονίκή� . Να εκδοθου� ν οί αναγκαί�ες
πρα� ξείς του κ. Πρωθυπουργου�  ή�  καί των αρμοδί�ων υπουργω� ν, ω� στε να
μήν εί�ναί δυνατή�  ή επί�κλήσή καί εκμετα� λλευσή απορρή� του με μο� νο σκοπο�
τήν ουσίαστίκή�  ακυ� ρωσή τής δίαδίκασί�ας τής Επίτροπή� ς. Καί, μα� λίστα, να
το κα� νουν αυτο�  αυτεπαγγε�λτως, ο� πως προβλε�πεί ο νο� μος. Αλλίω� ς να τους
απευθυ� νεί  επί�σήμο  αί�τήμα,  ο� πως  ε�χεί  απο�  το  νο� μο  δίκαί�ωμα  -  καί
υποχρε�ωσή, ή Εξεταστίκή�  Επίτροπή� .

Τί�ποτε απο�  αυτα�  δεν ε�γίνε !  Καί,  εδω� ,  ή κυ� ρία καί  βαρία�  ευθυ� νή
ανή� κεί προφανω� ς στον ί�δίο τον Πρωθυπουργο� , που υποχρε�ωσε ολο� κλήρή
τήν Κυβε�ρνήσή καί ολο� κλήρή τήν παρα� ταξή�  του να εγκλωβίστεί�  σε αυτή�
τήν απαρα� δεκτή δίαδίκασί�α.
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Με τον τρο� πο αυτο� , επίβεβαίω� θήκε το πίο απαίσίο� δοξο καί ανα� ξίο
σενα� ρίο.  Απλω� ς  αποδεί�χθήκε ο� τί  γία τήν Κυβε�ρνήσή – ή�  καί  γία τον κ.
Πρωθυπουργο�  προσωπίκα�  – δίακυβευ� εταί κα� τί πολυ�  περίσσο� τερο απο�  τα
ο� ρία τής συγκεκρίμε�νής υπο� θεσής.

(4). Μετα�  απο�  ο� λα  αυτα� ,  ή  δίαδίκασί�α  τής  Επίτροπή� ς  δεν
επεφυ� λασσε  καμί�α  ε�κπλήξή  :  Μί�α  δίατεταγμε�νή  παρωδί�α  εξεταστίκή� ς
επίτροπή� ς, μία δίεκπεραίωτίκή�  δίαδίκασί�α, αυτοδεσμευο� μενή – χα� ρή στο
μονοκομματίκο�  προεδρεί�ο  καί  τή  συμπολίτευτίκή�  πλείοψήφί�α  –  να μήν
αγγί�ξεί επ’  ουδενί� τήν ουσί�α των κρί�σίμων ζήτήμα� των. Με κυ� ρία ευθυ� νή
των μελω� ν τής που προε�ρχονταί απο�  τήν  κοίνοβουλευτίκή�  πλείοψήφί�α,
ενδείκτίκα�  καί μο� νο :

α). Δεν  α� γγίξε  καν  τή  νομίμο� τήτα  των  λο� γων  των
“επίσυνδε�σεων”. Ου� τε καν αναζή� τήσε να λα� βεί ε�στω καί απλή�  γνω� σή των
λο� γω αυτω� ν.

β). Απεί�χε  πλή� ρως  απο�  τή  δίερευ� νήσή  τής  φοβερή� ς
“συ� μπτωσής”,  του  απί�θανου  συγχρονίσμου� ,  ο� που  τα  ί�δία  κίνήτα� ,  των
γνωστω� ν  “μεμονωμε�νων  περίπτω� σεων”  (Ν.  Ανδρουλα� κή  καί  Αθ.
Κουκα� κή),  βρί�σκονταν  υπο�   παρακολου� θήσή  απο�  τήν  ΕΥΠ  αλλα�  εί�χαν
προσβλήθεί� καί απο�  το κακο� βουλο λογίσμίκο�  Predator.

γ). Απεί�χε  απο�  κα� θε  ουσίαστίκή�  ή�  ε�στω  καί  στοίχείω� δή
δίερευ� νήσή γία τή χρή� σή καί εφαρμογή�  κακο� βουλων λογίσμίκω� ν – ο� πως
το Predator καί το Pegasus – απο�  οποίονδή� ποτε, στή χω� ρα μας.

