
 
Προς τον Πρόεδρο της Βουλής    14η Φεβρουαρίου 2020 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σε συνέχεια της σχετικής τοποθέτησής μου από το βήμα της Βουλής, εσωκλείω συσκευή 
αποθήκευσης που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία με τις ηχογραφημένες συνεδρίες του 
Eurogroup στις οποίες συμμετείχα και τις οποίες, λόγω της σκανδαλώδους ανυπαρξίας 
πρακτικών, αναγκάστηκα να καταγράψω εκ μέρους του ελληνικού λαού και της Βουλής των 
Ελλήνων. 
 
Λαμβάνω την ευκαιρία να υπενθυμίσω την απόφαση 277/2014 του Αρείου Πάγου, την 
οποία ήδη κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής, σύμφωνα με την οποία οι ηχογραφήσεις 
αυτές είναι καθόλα νόμιμες, πέραν του ότι είναι πολιτικά και ηθικά επιβεβλημένες. Όπως 
αυτολεξεί αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου, σχετικά με την απαγόρευση 
καταγραφής συνομιλιών:  
 
«Η απαγόρευση αυτή αφορά εκδηλώσεις ή πράξεις της ιδιωτικής ζωής των τρίτων που είναι 
ικανές να επιφέρουν βλάβη στην προσωπικότητα και να μειώσουν την αξιοπρέπειά τους, 
αποσκοπείται δε με τον τρόπο αυτό η διασφάλιση της προστασίας των εννόμων αγαθών 
του ανθρώπου, που προστατεύονται από τις συνταγματικές αυτές διατάξεις. Η απαγόρευση 
όμως αυτή δεν περιλαμβάνει και τις πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων, οι οποίες 
ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον χρόνο που γίνονται, δεν ανάγονται στη σφαίρα της 
προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους, αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 
ανατιθεμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση τούτων, η οποία 
ως εκ της φύσεως και του είδους των εκπληρουμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο 
έλεγχο και κριτική.» 
 
Πάγια θέση του ΜέΡΑ25 είναι πως όλοι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν το δικαίωμα της 
πρόσβασης στους διαλόγους, στις τοποθετήσεις και στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το 
μέλλον τους, καθώς και εκείνο των επόμενων γενεών. Όμως, σεβόμενοι την κυριαρχία της 
Βουλής, και τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου της, και έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκδημοκρατιστεί και ενστερνιστεί στοιχειώδεις αρχές διαφάνειας, θέτω στην κρίση σας 
ποιοι και υπό ποίους όρους θα έχουν πρόσβαση στα εν λόγω ηχητικά αρχεία.  
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