αΠΟκαλΥΨΗ: Ο Παπανδρέου ενημέρωνε τους αμερικανούς «βάζοντας στο χέρι» όλα

τα απόρρητα -ειδικού χειρισμού- δελτία που έστελνε η ΕΥΠ στον καραμανλή!

Πώς η ΕΥΠ παρακολουθούσε
την αμΕρικανικΗ ΠρΕσβΕια
και πόσα μάθαινε
η CIA για τον καραμανλΗ...
Ποιοι Αμερικανοί διπλωμάτες και πράκτορες ήταν «πριζωμένοι»
από μηχανήματα της ΕΥΠ και πώς καταγράφονταν οι συνομιλίες τους
με τους Έλληνες πολιτικούς και επιχειρηματίες • Το CRASH
αποκαλύπτει έναν πρώτο κατάλογο • Πώς συνδέονται ο κοριός στο λογισμικό
της Vodafone και η «Επιχείρηση ΠΥΘΙΑ» • Οι πληροφορίες των Ρώσων

Του Γιώργου Τράγκα

Απόσπασμα από
την εμπιστευτική
αναφορά
της κ. Λεβογιάννη

Ο ακήρυχτος «πόλεμος» της ΕΥΠ με τη CIA και άλλες
δυτικές υπηρεσίες, τα «βαθιά λαρύγγια» επί των ημερών
του «ρωσόφιλου» Καραμανλή και τα ατέλειωτα
χιλιόμετρα των καταγραφών από τις άπειρες υποκλοπές

crash

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Οι εμπιστευτικές και
μηνυτήριες αναφορές
της κυρίας Λεβογιάννη.
Είχε υπηρετήσει στο
ιδιαίτερο γραφείο του
Ανδρέα Παπανδρέου,
στα γραφεία των
αρχηγών της ΚΥΠ-ΕΥΠ,
Πολίτη και Τσίμα,
όπως επίσης υπηρέτησε
ως ιδιαιτέρα όλων
των διευθυντών του
κλάδου κατασκοπείας
και ταυτόχρονα ως
υπεύθυνη διαχειρίστρια
των απόρρητων δαπανών
της διεύθυνσης.

Ο
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Είναι γεγονός ότι ο Παπανδρέου και
τότε αλλά και επί των ημερών του στη μνημονιακή
πρωθυπουργία χρησιμοποίησε τα «εργαλεία»
της ΕΥΠ με ποικίλους τρόπους και με διάφορους
στόχους, προκειμένου να παρακολουθεί
πολιτικούς αντιπάλους (Καραμανλής,
Τσίπρας επί των ημερών Μπίκα κ.α.).
κλάδου κατασκοπείας και ταυτόχρονα ως υπεύθυνη διαχειρίστρια των απόρρητων δαπανών της διεύθυνσης. Για ένα διάστημα, επί Διοικήσεως Ι. Κοραντή, τοποθετήθηκε προϊσταμένη του Α1 Τμήματος
(Διοικητικού-Οικονομικού) της Διεύθυνσης Κατασκοπείας. Όπως υποστήριξε στις εμπιστευτικές
αναφορές της, μετετέθη παρανόμως και σε πλήρη
δυσμένεια επί των ημερών του έμπιστου της οικογενείας Παπανδρέου, κ. Κώστα Μπίκα.
Η κ. Λεβογιάννη αποκάλυψε ότι περί τα τέλη
Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου του 2005 ο Μιχάλης Καρχιμάκης ζήτησε από τον πρόεδρο των
συνδικαλιστών Κ. Αγγελάκη να συναντηθεί με
οκτώ-εννέα στελέχη της ΕΥΠ στο εστιατόριο
«Πρυτανείο» του Κολωνακίου.
Την ώρα που έτρωγαν και έπιναν, ο Καρχιμά-

κης, απευθυνόμενος προς την Αγγελική Πατελάκη, είπε: «Τι γίνεται; Δεν μου έχετε φέρει τα τελευταία από εκείνα τα ωραία χαρτιά».
Τότε ο Αγγελάκης, που άκουγε, κόντεψε να
πνιγεί, εξερράγη και φώναξε: «Τι χαρτιά είναι αυτά;» Η κ. Αγγελική Πατελάκη, σύμφωνα πάντα με
τις εμπιστευτικές αναφορές, του είπε: «Να, του
πηγαίνουμε με τον Θόδωρα (τον Σπατιώτη) αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου του πρωθυπουργού». Ο Αγγελάκης έγινε έξαλλος και άρχισε να φωνάζει: «Είστε καλά; Κομμένο. Δεν ξαναπάτε τέτοια πράγματα. Τι το περάσατε το μαγαζί;
ΙΚΑ; Αν σας πιάσουν σε έναν έλεγχο στην πύλη,
πάτε όλοι χαμένοι. Τέρμα, αυτό σταματά εδώ, Αγγελικούλα, τ’ ακούς; Τέρμα».
Η Αγγελική Πατελάκη, μια ψηλή, ωραία Κρητι-