δ). Αντίπαρή� λθε πλή� ρως κα� θε υποχρε�ωσή δίερευ� νήσής καί  ως
προς  τήν  υπο� θεσή  των  πολυετω� ν  παρακολουθή� σεων  σε  βα� ρος  ενο� ς
κοίνοβουλευτίκου�  κο� μματος,  του  ΚΚΕ.  Το  ελλήνίκο�  πολίτίκο�  συ� στήμα
αντίπαρε�ρχεταί  τίς  συγκεκρίμε�νες  τεκμήρίωμε�νες  καί  ουσίαστίκα�
επίβεβαίωμε�νες καταγγελί�ες του ΚΚΕ, σαν να μή συμβαί�νεί τί�ποτε!

ε). Θεω� ρήσε  ανα� ξία  περαίτε�ρω  δίερευ� νήσής  κα� θε  καταγγελί�α
γία  παρακολου� θήσή  των  επίκοίνωνίω� ν  Ελλή� νων  πολίτω� ν  απο�  ξε�νες
υπήρεσί�ες ή�  κακο� βουλους ίδίω� τες. Καί αυτο�  μα� λίστα στή χω� ρα ο� που ε�χεί
τεκμήρίωθεί�  πως  εί�χε  τεθεί�  υπο�  παρακολου� θήσή  ακο� μα  καί  ο
Πρωθυπουργο� ς  τής,  ο  Κων.  Καραμανλή� ς,  το  2005  (ή� ,  ακρίβε�στερα,
τουλα� χίστον αυτο� ς).  Στο  σήμεί�ο  αυτο� ,  αξί�ζεί  να  πλήροφορήθεί�  ο
ελλήνίκο� ς  λαο� ς  ο� τί  ο� λοί  ανεξαίρε�τως  οί  δίοίκήτε�ς  τής  ΕΥΠ,  που
παρή� λασαν  ως  μα� ρτυρες  απο�  τήν  Επίτροπή� ,  κατε�θεσαν  ο� τί  «δεν  εί�ναί
δουλεία�  τής  ΕΥΠ»  να  προστατευ� εί  τους  Έλλήνες  πολί�τες  απο�
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παρακολουθή� σείς των επίκοίνωνίω� ν τους απο�  οποίονδή� ποτε, ακο� μα καί
απο�  ξε�νες μυστίκε�ς υπήρεσί�ες!

στ). Απε�φυγε  εσκεμμε�να  τή  δίευ� ρυνσή  του  καταλο� γου  των
μαρτυ� ρων  γία  τήν  εξίχνί�ασή  τής  υπο� θεσής  καί  απε�ρρίψε  κα� θε  σχετίκή�
προ� τασή, εμμε�νοντας στο σχή� μα τής περίορίσμε�νής δίαδίκασί�ας,  καί σε
χρο� νο καί σε ευ� ρος καί βα� θος δίερευ� νήσής. 

ζ). Ο  μο� νος  μα� ρτυρας  που  εμφανί�στήκε  με  προ� θεσή  να
καταθε�σεί  ο� σα γνωρί�ζεί  γία τήν εξεταζο� μενή υπο� θεσή, στο πλαί�σίο τής
αρμοδίο� τήτας καί τής εμπλοκή� ς τής Αρχή� ς στήν οποί�α προίUσταταί, ή� ταν ο
προ� εδρος  ΑΔΑΕ,  κ.  Ρα� μμος.  Οί  ρωγμε�ς  που  επε�φεραν  ορίσμε�νες
αποστροφε�ς  τής  κατα� θεσή� ς  του  στο  προδίαγεγραμμε�νο  σχε�δίο  τής
πλή� ρους  συγκα� λυψής  καί  συσκο� τίσής,  εί�χαν  ως  αποτε�λεσμα  να
αντίμετωπίσθεί�  συχνα�  απο�  τή  μερία�  τής  “συμπολί�τευσής”,  με  υ� φος καί
αντίδρα� σείς, σαν να ή� ταν αυτο� ς κατήγορου� μενος γία κα� τί! Καί, πρα� γματί
ή� ταν,  αφου�  φαί�νεταί πως ο ο� ρκος του καί  ή ευσυνείδήσί�α του δεν του
επε�τρεπαν να συμμετε�χεί στο κυβερνήτίκο�  σχε�δίο ταχεί�ας καί “ανω� δυνής”
περαί�ωσής τής δίαδίκασί�ας.

