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Η Κυβέρνηση, από τον Αύγουστο, πήρε θέση διαυγή και σταθερή στο ζήτηµα των 
επισυνδέσεων: απέδωσε άµεσα πολιτικές ευθύνες και ανέλαβε πρωτοβουλίες θεσµικής 
θωράκισης των οργάνων της Πολιτείας, της ΕΥΠ προεξαρχούσης. Παράλληλα, στηρίζει 
απροϋπόθετα και συνδράµει ενεργά, µέσω των δηµοσίων αρχών, την ελληνική Δικαιοσύνη 
στο έργο που έχει αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης.  
Οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηµατικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της 
Κυβέρνησης. Καµιά ενηµέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του 
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη επιβάλλεται να φέρει γρήγορα στο 
φως την πραγµατική διάσταση της υπόθεσης αυτής και ποια ρυπαρά δίκτυα διοχέτευαν 
προνοµιακά και συστηµατικά υλικό και πληροφορίες σε συγκεκριµένους µηχανισµούς. 
Ρυπαρά δίκτυα που, προσπαθώντας µε τυφλό µένος να πλήξουν την Κυβέρνηση, δρουν 
τελικά σε βάρος της Πατρίδας.  
Πάµε τώρα και στα υπόλοιπα. 
Μια Δηµοκρατία είναι ισχυρή όταν όλοι σέβονται το Σύνταγµα και τους νόµους. Η Ελλάδα 
είναι δηµοκρατικό κράτος δικαίου και κανείς δεν ίσταται υπεράνω των νόµων, ούτε 
δικαιούται να τους ερµηνεύει κατά το δοκούν.   
Οσον αφορά την επιλογή του προέδρου της ΑΔΑΕ να µετατρέψει την ανεξαρτησία της 
Αρχής, της οποίας προΐσταται, σε περίεργη προνοµιακή σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον 
Πρόεδρό του υπήρχαν εδώ και καιρό πολλαπλές ενδείξεις. Παραθέτουµε µια ενδεικτική 
σειρά γεγονότων.  
Κατά παράβαση σαφούς διάταξης νόµου, προσέφυγε στους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας για να ελέγξει τυχόν άρσεις απορρήτου, αν και η ΑΔΑΕ διατηρεί στα αρχεία 
της πλήρη φάκελο µε τις διατάξεις του εισαγγελέα και θα µπορούσε να κάνει µία απλή 
διασταύρωση. Το κίνητρο, προφανώς, ήταν η δηµιουργία εντυπώσεων και την πράξη του 
την επικρότησε ασµένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αγνοήθηκε προκλητικά η γνώµη του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν και κατά το Σύνταγµα η διοίκηση συνολικά υπόκειται στη 
δικαστική λειτουργία. 
Επιπλέον, καθ’ υπέρβαση κάθε αρµοδιότητας και παρά τη σαφή Συνταγµατική διάταξη, 
υποβλήθηκε αίτηµα σε κοινοβουλευτική επιτροπή προκειµένου να παρασταθεί 
αυτοκλήτως ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Αµέσως, αγκάλιασε την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ.  
Μπροστά στην πρόδηλη νοµική αταξία αναγκάστηκε ο Επικεφαλής να προβεί σε 
αναδίπλωση.  
Κατά παράβαση κάθε έννοιας συλλογικής λειτουργίας, αγνοήθηκε συστηµατικά η 
ολοµέλεια της ΑΔΑΕ. Δεν υπήρξε απόφαση του οργάνου, αλλά µονάχα κρίση του 
Επικεφαλής της.  
Μολονότι υποβάλλονταν αιτήµατα στη Βουλή, υπήρχε συχνή επικοινωνία µε στελέχη και 
τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, «καταθέσεις» σε ευρωπαϊκά όργανα και αρθρογραφία, δεν 
επιδιώχθηκε ποτέ, επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, επικοινωνία µε τον Πρωθυπουργό. Δεν 
είναι φυσιολογικό, εάν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει -εάν θεωρούσε ότι υπάρχει- ζήτηµα 
συνταγµατικής παραβίασης, να συµπεριλάβει ανάµεσα στους συνοµιλητές του τον 
Πρωθυπουργό, προκειµένου να τον καταστήσει κοινωνό; 
Στο πλαίσιο του προαναφερόµενου «ακτιβισµού», επελέγη σε αυτή τη συγκεκριµένη 
περίοδο να µεταβάλλει την ερµηνεία που η ίδια η ΑΔΑΕ απέδιδε στο νόµο, ο οποίος ισχύει 
εδώ και είκοσι χρόνια, και αφορούσε την ενηµέρωση της Βουλής και των αρχηγών των 
κοµµάτων. Παρότι η ερµηνεία, την οποία ο ίδιος ο κ. Ράµµος έδινε, αφορούσε την 



ενηµέρωση της Βουλής µόνο για στατιστικά στοιχεία, ξαφνικά, προβαίνει σε εντελώς 
αντίθετη ερµηνεία, προσωποποιώντας την πληροφόρηση. Προφανώς, φιλοδοξεί να 
καταστεί πολιτικός παράγοντας σε µια ευαίσθητη περίοδο.  
Αυτά τα αποκαλυπτικά µέχρι σήµερα. Και ερχόµαστε στα σηµερινά. 
Χθες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει τη σηµερινή του συνάντηση µε την Πρόεδρο 
της Δηµοκρατίας. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ω του θαύµατος, σήµερα το πρωί 
ανακοινώνεται, γύρω στις 10.00, συνάντηση του κ. Τσίπρα µε τον κ. Ράµµο. Μετά τη 
συνάντηση τους, ο κ. Τσίπρας κρατά ένα φάκελο. Το περιεχόµενο του φακέλου 
ανακοινώνεται, ταχύτατα και κατά σύµπτωση µάλλον, εκεί που δηµοσιεύονται και οι 
πληροφορίες των ρυπαρών δικτύων. Στο τέλος, αρκετά αργότερα, λαµβάνει µια επιστολή 
από τον κ. Ράµµο και ο Πρωθυπουργός. 
Συµπερασµατικά, τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνιστούν βαρύ 
ατόπηµα. Θεσµικό και πολιτικό. Η σιωπή µας όλο αυτό το διάστηµα δεν συνιστούσε 
αδυναµία, αλλά στάση ευθύνης απέναντι σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η ΑΔΑΕ: µια 
Αρχή πραγµατικά ανεξάρτητη που θα λειτουργούσε στο πλαίσιο που το Σύνταγµα ορίζει.  
Σήµερα όµως εξέλιπε κάθε αµφιβολία.  
Αυτά για τον κ. Ράµµο, µε γεγονότα και χρονική αλληλουχία. Ο κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός 
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τέως Πρωθυπουργός, οφείλει να αναλογιστεί τις 
πολιτειακές του ευθύνες. Τέλος, βαρύτερο ατόπηµα του κ. Τσίπρα θα είναι, αξιοποιώντας 
τα παρανόµως εξαχθέντα στοιχεία που του ενεχείρισε ο κ. Ράµµος, να εµπλέξει την 
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας σε σχέδιο εξυπηρέτησης κοµµατικών σκοπιµοτήτων.  
Η Κυβέρνηση, µε απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγµα και τους νόµους και αµέριστη 
εµπιστοσύνη στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης, έχοντας µιλήσει καθαρά 
από την πρώτη στιγµή για την υπόθεση των επισυνδέσεων, εγγυάται τόσο την αποκάλυψη 
της πλήρους αλήθειας όσο και την πολιτική οµαλότητα». 


