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Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός

«Ομολογία
ενοχής» οι
παραιτήσεις
«Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης
οφείλει να δώσει
εξηγήσεις στον
ελληνικό λαό
για το δικό του
Wαtergate»,
δήλωσε
ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΏΡΑ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, με τον ΣΥΡΙΖΑ να εκτιμά ότι το ζήτημα των παρακολουθήσεων Κουκάκη - Ανδρουλάκη και οι
επακόλουθες παραιτήσεις Δημητριάδη και
Κοντολέοντος δημιουργούν μείζονα κυβερνητική κρίση που θα οδηγήσει στην πτώση της Ν.Δ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «οι ηχηρές παραιτήσεις υπό το βάρος του σκανδάλου των παρακολουθήσεων αποτελούν ομολογία ενοχής και επιβεβαιώνουν τις ευθύνες του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να
δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το
δικό του Watergate». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου,
οι δύο παραιτήσεις «αποτελούν ομολογία
ενοχής του κ. Μητσοτάκη για το δικό του
Watergate», καθώς αφορούν ένα «σκάνδαλο παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών αντιπάλων και ενοχλητικών δημοσιογράφων».
Κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, «το
καθεστώς Μαξίμου πιάστηκε επ’ αυτοφώρω» και ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζεται
ως «ο ενορχηστρωτής των υποκλοπών», ο
οποίος μάταια «προσπαθεί να διασωθεί θυσιάζοντας τους στενότερους και πιο έμπιστους συνεργάτες του». Μάλιστα, στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για στενή σχέση που είχε, έως
τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης με τα δύο εν
λόγω πρόσωπα, δηλαδή «το δεξί του χέρι, ανιψιό του και γενικό γραμματέα πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη και τον
επικεφαλής της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέ-
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«δεν γλιτώνουν κανέναν από τις ευθύνες
του» και οι οποίες «δεν είναι μόνο πολιτικές, αλλά πιθανότατα και ποινικές».
Σχετικά με το τελευταίο -και σύμφωνα με
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ- ο Αλέξης Τσίπρας «έχει
δεχθεί εισηγήσεις εδώ και ημέρες για σύσταση εξεταστικής επιτροπής», ωστόσο
«αν και εξετάζει το ενδεχόμενο χωρίς να
το έχει αποκλείσει, ο ίδιος φέρεται να έχει
πει σε συνομιλητές του πως ίσως πιο ενδεδειγμένη θα ήταν η σύσταση προανακριτικής επιτροπής μετά τις εκλογές, όταν και
ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την πλειοψηφία, προκειμένου να μην εκφυλιστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως έγινε στην αντίστοιχη
περίπτωση της λίστας Πέτσα».
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οντα», για τον οποίο υπενθυμίζεται από
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια του
νόμου. Και ότι «οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας πέρασαν απευθείας στον πρωθυπουργό με τον πρώτο νόμο της κυβέρνησης περί επιτελικού κράτους, τον Αύγουστο του 2019».
Παράλληλα, η Κουμουνδούρου στην
ανακοίνωσή της απαντά στις διαρροές της
κυβέρνησης για «νόμιμες επισυνδέσεις της
ΕΥΠ» και «κλίμα τοξικότητας», με την επισήμανση ότι αποτελούν δικαιολογίες, που