Συμπερασματίκα�  :  Η  ο� λή  δίαδίκασί�α  προδίαγρα� φήκε  ε�τσί  ω� στε,
ελλεί�ψεί στοίχεί�ων καί ε�ρευνας γία αυτα� , να οδήγή� σεί με βεβαίο� τήτα στήν
“κρί�σή” ο� τί  :  «Ουδε�ν  στοίχεί�ο  προε�κυψε που να θε�τεί  σε αμφίβολί�α  τή
νομίμο� τήτα  των  ενεργείω� ν  κλπ.  κλπ.»  Στήν  πίο  τολμήρή�  καί  φίλο� τίμή
εκδοχή� ,  θα  μπορου� σε  κα� ποίος,  με  νοήματίκε�ς  καί  νομίκί�στίκες
ακροβασί�ες, να φτα� σεί καί στο προωθήμε�νο «Αντίθε�τως προε�κυψε, εί�τε
με αποδεί�ξείς εί�τε, ε�στω, με ίσχυρε�ς ενδεί�ξείς, ο� τί ο� λα ε�γίναν νο� μίμα».

Σε  οποίαδή� ποτε  ποίνίκή�  υπο� θεσή,  ακο� μα  καί  στήν  τελευταί�ας
σήμασί�ας,  ε�νας ανακρίτή� ς  που θα εί�χε  ενεργή� σεί  με ανα� λογο τρο� πο θα
ή� ταν αμε�σως υπο� λογος, καί πείθαρχίκα�  καί ποίνίκα�  – εα� ν δεν ε�μπαίνε καί
φυλακή�  μα� λλον θα ε�χανε τή δουλεία�  του.

Σε  κα� θε  περί�πτωσή,  κανεί�ς  δεν  θα  ή� ταν  δυνατο� ν  να  περίμε�νεί
ουσίαστίκο�  αποτε�λεσμα  απο�  μί�α  –  ακο� μα  καί  απλή�  –  ανακρίτίκή�
δίαδίκασί�α  που  θα  μπορου� σε  να  συμπυκνωθεί�  παραστατίκα�  στον
ακο� λουθο δία� λογο :

- Κα� νατε τί�ποτε παρα� νομο κυ� ρίε υ� ποπτε ;
- Προς Θεου� , κυ� ρίε ανακρίτα� , ο� λα ε�γίναν νο� μίμα.
- Ευχαρίστω�  πολυ� , δεν χρεία� ζομαί καί α� λλες μαρτυρί�ες ή�  α� λλες

αποδεί�ξείς, μπορεί�τε να πήγαί�νετε, καί συγγνω� μή!
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Γία να επανε�λθουμε στήν παρου� σα δίαδίκασί�α, εί�ναί προφανε�ς ο� τί,
μετα�  τήν ο� λή εξε�λίξή των εργασίω� ν τής Επίτροπή� ς, αρνου� μεθα γία λο� γους
προσωπίκή� ς  καί  πολίτίκή� ς  ευθυ� νής  καί  αξίοπρε�πείας  κα� θε  ανα� μίξή  σε
οποίαδή� ποτε  δίαδίκασί�α  ε�κδοσής  δή� θεν  «Πορί�σματος».  Το  εσκεμμε�να
ελλίπε�ς καί απολυ� τως ατελε�ς υλίκο�  που προε�κυψε απο�  τίς δίαδίκασί�ες τής
Επίτροπή� ς  εί�ναί  απρο� σφορο  ακο� μα  καί  γία  τήν  εξαγωγή�  στοίχείωδω� ν
συμπερασμα� των, πο� σο μα� λλον γία τή συ� νταξή σοβαρου�  «Πορί�σματος».

