
Εχει καθήκον να ελέγχει και αυτεπαγγέλτως

Ο πρόεδρος της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), ΧΧρρήήσσττοοςς  ΡΡάάµµµµοοςς,

δεν µιλάει συχνά, παρότι τους τελευταίους µήνες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης των

υποκλοπών. («Ο όρος είναι λάθος», σπεύδει να µε διορθώσει µε τη νοµική σχολαστικότητά του.) Και

οι δύο πλευρές του πολιτικού συστήµατος προσπαθούν να τον εργαλειοποιήσουν, αλλά ο ίδιος

ακολουθεί µια προσεκτική σχοινοβασία, κατά την οποία καλείται να σταθµίσει από τη µία το

απαραβίαστο των επικοινωνιών και από την άλλη την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας. Στο τοξικό

κλίµα που έχει διαµορφωθεί, απαντά µε στίχους του Τάσου Λειβαδίτη και την πάγια πεποίθηση πως ο

φόβος είναι ασύµβατος µε τη δηµοκρατία. Η συζήτησή µας έγινε στο σπίτι του.

––  ΗΗ  ΑΑρρχχήή  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππρροοεεδδρρεεύύεεττεε  έέχχεειι  ββρρεεθθεείί  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ααννττιιππααρράάθθεεσσηηςς..

ΟΟιι  µµιισσοοίί  σσααςς  κκααττηηγγοορροούύνν  εεππεειιδδήή  δδεενν  κκιιννεείίσσττεε  ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς  γγιιαα  νναα  δδιιααλλεευυκκάάννεεττεε  ττηηνν

ΠΟΛ Ι Τ Ι ΚΗ

Ο Χρήστος Ράμμος στην «Κ»: Δεν μπορεί η ΑΔΑΕ να
μείνει παρατηρητής

«Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ό,τι και να κάνεις, θα σου φορέσουν ετικέτα, θα σου δώσουν ένα πρόσηµο και θα αµφισβητήσουν την εντιµότητα και
αγαθότητα των κινήτρων σου», παρατηρεί ο πρόεδρος της Α∆ΑΕ, Χρήστος Ράµµος.
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υυππόόθθεεσσηη  κκααιι  οοιι  άάλλλλοοιι  µµιισσοοίί  σσααςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  νναα  µµηηνν  κκιιννηηθθεείίττεε  εεππεειιδδήή  θθαα  ππρροοσσκκρροούύσσεεττεε

σσττηηνν  εεθθννιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα..  ΤΤιι  ααππόό  τταα  δδύύοο  ιισσχχύύεειι;;

– Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Α∆ΑΕ προχωρεί και θα προχωρήσει στην πραγµατοποίηση όλων των

απαραίτητων ελέγχων. Αυτό όµως γίνεται µε βάση ένα πολύπλοκο νοµικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να

τηρηθεί κατά γράµµα και για τον λόγο αυτό χρειάζεται πολύ καλή προετοιµασία και σε βάθος µελέτη

των θεµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η Α∆ΑΕ είναι η µόνη δηµόσια αρχή που έχει την

αρµοδιότητα από το Σύνταγµα (άρθρο 19, παρ. 2) και τον νόµο να ελέγχει την τήρηση της

νοµιµότητας στον τοµέα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Μπορεί να ελέγχει κατόπιν

καταγγελίας, αλλά και αυτεπαγγέλτως αρχεία, τράπεζες δεδοµένων, κ.λπ., µεταξύ άλλων, της ΕΥΠ και

των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ολες οι άλλες αρχές που υπάρχουν για την προστασία

της κυβερνοασφάλειας ή της κυβερνοάµυνας ή την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκληµα δεν

έχουν αυτή την αρµοδιότητα. Ο ίδιος ο νόµος για την ΕΥΠ δίνει στην Α∆ΑΕ αρµοδιότητες που δεν τις

δίνει ούτε στις δικαστικές αρχές. Είναι, συνεπώς, στοιχειώδες καθήκον της Α∆ΑΕ, η οποία είναι η

µόνη που µπορεί µε βάση τον νόµο να επιβάλει τη συνταγµατική ευταξία στον τοµέα της άρσεως του

απορρήτου των επικοινωνιών, να µην παραµένει σιωπηλός παρατηρητής καταστάσεων σαν αυτές

που ζούµε τους τελευταίους µήνες.

