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Μ

ια κλειστή, «σφραγισμένη» ομάδα περίπου τριών ατόμων είχε αναλάβει μέσα από τα άδυτα της ΕΥΠ στην Αγία
Παρασκευή την παρακολούθηση του κινητού
τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, με νόμιμη μάλιστα επισύνδεση που έφερε την υπογραφή της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού
Βασιλικής Βλάχου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews,
ο παραιτηθείς διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης
Κοντολέων, με «χειρουργικές» κινήσεις που
χρονολογούνται από το 2020, ξεκίνησε το «ξήλωμα» παλαιών στελεχών της ειδικής ομάδας
επισυνδέσεων που είχε εγκατασταθεί σε κτίριο
της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, το οποίο μάλιστα θεωρείται έδρα του νεοσύστατου Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Επιπρόσθετα, άλλαξε τη δομή λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας, μεταθέτοντας τα στελέχη της
σε άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχει τον απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών και, όπως αναφέρουν γνώστες του αντικειμένου, «να ελέγχει
ο ίδιος απόλυτα την κατάσταση».

Το χρονικό
Αρμοδιότητα του νεοσύστατου ινστιτούτου
είναι το κλείσιμο των απόρρητων συμβάσεων της ΕΥΠ για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό με
τον οποίο εφοδιάζονται οι τομείς της υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη ομάδα των περίπου 60
ατόμων, που αποτελείτο τόσο από πολιτικούς
υπαλλήλους όσο και από έμπειρους αστυνομικούς αποσπασμένους στην ΕΥΠ, όλο αυτό
το διάστημα μέχρι και την τοποθέτηση του Π.
Κοντολέοντος στη θέση του διοικητή της μυστικής υπηρεσίας, πραγματοποιούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις δηλαδή, δίνοντας λόγο τόσο στον εκάστοτε διοικητή όσο και στον υποδιοικητή της ΕΥΠ για
όλες τις κινήσεις τους, αλλά και για τα ευρήματα των επισυνδέσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το γεγονός αυτό φαίνεται πως δεν
συμβάδιζε με τις αντιλήψεις του απερχόμενου
πλέον διοικητή ως προς τη λειτουργία και την
ενημέρωση για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων από την ΕΥΠ, με αποτέλεσμα εν μια νυκτί
να «σκορπίσει» τη συγκεκριμένη ομάδα σε διάφορες υπο-υπηρεσίες, απενεργοποιώντας ουσιαστικά μια ευέλικτη και έμπειρη ομάδα. Από
εκεί και έπειτα, με απόφαση του Π. Κοντολέοντος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τις νόμιμες επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις αναλάμβαναν, τμηματικά και ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, τα αρμόδια κατά περίπτωση
γραφεία της ΕΥΠ, ενημερώνοντας μόνο τον διοικητή και κανέναν άλλον. «Ούτε καν τον υποδιοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος θεωρείται ένας αξιωματικός με λαμπρές περγαμηνές κατά τη θητεία του τόσο στην ΕΛ.ΑΣ. όσο και στην ΕΥΠ»,
λέει άνθρωπος που γνωρίζει τους διαδρόμους
της υπηρεσίας.
Από εκεί και έπειτα, ο δρόμος ήταν ανοιχτός
για τον Π. Κοντολέοντα ώστε να συγκροτήσει
συγκεκριμένες ομάδες παρακολούθησης, οι
οποίες τελούσαν υπό τον απόλυτο έλεγχό του.
Μια τέτοια κλειστή, «σφραγισμένη» ομάδα
πρακτόρων της ΕΥΠ είχε αναλάβει την παρακολούθηση του Ν. Ανδρουλάκη, προφανώς και
άλλων προσώπων, τα οποία ουδείς γνωρίζει μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
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