(5). Επί�σής :  Η  εμπείρί�α  απο�  τήν  ολοκλή� ρωσή τής δίαδίκασί�ας
τής  συγκεκρίμε�νής  Εξεταστίκή� ς  Επίτροπή� ς  δεν  μας  επίτρε�πεί  να
δίατυπω� σουμε οποίαδή� ποτε θεσμίκή�  προ� τασή γία τα επί�δίκα ζήτή� ματα,
αν  καί  εί�χαμε  ή� δή  αναφερθεί�,  σε  παρεμβα� σείς  μας,  σε  συγκεκρίμε�νες
προτα� σείς  γία  τήν  ορθολογίκοποί�ήσή  καί  τον  εκδήμοκρατίσμο�  του
θεσμίκου�  πλαίσί�ου  στους  συγκεκρίμε�νους  τομεί�ς.  Απο�  τήν   ί�δία  τήν
πραγματίκο� τήτα  αναδεί�χθήκαν  καί  αποδεί�χθήκαν  προφανή�  εσκεμμε�να
κενα�  καί  ελλεί�μματα.  Σή� μερα,  ο� μως,  ε�χουμε  πείσθεί�  απολυ� τως  ο� τί  το
ελλήνίκο�  πολίτίκο�  παρο� ν  εί�ναί  καί  απρο� θυμο  καί  ανα� ξίο  γία  τήν
προω� θήσή οίασδή� ποτε θεσμίκή� ς μεταρ-ρυ� θμίσής στή σωστή�  κατευ� θυνσή.
Επομε�νως,  επίφυλασσο� μαστε  να  θε�σουμε  τίς  προτα� σείς  μας  ο� ταν  οί
συνθή� κες  θα  καθίστου� ν  κα� τί  τε�τοίο  χρή� σίμο  καί  ουσίαστίκο� .  Με  τήν
πρακτίκή�  τής παρου� σας κοίνοβουλευτίκή� ς πλείοψήφί�ας κα� τί τε�τοίο εί�ναί
προφανω� ς εντελω� ς ανω� φελο. 

Εξα� λλου,  κα� τί  τε�τοίο  θα  αποτελου� σε  καί  ε�να  ψή� γμα  ήθίκή� ς  καί
πολίτίκή� ς  νομίμοποί�ήσής  απο�  με�ρους  μας  τής  ο� λής  απαρα� δεκτής
δίαδίκασί�ας,  τήν  οποί�α  στοίχείω� δείς  λο� γοί  δήμοκρατίκή� ς  συνεί�δήσής  –
χωρί�ς να δίεκδίκου� με γία αυτή� ν κανε�να μονοπω� λίο – δεν μας επίτρε�πουν
να παρα� σχουμε.

Εί�ναί αυτονο� ήτο ο� τί το Με�ΡΑ25 εί�ναί ε�τοίμο αλλα�  καί θα επίδίω� ξεί
να υπα� ρξεί ουσίαστίκο� ς  καί  αποτελεσματίκο� ς  δία� λογος με τα υπο� λοίπα
κο� μματα τής δήμοκρατίκή� ς  αντίπολί�τευσής,  γία  τα αναγκαί�α  θωρα� κίσή
τής  δήμοκρατί�ας  μας,  με  βα� σή  τήν  εμπείρί�α  των  συγκεκρίμε�νων
υποθε�σεων, το� σο απο�  ο� σα αποκαλυ� φθήκαν αλλα�  καί, ίδί�ως, απο�  ο� σα (με
σκοπίμο� τήτα) δεν αποκαλυ� φθήκαν.

(6). Επί�  του  παρο� ντος,  γία  τήν  πλήρο� τήτα  των  θε�σεω� ν  μας,
τουλα� χίστον ως προς τα βασίκα� ,  εί�ναί αναγκαί�α  μί�α  παρε�νθεσή, γία το
περί�φήμο ζή� τήμα τής “εθνίκή� ς ασφα� λείας” :
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Γενίκα� ,  ή α� ρσή του απορρή� του, επίτρε�πεταί απο�  τή νομοθεσί�α σε
δυ� ο κατήγορί�ες περίπτω� σεων :  αφενο� ς μεν γία τήν δίερευ� νήσή τε�λεσής
ποίνίκω� ν  αδίκήμα� των  καί  αφετε�ρου  γία  τήν  προστασί�α  τής  Εθνίκή� ς
Ασφα� λείας.  Καί  μα� λίστα,  γία  καθεμί�α  απο�  αυτε�ς  προβλε�πεταί  τελεί�ως
δίαφορετίκή�  δίαδίκασί�α  :  α� λλες  προυF ποθε�σείς,  α� λλες  συνε�πείες,  α� λλες
δυνατο� τήτες δίκαστίκου�  καί κοίνωνίκου�  ελε�γχου. Όταν προ� κείταί γία τήν
εθνίκή�  ασφα� λεία,  αρκεί�  καί μο� νο ή αφήρήμε�νή επί�κλήσή κίνδυ� νου,  απο�
οποίαδή� ποτε δήμο� σία αρχή� , χωρί�ς καμί�α προ� σθετή αίτίολο� γήσή, χωρί�ς να
απαίτεί�ταί καν ή αναφορα�  του ονο� ματος του παρακολουθου� μενου, χωρί�ς
καμί�α  δυνατο� τήτα  ελε�γχου  νομίμο� τήτας,  ή� δή  χωρί�ς  κα� ν  δυνατο� τήτα
ακο� μα  καί  εκ  των  υστε�ρων  γνωστοποί�ήσής  στον  θίγο� μενο,  καί  χωρί�ς
ουσίαστίκε�ς  δίκαστίκε�ς  εγγυή� σείς,  με  μο� νο  το  κυ� ρος  μίας  είσαγγελίκή� ς
υπογραφή� ς.  Ουσίαστίκα�  εδω�  καταργεί�ταί  κα� θε  ε�ννοία  του  κρα� τους
δίκαί�ου.

