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άκουγε τις συνομιλίες του, αφού πρώτα είχαν 
διαβιβαστεί τα απαραίτητα έγγραφα στην αρ-
μόδια εισαγγελική λειτουργό που υπέγραψε το 
έγγραφο για την παρακολούθηση του Ελληνα 
πολιτικού, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν είχε 
ακόμα εκλεγεί στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ-Κι-
νήματος Αλλαγής.

Οι συνδικαλιστές της ΕΥΠ
 Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία των 
μυστικών υπηρεσιών, υπάλληλοι της ΕΥΠ εξέ-
δωσαν ανακοίνωση (και μάλιστα δημόσια), ζη-
τώντας την άμεση απομάκρυνση του διοικητή 
της υπηρεσίας! Το γεγονός αυτό δεν σημειώ-
θηκε σε ένα απομακρυσμένο σημείο του πλα-
νήτη, αλλά σε μια χώρα της Ευρώπης, την Ελ-
λάδα. Στις 23/7/2020, με επίσημη ανακοίνωσή 
τους, οι συνδικαλιστές της ΕΥΠ ζητούσαν «εδώ 
και τώρα» από τους αρμόδιους «…να απαλλά-
ξουν των καθηκόντων του τον κ. Κοντολέοντα, 
γιατί είναι ανεπαρκής να στηρίξει το εθνικό έρ-
γο της ΕΥΠ».

 Είχε προηγηθεί η απομάκρυνση, με έγκριση 
του Π. Κοντολέοντος, δεκάδων υπαλλήλων της 

ΕΥΠ με απόσπαση στο υπουργείο Εθνικής Αμυ-
νας, ενώ παράλληλα -και λόγω της υφιστάμενης 
κατάστασης- είχε παραιτηθεί σύσσωμο το προ-
σωπικό του νευραλγικού κλιμακίου της υπηρε-
σίας στην Κομοτηνή. Ανάμεσα στους απομα-
κρυνθέντες, βέβαια, ήταν και η ομάδα των 60 
που «έτρεχε» τις «νόμιμες» επισυνδέσεις. Ετσι 
φτάσαμε στην έκδοση της ανακοίνωσης για τον 
Π. Κοντολέοντα.

 Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν οι πληροφο-
ρίες, στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Μα-
ξίμου, στο οποίο υπεύθυνος ήταν ο επίσης πα-
ραιτηθείς Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά και-
ρούς κοινοποιούνταν επιστολές από υπαλλή-
λους της ΕΥΠ, αλλά και εξώδικα που είχαν κά-
νει οι ίδιοι για τα πεπραγμένα του Π. Κοντολέ-
οντος στην υπηρεσία.

κειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματικά η 
ΕΥΠ δεν διαθέτει το εξελιγμένο λογισμικό πα-
ρακολούθησης Predator. Αλλωστε, την ύπαρ-
ξη του λογισμικού έχει αρνηθεί ο ίδιος ο Π. 
Κοντολέων και, μάλιστα, ενώπιον της Βουλής.

 
Τα «μυστήρια» της Αγίας 
Παρασκευής
 Το 2005, όταν είχε ξεσπάσει ο σάλος με τις 
απαγωγές Πακιστανών υπηκόων από πράκτο-
ρες της ΕΥΠ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
στο Λονδίνο, βγήκε στην επιφάνεια το χαρα-
κτηριζόμενο εκείνη την εποχή «οίκημα ασφαλεί-
ας» της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, στο οποίο 
είχαν μεταφερθεί οι αλλοδαποί από πράκτο-
ρες της υπηρεσίας, καθώς υπήρχαν πληροφο-
ρίες για σχέση των συγκεκριμένων προσώπων 
με ισλαμιστικές φονταμενταλιστικές οργανώσεις 
που συσχετίζονταν με το χτύπημα στη βρετανι-
κή πρωτεύουσα.

