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Ενας από τους στόχους των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα ήταν και η αλίευση πληροφοριών, μάλιστα 
μέσω προσεταιρισμού πρώην στελεχών της ΕΥΠ

Προσέγγισαν 
πρώην στελέχη 

της ΕΥΠ
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Του Παναγή γαλιατσατου

Ε
να σχέδιο των μυστικών υπηρεσιών της 
Μόσχας για αύξηση της ρωσικής επιρρο-
ής στο Αγιον Ορος, καθώς και για χρημα-

τισμό βουλευτών ώστε να αποτραπεί η κύρωση 
της συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνι-
κή Βουλή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι για την ελληνική κυβέρνηση και οδήγησε 
στις απελάσεις των 4 Ρώσων διπλωματών, που 
κοινοποιήθηκαν στη Μόσχα στις αρχές του μή-
να. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σημαντι-
κό ρόλο στην εκτέλεση αυτού του σχεδίου δια-
δραμάτισε ο πρώην γενικός πρόξενος της Ρω-
σίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξέι Ποπόφ, ο οποί-
ος είχε τον έλεγχο των επαφών με τους ιερωμέ-
νους, αλλά και την εποπτεία των χρηματοδοτή-
σεων στο Αγιον Ορος. 

Ο συνταξιούχος διπλωμάτης, ο οποίος διατηρεί 
διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και ερχόταν πολύ 
συχνά στην Ελλάδα και μετά τη λήξη της θητεί-
ας του, τον Νοέμβριο του 2016, ήταν ο άνθρω-
πος-κλειδί πίσω από την προσπάθεια των Ρώσων 
να αυξήσουν την επιρροή τους στο Αγιον Ορος 
και να αποκτήσουν ισχυρά ερείσματα σε όλη τη 
βόρεια Ελλάδα. Ο Αλ. Ποπόφ γνώριζε άριστα το 
Αγιον Ορος, το οποίο επισκέφτηκε για πρώτη φο-
ρά το 1976 ως ακόλουθος της πρεσβείας της τό-
τε ΕΣΣΔ στην Αθήνα. Η ζωή στη μοναστική κοι-
νότητα τον είχε εντυπωσιάσει και μάλιστα αρ-
γότερα ο ίδιος βαπτίστηκε στην Ιερά Μονή του 
Αγίου Παντελεήμονος (ρωσικό μοναστήρι). Ο 
κ. Ποπόφ πήγαινε πολύ τακτικά στο Αγιον Ορος 
και δεν έχει λείψει από καμία σημαντική επίσκε-
ψη Ρώσου πολιτικού ή θρησκευτικού αξιωμα-
τούχου εκεί τα τελευταία χρόνια, ενώ ήταν εκεί-
νος που ανέγνωσε τους χαιρετισμούς του Ρώ-
σου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του πρω-
θυπουργού Μεντβέντεφ κατά την ενθρόνιση του 
νέου ηγούμενου της Μονής Αγίου Παντελεήμο-
νος Ευλόγιου, τον Οκτώβριο του 2016. Γιος ζεύ-
γους Ρώσων διπλωματών που υπηρέτησαν στην 
πρεσβεία της ΕΣΣΔ στην Αθήνα στα τέλη της δε-
καετίας του ’50, ο Ποπόφ μιλά άπταιστα ελληνι-
κά, ενώ φέρεται να διαθέτει και άριστη γνώση 

«πολεμος» αθηνας-μοςΧας

Η κρίση 
στις διμερείς 
σχέσεις και 
η θέση του 
Κρεμλίνου

Η δράση του πρώην γενικού προξένου της Ρωσίας στη 
Θεσσαλονίκη, Αλεξέι Ποπόφ, οι υπόγειες διασυνδέσεις 
του με μοναστήρια στο Αγιον Ορος και οι συζητήσεις 
Ρώσων πρακτόρων για το ενδεχόμενο χρηματισμού 
βουλευτών ενόψει της ψηφοφορίας για την κύρωση 
της συμφωνίας των Πρεσπών