––  ΝΝοοµµιιµµοοπποοιιεείίττααιι  οο  εειισσααγγγγεελλέέααςς  ττοουυ  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ  νναα  γγννωωµµοοδδοοττεείί  γγιιαα  ττηη  ννοοµµιιµµόόττηητταα  ττωωνν

εερρεευυννηηττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  ττηηςς  ΑΑ∆∆ΑΑΕΕ  κκααιι  µµάάλλιισστταα  ππρροολληηππττιικκάά;;  ΛΛεειιττοούύρργγηησσεε  ννοοµµίίµµωωςς  οο  ππάάρροοχχοοςς

πποουυ  ζζήήττηησσεε  ττηη  γγννώώµµηη  ττοουυ  ππρροοττοούύ  ααννττααπποοκκρριιθθεείί  σσεε  ααίίττηηµµάά  σσααςς;;

– Πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής: Ανεξάρτητη αρχή, και µάλιστα συνταγµατικά κατοχυρωµένη,

σηµαίνει ανεξαρτησία και από την εκτελεστική και από τη δικαστική εξουσία. Η Α∆ΑΕ υπόκειται,

όπως και όλες οι ανεξάρτητες αρχές, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο.

Λέγοντας ότι δεν υπόκειται στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και για να µην υπάρξουν

παρεξηγήσεις, θέλω να προσθέσω ότι δεν εννοώ, βεβαίως, ότι η δράση της δεν υπόκειται στον νόµο

και ότι δεν έχει ευθύνες αν τον παραβιάσει. Εννοώ ότι δεν προβλέπεται από τον νόµο προληπτική

παρέµβαση της δικαστικής εξουσίας στη δράση της Αρχής και µάλιστα ξαναλέω µιας συνταγµατικά

κατοχυρωµένης. ∆εν είναι νοητό να ασκούνται οι αρµοδιότητές της ύστερα από προηγούµενη κρίση

ενός δικαστικού λειτουργού. Σε ένα κράτος δικαίου αν ασκηθεί τέτοια προληπτική παρέµβαση, τότε

απλώς δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή. Μια αρχή που είναι κηδεµονευόµενη δεν είναι ανεξάρτητη.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι ανεξάρτητες αρχές ερµηνεύουν οι ίδιες τον νόµο που τις διέπει. Οι πάροχοι

είναι ελεγχόµενοι και οφείλουν να υπόκεινται στους ελέγχους τους οποίους προβλέπει ο νόµος,

αλλιώς παρανοµούν. Ενας πάροχος δεν µπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο που έχει διαταχθεί αρµοδίως

από την Α∆ΑΕ. Αν πιστεύει ότι η Α∆ΑΕ παρανοµεί µπορεί να προσφύγει στη διοικητική δικαιοσύνη,

στο ΣτΕ, ή στο διοικητικό εφετείο.

––  ∆∆εεσσµµεεύύεεττααιι  ττεελλιικκάά  ηη  ΑΑρρχχήή  ααππόό  ττοο  ααππόόρρρρηηττοο;;  ΜΜπποορρεείί  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσεειι  µµόόννηη  ττηηςς,,  αανν  ττηηρρεείίττααιι

οο  ννόόµµοοςς  σσττιιςς  άάρρσσεειιςς  ττοουυ  ααπποορρρρήήττοουυ;;

– ∆εν µπορεί να αντιταχθεί στην Α∆ΑΕ το απόρρητο. Και τούτο για τον ακόλουθο λόγο: Η Α∆ΑΕ έχει

αρµοδιότητες να ελέγχει τους παρόχους, τόσο τεχνικά όσο και από την άποψη του σεβασµού του

νοµικού πλαισίου της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Το άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγµατος

έχει δύο διατάξεις κατανεµηµένες σε δύο εδάφια. Η πρώτη ορίζει ότι το δικαίωµα στο απόρρητο των
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∆εν προβλέπεται από
τον νόµο προληπτική
παρέµβαση της
δικαστικής εξουσίας
στη δράση της Αρχής.
∆εν είναι νοητό να
ασκούνται οι
αρµοδιότητές της
ύστερα από
προηγούµενη κρίση
ενός δικαστικού
λειτουργού.