Σύμφωνα με τις πηγές του CRASH,
οι Αμερικανοί έδειχναν σε όλες
τις συναντήσεις τους με την ΕΥΠ ότι
ήταν απολύτως «ενημερωμένοι» για όσα
κατέγραφε η υπηρεσία, σταχυολογούσε,
ανέλυε και έστελνε στον Κώστα Καραμανλή

κιά, ανταποκρίθηκε θετικά, ενώ ο Καρχιμάκης
επέμενε: «Μα, τα θέλει ο πρόεδρος (Γιώργος Παπανδρέου). Δεν τρέχει και τίποτα». Ο Αγγελάκης
όμως του έκανε μια χειρονομία ότι «εδώ τελειώνει η κουβέντα» και ζήτησε αργότερα να πραγματοποιηθεί μετακίνηση της Πατελάκη σε άλλη
διεύθυνση της ΕΥΠ.
Ο Αγγελάκης άρχισε μια έρευνα μέσα στην ΕΥΠ
για να εντοπίσει ποιοι είχαν περίεργες συναντήσεις
με τον Καρχιμάκη ή άλλους ή ποιοι περνούσαν
απόρρητα έγγραφα στον Παπανδρέου και στο περιβάλλον του. Η διαρροή απορρήτων εγγράφων ειδικού χειρισμού και ειδικότερα του μηνιαίου
δελτίου πληροφοριών που προορίζεται για τον
πρωθυπουργό, όπως και τα επείγοντα που λαμβάνει για εξελίξεις σε εθνικά θέματα είναι κακούργημα.
Βεβαίως, για όλη αυτή την ιστορία της εφόδου
στο σπίτι του, ο Μιχάλης Καρχιμάκης λέει διάφορα
και τα βάζει με τον Αγγελάκη, για τον οποίο υποστηρίζει ότι ήταν άνθρωπος του Προκόπη Παυλόπουλου και εξαιτίας αυτού τον κατηγορεί σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRASH από έγκυρες πηγές δυτικών μυστικών υπηρεσιών, η κ. Αγγελική Πατελάκη, μια εντυπωσιακή κυρία γύρω στα
40, από τα Χανιά, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Ανάλυσης μέχρι το 2006. Δακτυλογραφούσε το άκρως
απόρρητο Ειδικού Χειρισμού Μηνιαίο Δελτίο

