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Ανταπόκριση, Μόσχα

Του ΑχιλλέΑ ΠΑτσούκΑ

Σ
ε βαθιά αχαρτογράφητα νερά οδηγού-
νται οι σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας, με το 
κλίμα στο Κρεμλίνο να είναι τόσο βα-

ρύ απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, που κα-
νείς αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί να 
διακρίνει έστω μισή χαραμάδα αισιοδοξίας, 
προκειμένου η πρωτοφανής διμερής διπλω-
ματική κρίση να σταματήσει εδώ. Οσο και αν 
φαίνεται παράξενο, οι αιτίες που προκάλεσαν 
τη ρωσική οργή δεν βρίσκονται τόσο στο γε-
γονός της απέλασης των Ρώσων διπλωματών 
και πολιτών, αλλά στο ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ 
επέλεξε να βάλει στο στόχαστρό του προσω-
πικά τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι 
Λαβρόφ, αλλά και να «κρεμάσει από τα μα-
νταλάκια» τη Ρωσία, ως την πιο επικίνδυνη 
για την Ελλάδα χώρα στον κόσμο.

Για το πρώτο ζήτημα, αυτό που αφορά τον 
Σ. Λαβρόφ, ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος, 
πέραν του ότι αρνήθηκε για πολλοστή φορά 
την ύπαρξη τηλεφωνικής επικοινωνίας ανά-
μεσα στον Νίκο Κοτζιά και τον Ρώσο ομόλο-
γό του, υπενθύμισε στη Realnews πως «στα 
περίπου 15 χρόνια που ο Σ. Λαβρόφ βρίσκε-
ται στα ηνία της ρωσικής διπλωματίας, είχε 
κατά καιρούς απέναντί του τις κυρίες Κοντο-
λίζα Ράις και Χίλαρι Κλίντον, τον κύριο Τζον 
Κέρι και άλλους Αμερικανούς ΥΠΕΞ. Ανάμε-
σα στον Ρώσο υπουργό και τους Αμερικα-
νούς ομολόγους του υπήρχαν θέματα ασύ-
γκριτα πιο σοβαρά από αυτό της Ελλάδας, 
όπως η ρωσική επέμβαση στην Κριμαία και 
οι πόλεμοι στη Νότια Οσετία, σε Ιράκ και Αφ-
γανιστάν». Κατά συνέπεια, μπορεί ο Βλαντι-
μίρ Πούτιν να ήταν εκείνος που διαρκώς βρι-
σκόταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ και δυτικών 
κρατών, ουδείς όμως Αμερικανός ΥΠΕΞ έθι-
ξε τη διπλωματική εντιμότητα και ευθύτητα 
του Σ. Λαβρόφ. 

Η πληροφόρηση
Η δημοσιοποίηση του θέματος με τον τρό-
πο που έγινε αποτέλεσε το δεύτερο γεγονός 
που εξόργισε τη Μόσχα, η οποία επισημαίνει 
πως θα μπορούσαν να γίνουν οι απελάσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες χωρίς ουδείς να το 
πληροφορηθεί. Μάλιστα, ο Ρώσος αξιωμα-
τούχος υπενθύμισε πως πριν από δύο χρόνια 
είχε υπάρξει μια ανάλογη περίπτωση ανάμε-
σα στις δύο χώρες. Τότε η ελληνική κυβέρνη-
ση χαρακτήρισε ως persona non grata Ρώσο 
διπλωμάτη, ο οποίος υπηρετούσε στη ρωσική 
πρεσβεία στο Κίεβο, την ίδια χρονική περίο-
δο που πρέσβης των ΗΠΑ εκεί ήταν ο Τζέφρι 
Πάιατ. Η Αθήνα, το προπερασμένο καλοκαί-
ρι, με εντολή των ΗΠΑ σύμφωνα με τη Μό-
σχα, απαγόρευσε την είσοδο στον συγκεκρι-
μένο Ρώσο διπλωμάτη. Με άκρα μυστικότη-
τα και προκειμένου να μην υπάρξει θόρυβος, 
η Μόσχα απέλασε με τη σειρά της τον προ-

Τι λένε Ρώσοι αξιωματούχοι για την κρίση
που ξέσπασε με την Αθήνα και πώς

προβλέπουν ότι θα εξελιχθεί

Τρία «αγκάθια» 
στις σχέσεις
με τη Μόσχα

ϊστάμενο του γραφείου Τύπου της Μόσχας. 
Για τον λόγο αυτό, το ρωσικό ΥΠΕΞ θεωρεί 
πως τώρα πίσω από τον επικοινωνιακό πό-
λεμο σε βάρος της Ρωσίας βρίσκεται η αμε-
ρικανική πρεσβεία στην Αθήνα. 