τηλεπικοινωνιών είναι απολύτως απαραβίαστο, το µόνο ατοµικό δικαίωµα, το οποίο ο συνταγµατικός

νοµοθέτης χαρακτηρίζει απολύτως απαραβίαστο. Η δεύτερη διάταξη προβλέπει ότι µε νόµο ορίζονται

οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η δικαστική αρχή δεν κωλύεται από το απαραβίαστο αυτό για λόγους

εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων. Στη δεύτερη παράγραφο

του ίδιου άρθρου του Συντάγµατος (19) προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία µιας ανεξάρτητης

αρχής, η οποία ελέγχει την τήρηση του απορρήτου της προηγούµενης παραγράφου. Συνεπώς όλης

της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένης, δηλαδή, και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου από τη

δικαστική αρχή.

––  ∆∆εενν  µµπποορρεείίττεε  όόµµωωςς  νναα  εελλέέγγξξεεττεε  ττιι  ααπποοττεελλεείί  ααππεειιλλήή  γγιιαα  ττηηνν  εεθθννιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα……

– Οχι. Επί της ουσίας η σχετική κρίση ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εισαγγελικού

λειτουργού. Το αν µπορεί η Α∆ΑΕ να ελέγξει αν ο εισαγγελέας υπερέβη τα ακραία όρια της

διακριτικής του ευχέρειας, κατά την εκ µέρους του ερµηνεία, αν συνέτρεξε σε µια συγκεκριµένη

περίπτωση κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, είναι ένα περαιτέρω θέµα στο οποίο δεν θέλω να

επεκταθώ.

––  ΗΗ  ΒΒοουυλλήή  δδεεσσµµεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοο  ααππόόρρρρηηττοο  όότταανν  δδιιεερρεευυννάά  ττηηνν

ππιιθθααννόόττηητταα  ττέέλλεεσσηηςς  ααξξιιόόπποοιιννωωνν  ππρράάξξεεωωνν;;

– Η προσωπική µου γνώµη είναι ότι στο Κοινοβούλιο που είναι ο

εκφραστής της υπέρτατης συνταγµατικής αρχής, που είναι η αρχή της

λαϊκής κυριαρχίας, δεν είναι αντιτάξιµο το απόρρητο από ένα µέλος

Ανεξάρτητης Αρχής, εκτός αν συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι

υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό εξάλλου ορίζει και ο

Κανονισµός της Βουλής.

––  ΠΠοολλλλοοίί  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  όόττιι  εεκκεείίννηη  ηη  ττρροοπποολλοογγίίαα  πποουυ  ααφφααίίρρεεσσεε

ααππόό  ττηηνν  ΑΑρρχχήή  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  εεννηηµµεερρώώννεειι  ττοονν

ππααρραακκοολλοουυθθοούύµµεεννοο  ήήτταανν  ααννττιισσυυννττααγγµµααττιικκήή..  ΕΕσσεείίςς  ττιι  ππιισσττεεύύεεττεε;;

– Εννοείτε προφανώς την παλιότερη τροπολογία του νόµου του 2021,

που ήδη δεν ισχύει. Εγώ είχα αρθρογραφήσει τότε µε κάποιους άλλους συναδέλφους σε ένα

ηλεκτρονικό νοµικό περιοδικό ότι η διάταξη εκείνη είχε πρόβληµα αντιθέσεως µε την Ευρωπαϊκή

Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Και τούτο ισχύει όχι επειδή το είπα εγώ, αλλά επειδή

το έχει κρίνει µε πάγια νοµολογία του το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Οι

περισσότεροι νοµικοί στη χώρα µας συµφωνούν ότι µια διάταξη που έχει πρόβληµα αντίθεσης µε το

άρθρο 8 της ΕΣ∆Α περί προστασίας του ιδιωτικού βίου έχει το ίδιο ακριβώς πρόβληµα αντίθεσης και

µε το άρθρο 19 του Συντάγµατος. Το ελληνικό Σύνταγµα δεν παρέχει λιγότερη προστασία στο

δικαίωµα απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπως έχει ερµηνευθεί από το

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αυτή είναι και η προσωπική µου άποψη.