προς τον πρωθυπουργό, τα επείγοντα για Σκοπιανό, ελληνοτουρκικά, κινήσεις μουσουλμάνων
στη Θράκη, καθώς και πληροφορίες που έδιναν οι
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι συζητήσεις που
γίνονταν με τον ομόλογο Ρώσο σταθμάρχη (Ανατόλι Κ.) και αφορούσαν τις ελληνορωσικές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις.
Όπως αναφέρουν οι εμπιστευτικές αναφορές της
κ. Λεβογιάννη και οι πηγές του CRASH, η κ. Πατελάκη είχε μια φιλική σχέση με τον κ. Θεόδωρο Σπατιώτη που υπηρετούσε στην Ε’ Διεύθυνση. Εκεί είναι ο πυρήνας που ασχολείται με τις υποκλοπές και
την ασφάλεια ασύρματων επικοινωνιών. Ένας πυρήνας που θυμίζει τη λειτουργία του NSA. Ο κ. Σπατιώτης, ικανός υπάλληλος, είναι γνωστός συνδικαλιστής και οπαδός του ΠΑΣΟΚ.
Εκείνη την περίοδο η κ. Φώφη Παλαιολόγου
(θεωρείται εξαιρετική αναλύτρια και δούλευε
πάνω στις πληροφορίες των Ρώσων) ήταν στη Διεύθυνση Ανάλυσης και είχε υφισταμένη την κ. Αγγελική Πατελάκη. Σε αυτήν περνούσε για τις τελικές δακτυλογραφήσεις όλα τα απόρρητα προς Καραμανλή.
Ο κ. Κώστας Αγγελάκης ήταν στην Α’ Διεύθυνση
Κατασκοπείας, πτυχιούχος και τμηματάρχης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διαμάχη Παπανδρέου-Βενιζέλου τάχθηκε στο πλευρό του Βενιζέλου.
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Γιώργος Παπανδρέου «έβαζε στο
χέρι» τις άκρως απόρρητες-ειδικού χειρισμού εκθέσεις της ΕΥΠ
(το μηνιαίο απόρρητο δελτίο πληροφοριών προς τον πρωθυπουργό
και τις επείγουσες αναφορές)
προς τον Κώστα Καραμανλή, και
στη συνέχεια τα διαβίβαζε στην αμερικανική
πρεσβεία! Μια σειρά στοιχείων και καταγγελιών
οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το «βαθύ
ΠΑΣΟΚ» μέσα στην ΕΥΠ έβγαζε αντίγραφα στη
Διεύθυνση Αναλύσεων και τα «περνούσε» στον
Μιχάλη Καρχιμάκη με τελικό αποδέκτη τον τότε
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας μην
ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα απόρρητα τηλεγραφήματα της αμερικανικής πρεσβείας (που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο Wikileaks), ο κ. Παπανδρέου εμφανιζόταν «πρόθυμος» να υπηρετήσει
την Ουάσιγκτον σε διάφορες διεθνείς αποστολές,
και τελικά έφερε το μνημόνιο, το ΔΝΤ και την
ύπατη αρμοστεία στην Ελλάδα.
Είναι γεγονός ότι ο Παπανδρέου και τότε αλλά και
επί των ημερών του στο Μαξίμου χρησιμοποίησε τα
«εργαλεία» της ΕΥΠ με ποικίλους τρόπους και με
διάφορους στόχους, προκειμένου να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους του (Καραμανλής, Τσίπρας επί των ημερών Μπίκα κ.α.).
Σύμφωνα με όσα γνωρίζει το CRASH από έγκυρες πηγές, ο ανακριτής Δημήτρης Φούκας (που
εδώ και καιρό κάνει σοβαρή και εξονυχιστική
έρευνα ανταμώνοντας συχνά-πυκνά και ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών), έχει συνδέσει
τις υποκλοπές με τον κοριό στο λογισμικό της Vodafone, με το Σχέδιο Πυθία, δηλαδή τις πληροφορίες που πήραν από τη ρωσική πλευρά για δολοφονία του Κώστα Καραμανλή.
Φυσικά, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κάποιος πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η έρευνα ή να προσωποποιηθεί η δίωξη, αν και έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανακριτής έχει καταλήξει
ότι ένας άνθρωπος «συνδέει» αυτές τις δύο πολύκροτες υποθέσεις: Υποκλοπές με κέντρο εκείθεν
του Ατλαντικού και πληροφοριακά σημειώματα
από πηγές στη Μόσχα με ουσιαστικές απειλές
εναντίον της ζωής του τέως πρωθυπουργού και
των μελών της οικογενείας του!
Το «δέσιμο» από τον αρμόδιο ανακριτή του κοριού στο λογισμικό της Vodafone και η «Επιχείρηση
Πυθία» (δηλαδή των πληροφοριών για τη δολοφονία του Κώστα Καραμανλή) εκτιμάται ότι προκάλεσαν την έφοδο στο σπίτι του Μιχάλη Καρχιμάκη και
την αποκάλυψη ότι παραλάμβανε από υπαλλήλους
της ΕΥΠ αντίγραφα των πληροφοριακών δελτίων
που πήγαιναν στον Καραμανλή για λογαριασμό
του Παπανδρέου.
Η συγκλονιστική αποκάλυψη ήρθε έπειτα από
εμπιστευτική αναφορά της κ. Ευγενίας Λεβογιάννη
προς τη Δικαιοσύνη και τη διοίκηση της ΕΥΠ.
Η κ. Λεβογιάννη από το 1979 που διορίστηκε μέχρι σήμερα είχε υπηρετήσει στο ιδιαίτερο γραφείο
του Ανδρέα Παπανδρέου, στα γραφεία των αρχηγών της ΚΥΠ-ΕΥΠ, Πολίτη και Τσίμα, όπως επίσης
υπηρέτησε ως ιδιαιτέρα όλων των διευθυντών του

Ο Μιχάλης Καρχιμάκης ελέγχεται για τα απόρρητα-ειδικού χειρισμού έγγραφα που έβαζε στο χέρι από τους φίλους του στην ΕΥΠ. Δεξιά, ο
μεγαλοεπιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης. Έχουν καταγραφεί οι περισσότερες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του, κυρίως με τον Τόμας Μίλερ. Είχαν
ειδικό βάρος στις αναλύσεις, γιατί η ΕΥΠ έψαχνε «διάφορα» για τον κοριό στο λογισμικό της Vodafone που ήταν στην περιοχή της Ericsson.