Κανεί�ς δεν μπορεί� να αμφίσβήτή� σεί ο� τί ή εθνίκή�  ασφα� λεία αποτελεί�
υψήλο� τατο  ε�ννομο  αγαθο� ,  α� ξίο  τής  πίο  αυστήρή� ς  προστασί�ας.  Η
αυτοπροστασί�α του Κρα� τους εί�ναί καί θεμελίω� δής συνταγματίκή�  επίταγή� .
Αυτο�  ο� μως, δεν μπορεί�   να σήμαί�νεί αο� ρίστες προβλε�ψείς, με ανε�λεγκτα
περίθω� ρία καταχρή� σεων.

Εξα� λλου,  υπα� ρχουν  καί  οί  αναγκαί�ες  συγκεκρίμε�νες  νομοθετίκε�ς
δίατα� ξείς.  Γία  παρα� δείγμα  :  Ένα  απο�  τα  πίο  σήμαντίκα�  τμή� ματα  του
Ποίνίκου�  Κω� δίκα – με κα� ποία ε�ννοία ί�σως το πίο σήμαντίκο�  – εί�ναί  τα
α� ρθρα 134 ε�ως 195.  Αυτα�  στοίχείοθετου� ν  συγκεκρίμε�να τα αντί�στοίχα
ποίνίκα�  αδίκή� ματα. Όλα αυτα�  τα κεφα� λαία του βασίκου�  ποίνίκου�  νο� μου,
ε�χουν  θεσπίστεί�,  με  τους  αντί�στοίχους  τί�τλους,  γία  τήν  προστασί�α,
ακρίβω� ς  τής  εθνίκή� ς  ασφα� λείας,  στίς  δία� φορες  εκφα� νσείς  τής  :
Προσβολε�ς τής δίεθνου� ς υπο� στασής τής χω� ρας, προσβολε�ς τής εδαφίκή� ς
ακεραίο� τήτας  τής  χω� ρας,  προσβολε�ς  δίεθνου� ς  είρή� νής  τής  χω� ρας,
προσβολε�ς  αμυντίκή� ς  ίκανο� τήτας  τής  χω� ρας,  προσβολε�ς  κρατίκω� ν
απορρή� των,  εγκλή� ματα κατα�  των πολίτίκω� ν  καί  πολίτείακω� ν  οργα� νων,
εγκλή� ματα  κατα�  του  εκλογίκου�  σω� ματος,  προσβολε�ς  κατα�  τής
πολίτείακή� ς εξουσί�ας, εγκλή� ματα κατα�  τής δήμο� σίας τα� ξής κλπ..

Καί εδω�  ερχο� μαστε στο κρί�σίμο ερω� τήμα : 
Τελίκα� ,  ποία  μπορεί�  να  εί�ναί  ή  προσωπίκή�  δραστήρίο� τήτα

οποίουδή� ποτε  ή  οποί�α  ναί  μεν  στρε�φεταί  κατα�  τής  εθνίκή� ς  ασφα� λείας
αλλα�  δεν μπορεί�  να ενταχθεί�  στή στοίχείοθε�τήσή κα� ποίου απο�  ο� λα αυτα�
τα ποίνίκα�  αδίκή� ματα; Ανα� μεσα σε αυτα�  εί�ναί, λ.χ., ή εσχα� τή προδοσί�α, ή
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κατασκοπεί�α,  ή  υπήρεσί�α στον εχθρο� , ή υποστή� ρίξή πολεμίκή� ς  δυ� ναμής
του εχθρου� ,  ή  παραβί�ασή  μυστίκω� ν  τής  πολίτεί�ας,  ή  τρομοκρατί�α  κλπ.
κλπ..