Το παρασκήνιο 
της απέλασης 
των Ρώσων 
διπλωματών 

γύρω από τα κανονιστικά και δογμα-
τικά θέματα της Ορθοδοξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη 
διάρκεια της θητείας του στο Γενικό 
Προξενείο της Θεσσαλονίκης η ρω-
σική χρηματοδότηση προς τις μονές 
του Αγίου Ορους (όχι μόνο στο ρωσι-
κό μοναστήρι) αυξήθηκε, κυρίως μέσω 
των δωρεών πλούσιων Ρώσων ταξιδιω-
τών που επισκέπτονταν τη μοναστική 
πολιτεία. Πρωταρχικός στόχος αυτής 
της δραστηριότητας ήταν, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η αύξηση της επιρ-
ροής του Πατριαρχείου Μόσχας στο 
Αγιον Ορος, σε βάρος του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τον τε-
λευταίο χρόνο ωστόσο, και αφού έγινε γνωστό 
στη Μόσχα ότι προετοιμαζόταν λύση στο ζήτημα 
της ονομασίας της ΠΓΔΜ ανάμεσα σε Αθήνα και 
Σκόπια, οι Ρώσοι θέλησαν να χρησιμοποιήσουν 
τα ερείσματά τους για να δημιουργήσουν κλί-
μα και στο εσωτερικό της Ελλάδας εναντίον της 
λύσης, όπως άλλωστε έκαναν στην ΠΓΔΜ. Αιχ-
μή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια φαί-
νεται ότι αποτέλεσαν τα ρωσικά χρήματα στο 
Αγιον Ορος, με τα οποία φέρονται να χρηματο-
δοτήθηκαν κινητοποιήσεις κατά της συμφωνί-
ας των Πρεσπών, ενώ σύμφωνα με κυβερνητι-
κές πηγές επιχειρήθηκε και η απόπειρα χρημα-
τισμού βουλευτών. 

Η δραστηριότητα αυτή έγινε γνωστή στις ελλη-
νικές Αρχές, αλλά και στις δυτικές μυστικές υπη-
ρεσίες. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν κα-
θόλου τυχαία η επίσκεψη του Αμερικανού πρέ-
σβη Τζέφρι Πάιατ στο Αγιον Ορος τον Απρίλιο 
του 2018 (σ.σ.: πήγε για να σχηματίσει επιτό-
που άποψη, λένε διπλωματικές πηγές). Παράλ-
ληλα με τη δράση τους στο Αγιον Ορος, οι ρω-
σικές μυστικές υπηρεσίες και ο κ. Ποπόφ φρό-
ντιζαν για την εξασφάλιση ερεισμάτων σε όλη τη 
βόρεια Ελλάδα, με αποκορύφωμα τη λειτουργία 
παραρτήματος της Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης 
Παλαιστινιακής Ενωσης στη Θεσσαλονίκη, τον 
Οκτώβριο του 2016. Πρόκειται για μια οργάνω-
ση που έχει ως σκοπό την αύξηση της ρωσικής 
πολιτιστικής επιρροής και που πρόεδρός της εί-
ναι ο Σεργκέι Στεπάσιν, πρώην πρωθυπουργός 

και πρώην επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. 
Αντιπρόεδρος του παραρτήματος αυτού ήταν ο κ. Ποπόφ, ο 
οποίος μπορούσε έτσι να συνεχίσει ανενόχλητος τη δραστη-
ριότητά του στην Ελλάδα. 