Επιπλέον, οι πηγές του κόμματος χαρακτηρίζουν «γελοία γραμμή άμυνας» ότι δεν είχε ενημερωθεί το Μέγαρο Μαξίμου, διατυπώνοντας το ερώτημα «γιατί πριν από
μία εβδομάδα ο διοικητής της ΕΥΠ δεν είπε στην Επιτροπή Θεσμών ότι υπήρχε νόμιμη παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη», ενώ στο κάδρο των ευθυνών βάζουν
και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά και τον Γιώργο
Γεραπετρίτη, για τους οποίους ισχυρίζονται ότι «αποδεικνύεται από τις εξελίξεις
πως ψεύδονταν». Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει (επιστρέφοντας στις επίσημες
ανακοινώσεις) ότι ο κύριος Μητσοτάκης
«θα λογοδοτήσει για την πρωτοφανή, από
τη Μεταπολίτευση και μετά, παράνομη και
αντιδημοκρατική εκτροπή που επιχείρησε,
προκειμένου να στήσει το καθεστώς του»,
καταλήγοντας πως «τα καθεστώτα, όμως,
συνήθως πέφτουν με πάταγο».
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Αμεσα συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής
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ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΗΣ, η Χαριλάου Τρικούπη όχι μόνο επιχειρεί να κρατήσει ψηλά στην
ατζέντα το θέμα της απόπειρας παγίδευσης του
κινητού τηλεφώνου του Ν. Ανδρουλάκη, αλλά
ζητά και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με παρέμβασή του το απόγευμα της Παρασκευής, τόνισε πως «η Βουλή των Ελλήνων
πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση
εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν
να εργαλειοποιήσει αυτό το μείζον ζήτημα που
θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών
και της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Είναι
δημοκρατικό μας καθήκον να προστατεύσουμε τα ανθρωπινά δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων πολιτών». Ακόμη προσέθεσε
ότι «είναι απαράδεκτο σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία να αποκαλύπτεται πως εκτός της απόπειρας παγίδευσης του κινητού μου τηλεφώνου
με το Predator τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά
την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου, σήμερα να μαθαίνουμε ότι η ΕΥΠ, η οποία υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό, προχώρησε
στην παρακολούθησή μου, κατά τη διάρκεια
της εσωτερικής εκλογικής διαδικασίας για την
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ». Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αμέσως μετά το

λαγής βάζουν στο ίδιο κάδρο τη Ν.Δ. και τον
ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι η εξουσία. «Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι προτεραιότητα να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η διαφάνεια,
σε αντίθεση με τη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ, που ως
προτεραιότητα έχουν τους συσχετισμούς και
την κατάκτηση της εξουσίας, όπως φαίνεται
τις τελευταίες ημέρες για ένα τόσο σοβαρό θέμα εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού
συστήματος που εκθέτει τη χώρα», λένε στενοί συνεργάτες του προέδρου του κόμματος.
Και υπενθυμίζουν με νόημα ότι πρόκειται για
τον μόνο ευρωβουλευτή -που τυγχάνει να είναι Ελληνας, ενώ όταν έγινε η απόπειρα ήταν
υποψήφιος αρχηγός του τρίτου πολιτικού κόμματος στη χώρα- στον οποίο εντοπίστηκε απόπειρα παγίδευσης με το συγκεκριμένο «βαρύ»
λογισμικό εν μέσω 250 και πλέον ελέγχων σε
συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεργάτες τους.

«Δεν θα επιτρέψω
σε κανέναν να
εργαλειοποιήσει αυτό
το μείζον ζήτημα που
θίγει τον πυρήνα
της λειτουργίας
των θεσμών και
της δημοκρατίας
στην πατρίδα μας»,
σημείωσε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής

ΚΚΕ: Ερευνα σε βάθος
άκουσμα της είδησης των παραιτήσεων του διοικητή της ΕΥΠ και του γενικού γραμματέα του
πρωθυπουργού την Παρασκευή, σημείωναν
ότι δεν τους αφορούν οι βαλβίδες αποσυμπίεσης του κ. Μητσοτάκη. Αντ’ αυτού, επέμεναν
στην ανάγκη «να πέσει άπλετο φως στη νοσηρή αυτή υπόθεση της απόπειρας παγίδευσης
του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος και της δρά-

σης του Predator στην Ελλάδα, που υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν.
Στο μεταξύ, από τη Χαριλάου Τρικούπη καλούσαν με κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση να
απαντήσει στο ερώτημα αν δεν χρησιμοποιούν
οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες το Predator, τότε ποιος το διαθέτει, ώστε να κληθεί από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλ-

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, σημειώνει για
τις παραιτήσεις: «Οι παραιτήσεις του γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού και του διοικητή της ΕΥΠ ούτε ακυρώνουν τις ευθύνες του
πρωθυπουργού, στον οποίον άλλωστε λογοδοτούσαν άμεσα τα παραπάνω πρόσωπα,
ούτε αναιρούν την αναγκαιότητα να ερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις».