Ωστόσο, τη συνταγµατικότητα νόµων µπορούν να τη διαπιστώσουν µόνο τα δικαστήρια, σύµφωνα µε

το ελληνικό δίκαιο.

––  ΚΚααιι  ττώώρραα;;  ΜΜεε  ττοονν  ννέέοο  ννόόµµοο;;
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– Με τον νέο νόµο επανήλθε η δυνατότητα ενηµέρωσης θιγέντος από άρση απορρήτου και στην

περίπτωση που αυτό είχε γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν ωστόσο πολλά προβλήµατα,

στα οποία η Α∆ΑΕ είχε λάβει θέση πριν ψηφιστεί ο νόµος και είχε διατυπώσει την άποψη ότι η

σχετική αρµοδιότητα έπρεπε να ανήκει στην Α∆ΑΕ, που είναι η κατά το Σύνταγµα αρµόδια

ανεξάρτητη αρχή, και όχι σε ένα τριµελές όργανο, το οποίο προβλέπει ο νέος νόµος και στο οποίο

µετέχει, µάλιστα, και ο εισαγγελικός λειτουργός που είχε εκδώσει τη συγκεκριµένη διάταξη άρσης

του απορρήτου.

––  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεννηηµµέέρρωωσσηη  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ττρριιεεττίίααςς  πποοιιαα  εείίννααιι  αακκρριιββώώςς  ηη  έέννσστταασσήή  σσααςς;;

– Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που έχουν ασχοληθεί

συστηµατικά µε αυτά τα θέµατα, έχουν κρίνει ότι η ενηµέρωση του θιγέντος από άρση του

απορρήτου των επικοινωνιών του µπορεί να γίνεται, αν δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο

διατάχθηκε, αµέσως. Οπως είχαµε επισηµάνει συνολικά ως Α∆ΑΕ, πριν ψηφιστεί ο νόµος, δεν

προκύπτει ποιος είναι ο αποχρών λόγος για τον οποίο προβλέπεται ότι η ενηµέρωση αυτή θα µπορεί

να γίνεται µόνο όταν παρέλθει µια τριετία. Επιπλέον, η µετάθεση της ενηµέρωσης για µια τριετία

συµπαρασύρει εξίσου αδικαιολόγητα και την ικανοποίηση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας

του θιγέντος. Παρ’ όλα αυτά ο νόµος ψηφίστηκε και οφείλουµε να τον εφαρµόσουµε. ∆εν πρέπει όµως

να λησµονείται ότι ο νέος αυτός νόµος ισχύει, παράλληλα µε τον οργανικό νόµο της Α∆ΑΕ, ο οποίος

εξακολουθεί να ισχύει και δεν έχει θιγεί ή τροποποιηθεί.

––  ΑΑιισσθθάάννεεσσττεε  όόττιι  εεππιιχχεειιρροούύνν  κκάάπποοιιοοιι  νναα  εεµµπποοδδίίσσοουυνν  ττοο  έέρργγοο  σσααςς;;  ΥΥππάάρρχχοουυνν  φφήήµµεεςς  γγιιαα

ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααννττιικκααττάάσστταασσήήςς  σσααςς..  ΠΠώώςς  ττιιςς  σσχχοολλιιάάζζεεττεε;;

– ∆εν θέλω να σχολιάσω ούτε φήµες ούτε απόψεις που διατυπώνονται για θέµατα που αφορούν την

Α∆ΑΕ ή το πρόσωπό µου.