 Ο  Ελλήνας  νομοθε�τής,  καί  συγκρίτίκα�  με  τή  δίεθνή�  αντί�στοίχή
εμπείρί�α,  αποδείκνυ� εταί  πραγματίκα�  επίμελή� ς  στήν  εξαντλήτίκή�
αντίμετω� πίσή των αντί�στοίχων αδίκήμα� των.

Τελίκα� :  Μπορεί�  να  υπα� ρχεί  κα� ποίος  που  πρε�πεί  να
παρακολουθεί�ταί, επείδή�  πλή� ττεί ή�  θε�τεί σε κί�νδυνο τήν εθνίκή�  ασφα� λεία
αλλα�  καταφε�ρνεί να το κα� νεί αυτο�  χωρί�ς να παρανομεί� ;

Επομε�νως,  ποίο  σκοπο�  εξυπήρετου� ν,  εντε�λεί,  οί  είδίκε�ς  δίατα� ξείς
α� ρσής του απορρή� του των επίκοίνωνίω� ν με τήν επί�κλήσή “λο� γων εθνίκή� ς
ασφα� λείας” – καί μα� λίστα απε�ναντί σε Έλλήνες πολί�τες – με τήν είδίκα�  επ’
αυτω� ν προβλεπο� μενή μερίκή�  κατα� λυσή του κρα� τους δίκαί�ου ;

Προφανω� ς  εκεί�  υπερίσχυ� ουν  πολίτίκα�  κρίτή� ρία  καί  κρί�νεταί
σκο� πίμο να υπα� ρχουν περίθω� ρία ανε�λεγκτής δρα� σής, με τήν κατα� χρήσή
τής αο� ρίστής ε�ννοίας τής εθνίκή� ς ασφα� λείας. 

Καί βα� σεί αυτω� ν, υποχρεου� ταί ο κα� θε είσαγγελε�ας να «ελε�γχεί» καί
να  υπογρα� φεί  καθήμερίνα�  δεκα� δες  ή�  καί  εκατοντα� δες  δίατα� ξείς  (κα� θε
εργα� σίμή ήμε�ρα !!!) με αίτίολο� γήσή που δεν καταγρα� φεταί πουθενα�  αλλα�
“υπα� ρχεί μο� νο στο μυαλο�  του”…

(7). Καταλήκτίκα� :
Το  μο� νο  πο� ρίσμα  που  μπορεί�  να  εξαχθεί�  απο�  ο� λή  τήν  παρου� σα

δίαδίκασί�α εί�ναί ή πλή� ρής ε�κπτωσή των δήμοκρατίκή� ς λείτουργί�ας του
ελλήνίκου�  πολίτίκου�  συστή� ματος  καί  ή  καταρρα� κωσή  του  κρα� τους
δίκαί�ου στή χω� ρα μας. Απλω� ς προστε�θήκε α� λλο ε�να (βαρυ� ) περίστατίκο�
στο  πολίτίκο�  μήτρω� ο  τής  κατα�  συρροή�  καί  κατ΄  εξακολου� θήσή  ε�νοχής
πρακτίκή� ς τής κυβερνήτίκή� ς εξουσί�ας στήν Ελλα� δα.

Πε�ρα απο�  τήν αχαρακτή� ρίστή α� ρνήσή ελε�γχου καί λογοδοσί�ας στήν
ί�δία τή Βουλή�  των Ελλή� νων, απο�  τήν ΕΥΠ καί τον ί�δίο τον Πρωθυπουργο� ,
πε�ρα  καί  απο�  τή  φερο� μενή  ως  βε�βαίή  καταστροφή� /εξαφα� νίσή  των
σχετίκω� ν αρχεί�ων καί αποδείκτίκω� ν στοίχεί�ων στήν ΕΥΠ, ε�να μο� νο σήμεί�ο
αξί�ζεί να επίσήμα� νουμε απο�  ο� λή αυτή�  τήν ίστορί�α,  σαν χαρακτήρίστίκο�
δεί�γμα  των  μεθο� δων  λείτουργί�ας  του  σήμερίνου�  ελλήνίκου�  πολίτίκου�
συστή� ματος : 