 Από τότε το «οίκημα ασφαλείας κάηκε», όπως 
λένε στην αργκό τους οι πράκτορες, με αποτέλεσμα, 
λίγα χρόνια μετά, να ξεκινήσει εκ νέου τη λειτουρ-
γία του, αυτή τη φορά όμως με την ταμπέλα του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το οποίο βέ-
βαια «τρέχει» η ΕΥΠ για τις απόρρητες συμβάσεις 
της, όπως άλλωστε προβλέπεται και στον σχετικό νό-
μο για την ίδρυσή του.

 Βέβαια, όσοι γνωρίζουν τα άδυτα της ΕΥΠ -και προ-
φανώς διατηρούν την ανωνυμία τους- λένε με νόημα 
πως το κτίριο της Αγίας Παρασκευής ποτέ δεν σταμά-

τησε τη λειτουργία του ως «οίκημα ασφαλείας», με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ.

Οι επισυνδέσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ξεκίνησε η παρα-
κολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκά-
κη με το λογισμικό παρακολούθησης Predator, λίγο 
πριν ή λίγο μετά την παγίδευση του κινητού του με 
αυτό το σύστημα, ξεκίνησε και η παράλληλη «νόμι-
μη» επισύνδεση παρακολούθησης του τηλεφώνου 
του από την ΕΥΠ.

 Οσον αφορά την περίπτωση του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ Κινήματος-Αλλαγής Ν. Ανδρουλάκη, η από-
πειρα παρακολούθησης με το κακόβουλο λογισμι-
κό άρχισε το 2021, ενώ αμέσως μετά την αποτυχία 
παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου, ξεκίνησε η 
«νόμιμη» επισύνδεση, από την ΕΥΠ πλέον, η οποία 

ενημερώνοντας για τα αποτελέσματά τους απο-
κλειστικά τον Π. Κοντολέοντα. Οσον αφορά τον 
παραιτηθέντα διοικητή της ΕΥΠ, είναι άγνωστο 
ποιους ενημέρωνε και αν ενημέρωνε, ως όφειλε, 
με δεδομένο πως πλέον η ΕΥΠ υπάγεται απευ-
θείας στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Μέ-
γαρο Μαξίμου.

 Το τι κατέγραψε η συγκεκριμένη ομάδα, ποια 
ενημερωτικά δελτία συνέταξε και διαβίβασε στον 
παραιτηθέντα διοικητή της μυστικής υπηρεσίας 
και, κυρίως, ποια συστήματα παρακολούθησης 
χρησιμοποίησε είναι ερωτήματα που περιμένουν 
απαντήσεις από χείλη αρμοδίων, όταν η υπόθε-
ση φτάσει στην εξεταστική επιτροπή της Βου-
λής που θα διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτη-
μα, το οποίο -αν μη τι άλλο- είναι ιδιαίτερα σο-
βαρό, με δεδομένο πως πλέον η παρακολούθη-
ση του Ν. Ανδρουλάκη είναι αποδεδειγμένη από 
την έρευνα της ΑΔΑΕ.

 Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορί-
ες, στο μικροσκόπιο τις ΑΔΑΕ μπήκαν εσχάτως οι 
απόρρητες συμβάσεις της ΕΥΠ με ιδιώτες στον 
τομέα των παρακολουθήσεων για την προμήθεια 
σχετικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

 Λόγω της ιδιαιτερότητας της ΕΥΠ, αλλά και 
του εθνικού έργου που επιτελεί, κάποιες από τις 
συμβάσεις που κλείνει με ιδιωτικές εταιρείες διά 
νόμου παραμένουν «άκρως απόρρητες».

 Ομως, έπειτα από την αποκάλυψη για την πα-
ρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του προέ-
δρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής όταν ήταν 
ευρωβουλευτής, η Αρχή Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών ζητά πλέον, διερευνώ-
ντας τη συγκεκριμένη υπόθεση, να ενημερωθεί 
για συγκεκριμένες απόρρητες συμβάσεις, προ-

Στα άδυτα 
των παρακολουθήσεων

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ με την οποία 
οι συνδικαλιστές της ΕΥΠ 
ζητούσαν στις 23/7/2020 
την απομάκρυνση του Π. 
Κοντολέοντος
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