▲
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μανλή πριν από το 2004, αλλά είναι και εύλογο ότι
είχαν «καυτό ενδιαφέρον» για τα ραντεβού, τις
επαφές και τη «μυστική διπλωματία» μεταξύ
Αθηνών και Κρεμλίνου και για όλες τις πτυχές του
«ειδυλλίου» Καραμανλή-Πούτιν.
Έτσι, ήταν πρώτης προτεραιότητας να φθάσουν
τα δελτία πρώτα στον Παπανδρέου και μετά ενδεχομένως κάπου αλλού, όσα ανέφεραν οι πληροφορίες που μεταβίβαζε ο Ανατόλι Κ., ο επικεφαλής του κλιμακίου της SVR, του κλάδου κατασκοπείας της FSB, της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών. Ο Ανατόλι Κ., συνταξιούχος σήμερα στη Μόσχα, προσωπικός φίλος του Πούτιν, ειδικός στη
συλλογή στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών πληροφοριών, περνούσε μέσω των δελτίωντης ΕΥΠ προς το Μαξίμου διάφορες πληροφορίες
ή σχόλια του Κρεμλίνου προς τον Καραμανλή.
Θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν τα
έβλεπε μόνον ο Παπανδρέου αλλά και η αμερικανική πρεσβεία. Επίσης, έβλεπαν ορισμένες πληροφορίες που περνούσε ένας πράκτορας της ΕΥΠ, ο
Θ., S13, επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρούσε
πολλά χρόνια επαφές με υψηλόβαθμο στέλεχος
της KGB, που είχε μετατεθεί επί Πούτιν στο
υπουργείο Ενέργειας, αλλά, μέσω αυτού του διαύλου στη Βόρεια Ελλάδα, πέρασε διάφορες ση-

μαντικές πληροφορίες προς την ΕΥΠ και τον τ.
πρωθυπουργό για την παρακολούθησή του, τόσο
από τη CIA όσο και από τη Mossad.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του CRASH, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, η CIA και το NSA,
είχαν απόλυτη γνώση όλων αυτών των πληροφοριών ειδικού χειρισμού που έφθαναν στον Καραμανλή.
Από την άλλη πλευρά, το CRASH αποκαλύπτει
σήμερα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ΕΥΠ (από
τη δεκαετία του ‘90 με καλύτερα τεχνολογικά μέσα,
αλλά και πιο πριν…) είχε σε παρακολούθηση όχι
μόνο τους γνωστούς «εχθρικούς στόχους», αλλά
και «πριζωμένους» όλους τους Αμερικανούς
πρεσβευτές και τα περισσότερα υψηλόβαθμα
στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας.
Είναι υπερβολικός ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος
όταν λέει ότι «παρακολουθούσαν τον Αμερικανό
πρέσβη στην Αθήνα και ταυτόχρονα τον Αμερικανό
πρέσβη στην Άγκυρα», απλώς δεν γνωρίζει (γιατί
ίσως ήταν πολύ πρόχειρος στην ανάγνωση) ότι ο
πρέσβης στην Αθήνα είχε στενό φίλο εκείνη την
περίοδο τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα! Κι
επειδή η ΕΥΠ παρακολουθούσε την Αθήνα, άκουγε και τις συνομιλίες με την Άγκυρα, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι είχαμε μηχανήματα και στην

Ο Αγγελάκης, ακούγοντας την Πατελάκη να λέει πως
πήγαινε το ενημερωτικό δελτίο του Καραμανλή στον
Καρχιμάκη, έγινε έξαλλος και άρχισε να φωνάζει:
«Είστε καλά; Κομμένο. Δεν ξαναπάτε τέτοια πράγματα.
Τι το περάσατε το μαγαζί; ΙΚΑ; Αν σας πιάσουν
σε έναν έλεγχο στην πύλη, πάτε όλοι χαμένοι. Τέρμα,
αυτό σταματά εδώ, Αγγελικούλα, τ’ ακούς; Τέρμα».