Ο φόβος είναι συναίσθηµα ασύµβατο µε τη δηµοκρατία

––  ΠΠιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  ηη  εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ααρρχχηηγγοούύ  ττηηςς  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΑΑ∆∆ΑΑΕΕ  ββοοήήθθηησσεε

ττηη  δδιιααλλεεύύκκααννσσηη  ττηηςς  υυππόόθθεεσσηηςς;;  

– Η πόρτα της Α∆ΑΕ είναι ανοικτή για κάθε αρχηγό κόµµατος που εκπροσωπείται στη Βουλή, εφόσον

ο πρόεδρος της Α∆ΑΕ οφείλει σύµφωνα µε ρητή διάταξη και του νέου νόµου, που ψηφίστηκε πριν

από λίγες µόλις εβδοµάδες από τη Βουλή, να τους ενηµερώνει για κάθε θέµα άρσης του απορρήτου

των επικοινωνιών. Η διαλεύκανση, όµως, είναι αρµοδιότητα και υποχρέωση της Α∆ΑΕ.

 

––  ΥΥππάάρρχχεειι  µµιιαα  δδιιάάχχυυττηη  ααίίσσθθηησσηη  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  κκοοιιννήή  γγννώώµµηη  όόττιι  υυπποοκκλλοοππέέςς  ππάάνντταα  γγίίννοονντταανν..

ΕΕππίί  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ,,  εεππίί  ΝΝ..∆∆..,,  ππααλλιιόόττεερραα  εεππίί  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ..  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  εειιδδοοπποοιιόόςς  δδιιααφφοορράά  σσήήµµεερραα;;

– Κατ’ αρχάς ο όρος υποκλοπές δεν είναι ορθός. Υποκλοπή είναι η παράνοµη διείσδυση σε µια

επικοινωνία. Οι άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγµα και

τον νόµο για την άµυνα µιας πολιτείας από κινδύνους που αφορούν την εθνική της ασφάλεια και τη

βαριά εγκληµατικότητα. Αρσεις απορρήτου γίνονταν πάντα, γίνονται και τώρα, θα γίνονται και στο

µέλλον. Το ζήτηµα κάθε φορά είναι, στο πλαίσιο της ακολουθούµενης διαδικασίας, η σχολαστική

τήρηση της συνταγµατικής νοµιµότητας. 
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––  ΕΕίίννααιι  ηη  υυππόόθθεεσσηη  ττωωνν  ππααρράάννοοµµωωνν  λλοογγιισσµµιικκώώνν  δδιιεεθθννέέςς  ππρρόόββλληηµµαα;;

– Ναι, ασφαλώς. Εχουν δει το φως της δηµοσιότητας πολλές περιπτώσεις υποκλοπών τηλεφωνικών

συνοµιλιών ακόµη και «κλωνοποίησης» κινητών τηλεφώνων µε πειρατικά λογισµικά τύπου Predator

και Pegasus. Η τεχνολογία για το καλό και για το κακό τρέχει πιο γρήγορα από τον νοµοθέτη, ειδικά

στις µέρες µας. Αν δεν αντιµετωπιστεί δραστικά από τη δηµόσια εξουσία και µάλιστα σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο το φαινόµενο αυτό, σε λίγο δεν θα υπάρχει καµία ιδιωτικότητα στις

συνοµιλίες µας και διάφοροι ισχυροί παράγοντες θα έχουν στα χέρια τους υλικό µε το οποίο θα

µπορούν να ασκούν εκβιασµούς. Η κοινωνική και η δηµόσια ζωή θα εξελιχθούν σε µια κανονική

ζούγκλα και δύσκολα θα µπορούµε τότε να µιλούµε για δηµοκρατία, ακόµη και αν αυτή εξακολουθεί

να υπάρχει στα χαρτιά. Πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι, όπως έχουν γράψει στο γνωστό βιβλίο τους

οι Steven Levitsky και Daniel Ziblatt, στις µέρες µας οι δηµοκρατίες δεν απειλούνται τόσο από τα

τανκς, όσο από την ατροφία των θεσµών τους, την παραίτηση από την υπεράσπισή τους και από τον

µαρασµό τους. Και όλα αυτά µπορούν να συντελεστούν σταδιακά και υποδόρια, έτσι ώστε να µην το

συνειδητοποιήσουµε παρά µόνο όταν είναι πολύ αργά. 