Πέρα από την προσπάθεια παρεμπόδισης της συμφωνίας 
των Πρεσπών, ένας από τους στόχους των ρωσικών μυστι-
κών υπηρεσιών στην Ελλάδα ήταν και η αλίευση πληροφορι-
ών, μάλιστα μέσω προσεταιρισμού πρώην στελεχών της ΕΥΠ, 
όπως έχουν πει στην «R» υψηλόβαθμα στελέχη της υπηρε-
σίας. Πριν από λίγες εβδομάδες ο πλήρης φάκελος για όλες 

ΑκόμΑ και ο πιο ευφάνταστος διπλωμάτης δεν θα μπο-
ρούσε να προβλέψει πως η συμπλήρωση των 190 χρό-
νων από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και Ρωσίας, η οποία επρόκειτο να εορταστεί πα-
νηγυρικά το προσεχές φθινόπωρο στην Αθήνα, θα έφερ-
νε πολύ κοντά το τέλος στις διμερείς σχέσεις. Μπορεί η 
κρίση να βγήκε στην επιφάνεια την περασμένη Τετάρτη, 
στην πραγματικότητα, όμως, το γυαλί ανάμεσα σε Αθήνα 
και Μόσχα είχε ραγίσει εδώ και ένα μήνα. Συγκεκριμένα, 
πριν από έναν μήνα ο Νίκος Κοτζιάς είχε βρεθεί στη Μό-
σχα, ανήμερα της ανακοίνωσης της συμφωνίας με τα Σκό-
πια. Εκεί ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε 
κάνει μια δήλωση η οποία είχε περάσει στα ψιλά. Αφού εί-
χε χαιρετίσει δειλά τη συμφωνία, είχε σημειώσει πως «για 
να υλοποιηθεί αυτή, στην πράξη, θα πρέπει να υποστηρι-
χθεί από τους λαούς των δύο χωρών». Αυτό το οποίο δη-
λώνει η Μόσχα σε όλους τους τόνους είναι πως για το συ-
γκεκριμένο θέμα (την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ) η θέση 
της από την πρώτη στιγμή κάθε άλλο παρά μυστική ήταν. 
Από τον Ιανουάριο ο Σ. Λαβρόφ είχε δηλώσει πως το γε-
γονός ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βγήκε ξανά στην επι-

Ο ΠΡΩΗΝ γενικός πρόξενος 
της Ρωσίας στη Θεσσαλονί-
κη, Αλεξέι Ποπόφ, πήγαινε πο-
λύ τακτικά στο Αγιον Ορος και 
συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή 
του Αγίου Παντελεήμονος



TO ΘΕΜΑ

5 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

«ΓΙΑ ΝΑ υλοποιηθεί στην πράξη, θα πρέπει να 
υποστηριχθεί από τους λαούς των δύο χωρών», 
είχε δηλώσει ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ 
για τη συμφωνία των Πρεσπών

αυτές τις δραστηριότητες έφτασε στο Μέγαρο 
Μαξίµου και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
είχε τη δυνατότητα να προβεί σε ιδία εκτίµηση 
της σοβαρότητας του ζητήµατος. «Κοµµένη η 
πλάκα», είπε χαρακτηριστικά στους συνεργάτες 
του και ζήτησε να ληφθούν µέτρα που θα απο-
τελούν ένα σαφές µήνυµα αποφασιστικότητας 
της Ελλάδας να υπερασπιστεί την κυριαρχία της 
στην επικράτειά της. Κυβερνητικές πηγές απορ-
ρίπτουν τις αιτιάσεις ότι η Αθήνα ήθελε να δώ-

σει διαπιστευτήρια στις ΗΠΑ ενόψει της συνό-
δου Κορυφής του ΝΑΤΟ. «∆εν γινόµαστε η ουρά 
κανενός», αναφέρει χαρακτηριστικά ανώτατος 
κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος επισηµαίνει 
ότι η Ελλάδα δεν υπέκυψε στις πιέσεις να προ-
χωρήσει σε απελάσεις µε αφορµή την υπόθεση 
Σκριπάλ, επειδή τότε πίστευε πως δεν υπήρχαν 
 επαρκείς αποδείξεις. «Αυτή τη φορά υπήρχαν οι 
αποδείξεις, διαπιστώσαµε παιχνίδι σε βάρος της 
χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