Τουρκία. Είναι αλήθεια, όμως, ότι έχουν καταγραφεί δεκάδες χιλιόμετρα συνομιλιών των πολιτικών μας, των εκδοτών μας και των «καλών» δημοσιογράφων μας.
Για να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά
σε αυτό τον πόλεμο πληροφοριών, πρέπει να πούμε
ότι έχει δίκιο ο πλανητάρχης Μπάρακ Ομπάμα που
λέει ότι εδώ και πολλά χρόνια ξέρουν όλοι οι ηγέτες
και όλες οι κυβερνήσεις ότι αυτή τη δουλειά κάνουν
οι μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή η μία κυβέρνηση
παρακολουθεί τις άλλες.
Σύμφωνα με όσα λένε υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, όλες οι υπηρεσίες αντικατασκοπείας έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν και να καταγράφουν τις ξένες παρουσίες και επίσημες εκπροσωπήσεις (πρεσβείες, προξενεία, εμπορικές αντιπροσωπείες, στρατιωτικές αποστολές κ.λπ.) στις
χώρες τους.
Πολλές από αυτές τις αποστολές και αναλόγως
των σχέσεων των χωρών τους με τη φιλοξενούσα
χώρα, παρακολουθούνται περισσότερο ή λιγότερο
από τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας. Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι της
κάθε υπηρεσίας αντικατασκοπείας ιεραρχούνται
και καθορίζονται προτεραιότητες. Με βάση ότι τα
συμφέροντα της κάθε χώρας παραμένουν σταθερά,

ενώ οι πολιτικές, οι κίνδυνοι και οι απειλές από τις
άλλες χώρες μεταβάλλονται, αλλάζουν τακτικά και
οι προτεραιότητες παρακολούθησης αυτών των
αποστολών και ως προς τη σειρά, αλλά και ως προς
τη σημασία τους.
Αυτή η πάγια τακτική όλων των υπηρεσιών πληροφοριών ακολουθήθηκε πάντοτε και από την παλαιά ΚΥΠ, αλλά και από τη μετέπειτα ΕΥΠ.
Ειδικότερα, μετά την κατάρρευση των ανατολικών
καθεστώτων και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας,
γεννήθηκαν πολλά θέματα και προβλήματα για τη
χώρα μας, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει προκλήσεις και απειλές, πρωτίστως από την Τουρκία και
τα Σκόπια και δευτερευόντως από την Αλβανία.
Η αντίδραση της ΕΥΠ υπήρξε άμεση, σωστή και
αποτελεσματική, όσο και αν αυτό δεν έτυχε προβολής και δημοσιοποίησης. Οργανώθηκαν επιχειρήσεις αντιμετώπισης δραστηριοτήτων και ενεργειών που άγγιζαν την εσωτερική ασφάλεια και τα
εθνικά μας θέματα. Πέρα από τις πολιτικές και τις
δραστηριοποιήσεις αξιωματούχων από τις γειτονικές χώρες, η ΕΥΠ ήταν υποχρεωμένη να αναπτύξει δράση και απέναντι σε σχεδιασμούς και
ενέργειες μεγάλων χωρών και συμμάχων, οι
οποίοι σε πολλές περιπτώσεις και με συγκεκριμένους αξιωματούχους σε καίριες θέσεις των

Η κ. Αγγελική Πατελάκη δακτυλογραφούσε το άκρως
απόρρητο Ειδικού Χειρισμού Μηνιαίο Δελτίο προς τον
Καραμανλή, τα επείγοντα (Σκοπιανό, ελληνοτουρκικά κ.α.),
καθώς και πληροφορίες που έδιναν οι ρωσικές μυστικές
υπηρεσίες, αλλά και τις συζητήσεις που γίνονταν με τον
ομόλογο Ρώσο σταθμάρχη (Ανατόλι Κ.) και αφορούσαν
τις ελληνορωσικές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις

πρεσβειών τους, ταυτιζόμενοι απόλυτα με ανθελληνικές θέσεις, ανέπτυξαν έντονη και πολλές
φορές προκλητική στάση έναντι των ελληνικών
θεμάτων και συμφερόντων.
Η φυσική και η τεχνικής φύσεως παρακολούθηση (κυρίως μέσω των τηλεφωνικών υποκλοπών)
εντάθηκε απέναντι σε πολλά μέλη επίσημων εκπροσωπήσεων και αποστολών από μεγάλες και
συμμαχικές χώρες. Οι πρεσβείες, τα προξενεία, οι
στρατιωτικές αποστολές και βεβαίως τα κλιμάκια
των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ αποτέλεσαν πρώτο στόχο και ακολουθούσαν οι αντίστοιχες αποστολές από τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία,
την Ιταλία και την Ολλανδία. Θα πρέπει να τονιστεί
ότι, εκείνη τη χρονική περίοδο, ουσιαστικά δεν
υπήρχε στην Ελλάδα κινητή τηλεφωνία και η
όποια τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιούνταν μέσω της ευάλωτης, ως προς την ασφάλειά
της, χρήση της σταθερής και αναλογικής μορφής
τηλεφωνίας. Βεβαίως, οι κατέχοντες σημαντικές
θέσεις αξιωματούχοι των πρεσβειών από μεγάλες χώρες κατείχαν και χρησιμοποιούσαν γραμμές-συσκευές ασφαλούς τηλεφωνικής επικοινωνίας, αλλά πολλές φορές αυτές δεν ενεργοποιούνταν λόγω «υπερφόρτωσης» ή άλλων τεχνικών
λόγων ή ακόμα και σκοπίμως από τον όποιο αξιωματούχο που επέλεγε, για τους δικούς του λόγους, τη χρησιμοποίηση της εύκολης και εύχρηστης «ανοιχτής» γραμμής, υποτιμώντας και
αγνοώντας τις δυνατότητες της ΕΥΠ ή επιλέγοντας και προκαλώντας τη γνωστοποίηση ή «προσβολή» των συνομιλιών του.
Στο πλαίσιο αυτό των σύνθετων καταστάσεων, η
ΕΥΠ κατέγραφε πολλές συνομιλίες με ουσιαστικό
και κρίσιμο περιεχόμενο, που διαβιβάζονταν αμέσως στο υπουργείο Εξωτερικών, στο ΓΕΕΘΑ, αλλά
πολλές φορές και αναλόγως της αξίας τους και στον
ίδιο τον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό.
Πιο συγκεκριμένα, σημαντικής σπου-

▲
▲

Σύμφωνα με τις πηγές του CRASH
(που έως ένα σημείο επιβεβαιώνονται από τη μηνυτήρια αλλά και την εμπιστευτική αναφορά της
κ. Λεβογιάννη), όλο το 2005 έως τα μέσα του 2006,
όλα τα άκρως απόρρητα ειδικού χειρισμού προς
το Μαξίμου περνούσαν στα χέρια του Καρχιμάκη
και κατέληγαν στα χέρια του Παπανδρέου. Από
αυτή τη «διαδρομή» ανεκόπη η διαρροή μετά τη
μετακίνηση της κ. Πατελάκη στη Β’ Διεύθυνση
της ΕΥΠ, της οποίας η λειτουργία έχει στόχο να
βοηθά το έργο της διοίκησης. Η κ. Πατελάκη είναι
πολύγλωσση, μιλά γερμανικά και αγγλικά άπταιστα, και ως εφόδιο έχει και τρίτη γλώσσα, τα γαλλικά.
Η υπόθεση αυτή εκτιμάται ότι δεν θα μείνει ως
έχει, γιατί ο ανακριτής κ. Φούκας ψάχνει εις βάθος
την όλη ιστορία.
Σύμφωνα με τις πηγές του CRASH, στις μυστικές υπηρεσίες οι Αμερικανοί έδειχναν σε όλες
τις συναντήσεις τους με την ΕΥΠ ότι ήταν απολύτως ενημερωμένοι για όσα κατέγραφε η υπηρεσία, σταχυολογούσε, ανέλυε και έστελνε στον
Κώστα Καραμανλή.
Ο κλαδάρχης της CIA, ο καστανομάλλης Μαρκ
Τσ…, που μιλούσε άπταιστα ελληνικά, ένα πολύ
δυνατό στέλεχος της αμερικανικής υπηρεσίας
πληροφοριών, έδειχνε ότι τα μάθαινε όλα.
Παραδείγματος χάριν, οι Αμερικανοί γνώριζαν
όλες τις κινήσεις ενός αντισυνταγματάρχη της
ΕΥΠ που ήταν μέσα στη λίστα με τα καρτοκινητά
της Vodafone και σήμερα εργάζεται για μεγαλοεπιχειρηματία της Αθήνας.
Λεπτομέρεια: Οι Αμερικανοί ήθελαν όλες τις
πληροφορίες που καταγράφονταν από τα μηχανήματα γεωγραφικού προσδιορισμού, τα BEACON,
που τοποθετούνταν σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες,
σκάφη κ.λπ., αλλά και τις οπτικοακουστικές καταγραφές από μηχανήματα σε μπαρ αναρχικών.
Είναι βέβαιο ότι παρακολουθούσαν τον Καρα-