 

––  ΟΟτταανν  ααννααλλααµµββάάννεεττεε  ττηη  θθέέσσηη  σσααςς,,  ππεερριιµµέέννααττεε  όόττιι  θθαα  ααπποοδδεειιχχθθεείί  ττόόσσοο  κκρρίίσσιιµµηη  γγιιαα  ττοουυςς

θθεεσσµµοούύςς,,  ττοο  µµέέλλλλοονν  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς,,  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκόόττηηττααςς;;  ΠΠώώςς  ααιισσθθάάννεεσσττεε

σσήήµµεερραα  µµεε  όόλληη  ααυυττήή  ττηηνν  εευυθθύύννηη  σσττοουυςς  ώώµµοουυςς  σσααςς;;

– Οτι ήταν κρίσιµη η θέση του προέδρου της Α∆ΑΕ το ήξερα. Oτι θα ξεσπάσει όµως αυτή η θύελλα,

καλύτερα αυτός ο τυφώνας, όχι, αυτό δεν το περίµενα. Και θλίβοµαι πολύ που ξέσπασε. Οχι διότι θα

έχω περισσότερη δουλειά και ευθύνες. Αυτό είναι το καθήκον µου. Αλλά, διότι αυτή η κατάσταση

είναι πολύ τοξική για τη δηµόσια ζωή στη χώρα µας. Με ρωτούν πολλοί αν φοβάµαι. Σε αυτό απαντώ:

τι ακριβώς να φοβηθώ; Φοβάται όποιος κάνει παράνοµα πράγµατα, ή όποιος βιάζει τη συνείδησή του.

Οχι όποιος κάποιες στιγµές γίνει δυσάρεστος, όταν αυτό πρέπει. Ούτε την εργαλειοποίηση τη

φοβάµαι. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ό,τι και να κάνεις, θα σου φορέσουν ετικέτα, θα σου δώσουν ένα

πρόσηµο και θα αµφισβητήσουν την εντιµότητα και αγαθότητα των κινήτρων σου. O πιο ασφαλής

τρόπος, λοιπόν, για να µη σου φορέσουν ετικέτα, είναι να µην κάνεις τίποτα. ∆εν θα δεχόµουν ποτέ

ύστερα από σχεδόν 40 χρόνια στο Συµβούλιο της Επικρατείας, να κηλιδώσω την πορεία µου, και να

δειλιάσω, φοβούµενος υπαρκτούς ή ανύπαρκτους κινδύνους. Γνώµονάς µου είναι το Σύνταγµα και ο

νόµος και η καθαρή συνείδηση. Λειτουργώ πολύ φυσικά σε ό,τι αφορά την προάσπιση των

θεµελιωδών συνταγµατικών δικαιωµάτων. Αυτό έκανα και ως δικαστής. Πάντα θυµάµαι τον στίχο του

Τάσου  Λειβαδίτη στο ποίηµά του «Οι Τελευταίοι» του 1964: «Τον ρόλο µας τον διαλέξαµε οι ίδιοι

εµείς την ηµέρα που διστάσαµε να πάρουµε µια απόφαση». Ο φόβος είναι ένα συναίσθηµα ασύµβατο

µε τη δηµοκρατία. Οπου υπάρχει φόβος δεν υπάρχει δηµοκρατία.

⇒  ΕΕιιδδήήσσεειιςς  σσήήµµεερραα

ΑΑκκοολλοουυθθήήσσττεε  ττοο  kkaatthhiimmeerriinnii..ggrr  σσττοο  GGooooggllee  NNeewwss  κκααιι  µµάάθθεεττεε  ππρρώώττοοιι  όόλλεεςς  ττιιςς  εειιδδήήσσεειιςς

∆∆εείίττεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  ΕΕιιδδήήσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττοονν  ΚΚόόσσµµοο,,  σσττοο  kkaatthhiimmeerriinnii..ggrr  
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