Η ΑΔΑΕ, ασκω� ντας το ε�ργο τής συ� μφωνα με το Συ� νταγμα καί τους
νο� μους,  ζή� τήσε  απο�  τήν  το� τε  δίοί�κήσή  τής  ΕΥΠ  καί  τήν  αρμο� δία
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είσαγγελε�α  (καί  με  ε�γγραφή  αί�τήσή  απο�  10/3/2021)  τα  στοίχεί�α  που
αφορου� σαν  τήν  υπο� θεσή  παρακολου� θήσής  του  δήμοσίογρα� φου  Αθ.
Κουκα� κή, προκείμε�νου να απαντή� σεί στο νο� μίμο αί�τήμα γία ενήμε�ρωσή�
του.  Ενω�  ο� λή  αυτή�  ή  δίαδίκασί�α  δεν  ή� ταν,  βεβαί�ως,  ευρυ� τερα γνωστή�
στήν  κοίνή�  γνω� μή,  ή  Κυβε�ρνήσή  αναλαμβα� νεί  α� μεσα  αποτελεσματίκή�
πρωτοβουλί�α : στίς 31/3/21, καί ενω�  συζήτεί�ταί στή Βουλή�  ε�να ακο� μα
κυβερνήτίκο�  πολυνομοσχε�δίο (124 α� ρθρα) με «κατεπεί�γουσες ρυθμί�σείς»
γία τίς συνε�πείες τής πανδήμί�ας, είσα� γεί καί μί�α α� σχετή καί εκπρο� θεσμή
υπουργίκή�  τροπολογί�α (826/145), που υπογρα� φουν ο Αντίπρο� εδρος τής
Κυβε�ρνήσής  κ.  Παν.  Πίκραμμε�νος  καί  ο  Υπουργο� ς  Δίκαίοσυ� νής  κ.  Κων.
Τσία� ρας. Λί�γες ω� ρες μετα� , ή τροπολογί�α, τήν οποί�α κατα�  οξυ� μωρή πλε�ον
συ� μπτωσή υπερψή� φίσε εκτο� ς απο�  τή ΝΔ καί το ΚΙΝΑΛ, ή� ταν πία νο� μος
του ελλήνίκου�  κρα� τους  (ν.  4790/2021,  α� ρθρο 87).  Με αυτή�  τήν  είδίκα�
στοχευμε�νή τροπολογί�α, ή Κυβε�ρνήσή απε�κλείε πλε�ον τήν ενήμε�ρωσή των
πολίτω� ν γία τήν α� ρσή του απορρή� του των επίκοίνωνίω� ν τους απο�  τήν
ΕΥΠ, αν ο λο� γος τής παρακολου� θήσή� ς τους αφορα�  στήν λεγο� μενή “εθνίκή�
ασφα� λεία”. Έτσί, λί�γες με�ρες μετα� , καί ή ΑΔΑΕ καί ο παρακολουθου� μενος
πολί�τής  ε�λαβαν  αρνήτίκή�  πλε�ον  απα� ντήσή,  αφου�  με  τήν  αλλαγή�  του
νο� μου καταργή� θήκε το προβλεπο� μενο δίκαί�ωμα ενήμε�ρωσής.

Αλή� θεία,  πο� σή  ενοχή�  καί  πο� σή  πολίτίκή�  θρασυ� τήτα  μπορεί�  να
οδήγεί�  σε  τε�τοίες  μεθοδευ� σείς,  που  χρήσίμοποίου� ν  σαν  απλο�  εργαλεί�ο
συνε�ργείας τήν ί�δία τή νομοθετίκή�  εξουσί�α, το ί�δίο το – ανυ� ποπτο γία τα
κί�νήτρα των παρα� κεντρων εξουσί�ας –  Κοίνοβου� λίο ;  Αυτο� ς εί�ναί ο ρο� λος
που  επίφυλα� σσετε,  αυτο� ς  εί�ναί  ο  ρο� λος  που  αξί�ζεί  στον  εμφατίκα�
αποκαλου� μενο “Ναο�  τής Δήμοκρατί�ας” ;

Ας μήν περίμε�νεί κανεί�ς ο� τί εί�τε εγω�  προσωπίκα� , ως Βουλευτή� ς, εί�τε
το κο� μμα μας το Με�ΡΑ25 στο συ� νολο�  του, θα συνεργή� σουμε σε τε�τοίου
εί�δους πολίτίκε�ς ή�  ε�στω θα τίς ανεχθου� με. Θα εί�μαστε “απε�ναντί”, με ο� λες
μας τίς δυνα� μείς.

Με τίμή�

Σοφί�α Σακορα� φα 
(Με�ΡΑ25)
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