φάνεια ύστερα από μια εικοσαετία, δεν έγινε 
εξαιτίας της επιθυμίας των δύο λαών, αλλά 
λόγω της βιασύνης των ΗΠΑ να εντάξουν την 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Το δεύτερο το οποίο σημει-
ώνει η Μόσχα είναι πως ο χρόνος και ο τρό-
πος που επιλέχθηκαν για να δημοσιοποιηθεί 
το θέμα, δεν ήταν τυχαία, αλλά καθ’ υπόδει-
ξη των ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο θεωρεί πως το... κα-
τασκοπευτικό θρίλερ, ενώ ήταν γνωστό εδώ 
και μία εβδομάδα, βγήκε στην επιφάνεια την 
ημέρα που ουσιαστικά η ΠΓΔΜ έπαιρνε πρό-
σκληση εισόδου στο ΝΑΤΟ, με σκοπό επικοι-
νωνιακά η απέλαση των Ρώσων διπλωματών 
να καλύψει τις αντιδράσεις των Ελλήνων πο-
λιτών για αυτό το ζήτημα. 

Με τη Μόσχα να αρνείται τις κατηγορίες και 
να ζητά από την Αθήνα να δώσει στη δημοσιό-
τητα τα στοιχεία, Ρώσος διπλωμάτης μιλώντας 
στη Realnews διερωτήθηκε με νόημα: «Οταν 
το 1992 η Ρωσία του Γιέλτσιν, σε πλήρη τότε 
ταύτιση με τις ΗΠΑ, αναγνώριζε την ΠΓΔΜ ως 

“Μακεδονία”, πάλι η Ρωσία βρισκόταν πίσω 
από τις διαδηλώσεις που και τότε γίνονταν σε 
όλη την Ελλάδα;». Η ίδια πηγή, επίσης, ρωτά 
γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει την ίδια 
ευαισθησία απέναντι στον Αμερικανό πρέσβη 
στην Αθήνα, κ. Πάιατ, ο οποίος έχει το ελεύ-
θερο να μπαίνει όποια στιγμή επιθυμεί σε όλα 
τα ελληνικά υπουργεία και να δίνει διαταγές. 
Εν αναμονή της ανακοίνωσης της Μόσχας 
για το ποιοι θα είναι οι Ελληνες διπλωμάτες ή 
αξιωματούχοι που ή θα απελαθούν ή θα τους 
απαγορευθεί η είσοδος στη Ρωσία, η αίσθη-
ση που υπάρχει είναι πως θα χρειαστεί πολύς 
χρόνος για να ξεπεραστεί η κρίση ανάμεσα 
στις δύο χώρες. Σημαντική στη φάση αυτής 
της διπλωματικής κρίσης για τη χώρα μας είναι 
η προσπάθεια του Ελληνα πρέσβη στη Μόσχα, 
Ανδρέα Φρυγανά. Από τη στιγμή που ξέσπασε 
η κρίση, καταβάλλει προσπάθειες ώστε να μην 
επιδεινωθούν έτι περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις.

ΜΟΣΧΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΗΠΑ και Ρωσία 
θέλουν το λιµάνι

  ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ του ρωσικού ενδι-
αφέροντος στη βόρεια Ελλάδα είναι εδώ 
και πολλά χρόνια η Αλεξανδρούπολη και 
κυρίως το λιµάνι της, το οποίο έχει κοµβι-
κή σηµασία για τους ενεργειακούς σχεδια-
σµούς στην περιοχή. Τον Ιούλιο του 2015 
και µε πρωτοβουλία του τότε γενικού πρό-
ξενου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη Αλεξέι 
Ποπόφ έγινε αδελφοποίηση της Αλεξαν-
δρούπολης µε την Αγία Πετρούπολη, µια 
κίνηση ενδεικτική για τη σηµασία την οποία 
αποδίδουν οι Ρώσοι στη βορειοελλαδίτι-
κη πόλη. Μάλιστα, εξετάζεται και το ενδε-
χόµενο αεροπο-
ρικής σύνδεσης 
ανάµεσα στην 
Αγία Πετρούπο-
λη και την Αλε-
ξανδρούπολη, 
ενώ στους σχε-
διασµούς της πό-
λης βρίσκεται και 
η ανέγερση ρω-
σικού ναού για 
τους 7.000 οµο-
γενείς - ήδη λειτουργεί ένα ξύλινο ρωσι-
κό ναΐδιο που µεταφέρθηκε εξ ολοκλή-
ρου από τη Ρωσία. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι 
µε δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη Αντρέι 
Μασλόφ πριν από λίγους µήνες οι Ρώσοι 
είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο να 
διεκδικήσουν το λιµάνι της Αλεξανδρού-
πολης όταν προκηρυχτεί διαγωνισµός από 
το ΤΑΙΠΕ∆. Για το λιµάνι, ωστόσο, και γενι-
κότερα για την περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης ενδιαφέρονται και µάλιστα πολύ 
έντονα και οι Αµερικανοί. Ο Αµερικανός 
πρέσβης Τζέφρι Πάιατ δεν έχει κρύψει ότι 
η κατασκευή τερµατικού υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρού-
πολη είναι έργο κορυφαίας προτεραιότη-
τας για την αµερικανική πλευρά, που θε-
ωρεί ότι η περιοχή της Αλεξανδρούπολης 
έχει κοµβική σηµασία τόσο σε ό,τι αφο-
ρά τους ενεργειακούς αγωγούς (TAP και 
ΤGI), που διασφαλίζουν τη διαφοροποί-

ηση των ενεργειακών προµηθειών της 
Ευρώπης, κυρίως όµως σε ό,τι αφορά το 
ίδιο το λιµάνι ως πύλη εισόδου του αµε-
ρικανικού υγροποιηµένου φυσικού αε-
ρίου στην Ευρώπη. Επόµενο είναι ότι οι 
Αµερικανοί δεν βλέπουν µε καθόλου κα-
λό µάτι την έντονη δραστηριότητα της 
Ρωσίας στην περιοχή, στην οποία µάλι-
στα σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν βά-
ση ελικοπτέρων. 

Ιδιαίτερα ανησυχητική για τους Αµε-
ρικανούς είναι η έντονη ρωσική παρου-
σία στην επιχειρηµατική κοινότητα της 

Αλεξανδρούπο-
λης. Ενδεικτικά, 
το 2016 αντιπρο-
σωπεία µε επικε-
φαλής τον δή-
µαρχο Αλεξαν-
δρούπολης Βαγ-
γέλη Λαµπάκη 
είχε επισκεφτεί 
τη Συµφερούπο-
λη στην Κριµαία, 
όπου έγινε τελετή 

αδελφοποίησης του Επιµελητηρίου Εβρου 
µε το Επιµελητήριο Συµφερούπολης. Το βή-
µα αυτό έγινε µετά την προσάρτηση της 
Κριµαίας από τη Ρωσία, στην οποία όµως 
δεν είναι αντίθετες η Ε.Ε. και η ελληνική 
κυβέρνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
αυτό είχε οδηγήσει τότε το ελληνικό ΥΠΕΞ 
στην ανάκληση της απόφασης να οριστεί 
επιχειρηµατίας της Αλεξανδρούπολης ως 
επίτιµος πρόξενος της Ρωσίας στην πόλη. 

∆εν είναι πάντως καθόλου τυχαίο, και εν-
δεικτικό για τον ισχυρό γεωπολιτικό αντα-
γωνισµό των Αµερικανών µε τους Ρώσους 
στην περιοχή ότι οι ΗΠΑ πήραν ανοιχτά 
θέση στο θέµα των απελάσεων. Ο Αµερι-
κανός πρέσβης Τζ. Πάιατ ανέβασε στον 
λογαριασµό του στο Twitter όλα τα σχε-
τικά µε την απέλαση δηµοσιεύµατα, ενώ 
υπήρξε και επίσηµη τοποθέτηση του Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ ότι στηρίζει την Ελλάδα που 
υπερασπίζεται την κυριαρχία της.  

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Η «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η κατασκευή τερµατικού υγρο-
ποιηµένου φυσικού αερίου 
LNG στην Αλεξανδρούπολη 
είναι έργο κορυφαίας προτε-
ραιότητας για τις ΗΠΑ