Στις καταγραφές της ΕΥΠ περιλαμβάνονται όλες οι επικοινωνίες που είχε η κ. Ντόρα Μπακογιάννη και η φίλη της κ. Έλσα Παπαδημητρίου
με τα ανώτερα στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας
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Ο Μίλερ (δεξιά) θεωρήθηκε από τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ ότι ήταν ένας θρασύτατος και αδίστακτος «αντι-διπλωμάτης»,
με ριζωμένο μέσα του το μίσος απέναντι σε κάθε ελληνικό στοιχείο. Απομακρύνθηκε το 2005, γεγονός που πολλοί το αποδίδουν
σε εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών στη Vodafone, το οποίο από τους ίδιους κύκλους θεωρείται δικό του έργο και
έμπνευση. Αριστερά ο Τόμας Νάιλς. Η ΕΥΠ παρακολουθούσε όλες τις επαφές του με τους Έλληνες πολιτικούς και όχι μόνον.
▲
▲
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του πρέσβη των ΗΠΑ (2001-2004) και περισσότερο
από τη θέση του επιτετραμμένου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της θητείας του πρέσβη Tόμας Νάιλς
(1993-1997). Από την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών του συγκεκριμένου Αμερικανού
αξιωματούχου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και για
υπονόμευση του έργου της κυπριακής κυβέρνησης, διαπιστώθηκε ανάπτυξη ιδιαίτερων επαφών
και σχέσεων με υπουργούς, βουλευτές και στελέχη
πολιτικών κομμάτων, κρατικούς αξιωματούχους,
δημοσιογράφους, καθώς και με επιφανείς επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών των επαφών του, ξεχωρίζουν εκείνες με μεγάλες πολιτικές οικογένειες, αλλά και με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, οι οποίες δικαιολογούν και το έντονο
προσωπικό του ενδιαφέρον για την προμήθεια
του C4I. Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αποκάλυψαν, ακόμα, και τις παρασκηνιακές ενέργειες και
διαβουλεύσεις του, οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας Ελλάδας-Σκο-

πίων (13-9-1995), σε χρόνο που απουσίαζε ο πρέσβης Nάιλς και ενεργώντας πάντοτε και σύμφωνα
με τις πιέσεις και οδηγίες του προστάτη του και τότε
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ
Χόλμπρουκ.
Γενικά, ο Μίλερ θεωρήθηκε από τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ ότι ήταν ένας θρασύτατος και
αδίστακτος «αντι-διπλωμάτης», με ριζωμένο μέσα του το μίσος απέναντι σε κάθε ελληνικό στοιχείο, που απομακρύνθηκε ξαφνικά από τις επίσημες υπηρεσίες και αποστολές των ΗΠΑ το 2005,
γεγονός που πολλοί το αποδίδουν σε εμπλοκή του
στο σκάνδαλο των υποκλοπών στη Vodafone, το
οποίο από τους ίδιους κύκλους θεωρείται δικό
του έργο και έμπνευση.
Ανάλογη ανθελληνική συμπεριφορά και προκλητικές θέσεις, όπως έχει καταγραφεί από τις
υποκλοπές, κυρίως στο θέμα των Σκοπίων, ανέπτυξε και επέδειξε η α’ γραμματέας της βρετανικής πρεσβείας, στο διάστημα 1991-1994, ταυτιζόμενη και συντονισμένη απόλυτα με τα άρθρα και

Η ΕΥΠ έχει στην κατοχή της ένα πληροφοριακό υλικό,
σημαντικής σπουδαιότητας, όπως προέκυψε από
τηλεφωνικές συνομιλίες των πρέσβεων των ΗΠΑ,
Mάικλ Σωτήρχου (1989-1993), Tόμας Nάιλς (1993-1997),
Nίκολας Μπερνς (1997-2001) και Tόμας Mίλερ
(2001-2004), αλλά και άλλων πρέσβεων.
Μιλάμε για χιλιόμετρα καταγραφών-υποκλοπών.