Οσον αφορά το καθαρό σκέλος των κατη-
γοριών περί Ρώσων κατασκόπων, το Κρεμλί-
νο επαναλαμβάνει πως ουδέποτε ενημερώ-
θηκε κάποιος Ρώσος αξιωματούχος για το συ-
γκεκριμένο ζήτημα, το οποίο, όπως δηλώνει 
η Αθήνα, ήταν γνωστό εδώ και περίπου έξι 
μήνες. Αλλη πηγή του ρωσικού ΥΠΕΞ διερω-
τήθηκε στην «R» πώς είναι δυνατόν να θεω-
ρείς μια χώρα πως διαπράττει γενικευμένη 
κατασκοπεία σε βάρος της χώρας σου και 
την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της, Αλέξης 
Τσίπρας, να ζητάει βοήθεια από τον πρόε-
δρο της επικίνδυνης αυτής χώρας (Βλ. Πού-
τιν), προκειμένου να αποφυλακιστούν οι δυο 
Ελληνες στρατιωτικοί από την Αδριανούπο-
λη. Ο ίδιος διπλωμάτης απορεί επίσης γιατί 
στη συνάντηση που είχαν πριν από έναν μή-
να στη Μόσχα ο Ν. Κοτζιάς δεν είπε στον Σ. 
Λαβρόφ τίποτα για το υποτιθέμενο ζήτημα. 

Αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί 
το πρώτο παζλ της ελληνορωσικής κρίσης 
είναι το ρωσικό ΥΠΕΞ να καλέσει τον Ελληνα 
πρέσβη στη Μόσχα, Ανδρέα Φρυγανά, για 
να του ανακοινώσει ποιοι Ελληνες διπλωμά-
τες και αξιωματούχοι θα βρεθούν στη λίστα 
των ρωσικών κυρώσεων. Για την ώρα, φαί-
νεται πως οι κυρώσεις θα εστιαστούν μόνο 
σε διπλωματικά πρόσωπα και δεν θα επιχει-
ρήσουν να πλήξουν τους Ελληνες πολίτες 
και την ελληνική οικονομία, καθώς ο Πούτιν 
γνωρίζει τα υψηλά ποσοστά δημοτικότητας 
που έχει στη χώρα μας. Αν και μέχρι αυτή 
τη στιγμή τίποτα δεν μπορεί να γραφτεί με 
σιγουριά, φαίνεται πως η οργή του Πούτιν 
θα επικεντρωθεί στην ελληνική κυβέρνηση 
και όχι στους Ελληνες πολίτες. Δυστυχώς, τα 
ανοιχτά θέματα ανάμεσα στην Ελλάδα και 
τη Ρωσία δεν σταματούν εδώ. Τα μάτια της 
Ρωσίας εδώ και καιρό είναι στραμμένα προς 
τη χώρα μας και συγκεκριμένα στον υπουρ-
γό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων Σταύρο Κοντονή για ένα 
άλλο ζήτημα. Αυτό που αφορά την έκδοση 
στη Μόσχα του 39χρονου Ρώσου Αλεξά-
ντερ Βίνικ, ο οποίος κατηγορείται ως ο δια-
χειριστής της πλατφόρμας ψηφιακών νομι-
σμάτων BTC-e, μέσω της οποίας φέρεται να 
νομιμοποίησε κέρδη εγκληματικών οργανώ-
σεων. Μέχρι στιγμής υπέρ της έκδοσής του 
τόσο στη Ρωσία όσο και στις ΗΠΑ έχει απο-
φανθεί ο Αρειος Πάγος, με την «καυτή πατά-
τα» της τελικής απόφασης να βρίσκεται στα 
χέρια του Στ. Κοντονή. Πριν από δύο βδο-
μάδες, το Εφετείο Θεσσαλονίκης απεφάνθη 
θετικά για έκδοσή του και στη Γαλλία. Τυχόν 
έκδοση του Βίνικ στη Γαλλία και από εκεί στις 
ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 
50 χρόνων σε περίπτωση που αποφασίσει 
να μη συνεργαστεί με τις αμερικανικές Αρ-
χές, θα αποτελέσει τη σταγόνα για να ξεχει-
λίσει η ρωσική οργή. Σε αυτή την περίπτω-
ση, η απάντηση της Ρωσίας προς την Ελλά-
δα θα είναι ηχηρή και σίγουρα δεν θα αφο-
ρά διπλωμάτες.

Η Ρωσία δηλώνει οργισμένη 
για το γεγονός ότι το ελληνικό 
ΥΠΕΞ επέλεξε να βάλει στο 
στόχαστρό του προσωπικά 
τον  Σεργκέι Λαβρόφ