τις αναλύσεις της στενής της φίλης δημοσιογράφου και ανταποκρίτριας των «Financial Times».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανθελληνική δραστηριοποίηση της συγκεκριμένης Βρετανίδας
αξιωματούχου ανακόπηκε, έπειτα από ειδική επιχείρηση, που βασίστηκε στην εκμετάλλευση του
πληροφοριακού υλικού και των εντοπισθέντων
«αδυναμιών» της.
Τηλεφωνικές συνομιλίες στρατιωτικών αξιωματούχων από τις ίδιες μεγάλες δυτικές και συμμαχικές χώρες, απέφεραν σημαντικά πληροφοριακά
στοιχεία αναφορικά με τους εξοπλισμούς στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα οποία διαβιβάζονταν
πάντοτε εγκαίρως και αρμοδίως.
Στις περιπτώσεις που το περιεχόμενο των συνομιλιών ήταν πολύ σημαντικό και ευαίσθητο ή δεν
καθίστατο απόλυτα κατανοητό ή ακόμα για να κατανοηθεί απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, αυτές οι συνομιλίες μεταφέρονταν αυτολεξεί στον όποιο αρμόδιο
αποδέκτη. Το ειδικό δελτίο με τέτοιου είδους περιεχόμενο συνομιλιών, διαβιβαζόταν με άτυπο τρόπο
(δηλαδή χωρίς σφραγίδες και υπογραφές) και είχε
τον ακόλουθο εισαγωγικό χαρακτήρα: «Σας γνωρί-

ζουμε ότι από πηγή υψηλής αξιοπιστίας προέκυψε
η ακόλουθη συνομιλία μεταξύ του (της) ……. και
του (της) …….».
Αυτή τη μορφή, πιθανότατα, είχε και το έγγραφο που ισχυρίζεται ότι παρέλαβε από την ΕΥΠ ο κ.
Θεόδωρος Πάγκαλος και περιείχε συνομιλία του
Αμερικανού πρέσβη (προφανώς του Tόμας Μίλερ) με τον ομοεθνή και ομόλογό του στην Άγκυρα. Ο κ. Πάγκαλος φαίνεται ότι ουδέποτε αντελήφθη ότι η υποκλοπή αφορούσε τον Αμερικανό
πρέσβη στην Αθήνα και όχι αυτόν της Άγκυρας, ο
οποίος απλώς προέκυψε παρακολουθούμενος
ως συνομιλητής τού εδώ συναδέλφου του. Δηλαδή, αν ο πρέσβης στην Αθήνα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Πάγκαλος θα αντιλαμβανόταν και θα διατυμπάνιζε ότι η
ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Αμερικανό πρόεδρο;
Αυτή η τυχαία και άκρως ανακριβής αναφορά
του κ. Πάγκαλου αποτελεί ένα απλό και μικρό
δείγμα του βαθμού κατανόησης του περιεχομένου των πληροφοριών της ΕΥΠ που διαβιβάζονται
και περιέρχονται για εκμετάλλευση και αξιοποίηση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι

Ο Ανατόλι Κ., συνταξιούχος σήμερα
στη Μόσχα, προσωπικός φίλος του Πούτιν,
ειδικός στη συλλογή στρατιωτικών, πολιτικών
και οικονομικών πληροφοριών, περνούσε μέσω
της ΕΥΠ διάφορες πληροφορίες ή σχόλια
του Κρεμλίνου προς τον Καραμανλή

ορίζονται να διαχειρίζονται κρίσιμα και ευαίσθητα για τα συμφέροντα της χώρας θέματα.
Παρακολουθώντας αυτούς τους υψηλόβαθμους
αξιωματούχους, παράλληλα, η ΕΥΠ εντόπιζε και τις
επαφές, τις κινήσεις τους και τις προσπάθειες προσέγγισης και επηρεασμού Ελλήνων πολιτικών, κρατικών αξιωματούχων και επιχειρηματιών, στοιχεία
που και αυτά γίνονταν γνωστά στους αρμόδιους
υπουργούς και αρκετές φορές στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στη δεκαετία του ‘90, π.χ., καταγράφηκε το
σύνολο σχεδόν των επικοινωνιών που είχαν πολιτικοί και εκδότες των Αθηνών, όπως ο Χρήστος Λαμπράκης και ο Σταύρος Ψυχάρης με τους Αμερικανούς, αλλά και διαφόρων επιχειρηματιών, όπως ο
Σωκράτης Κόκκαλης.
Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα
είναι το γεγονός ότι, κατά την περίοδο της δεκαετίας του ’90, στην Ελλάδα και κάτω από την ομπρέλα των επίσημων αποστολών υπηρέτησαν αξιωματούχοι εντυπωσιακά ικανοί και δραστήριοι, η
επιλογή και η τοποθέτηση των οποίων σε καίριες
θέσεις μόνο τυχαία και συμπτωματική δεν ήταν.
Αυτό ισχύει, για την ίδια χρονική περίοδο, και για
τη στελέχωση των εδώ κλιμακίων και σταθμών
των μεγάλων δυτικών Υπηρεσιών Πληροφοριών
με αξιωματούχους, πολλοί από τους οποίους και
μέσα από τη δραστηριοποίησή τους στον ελληνικό χώρο αναδείχτηκαν και αναρριχήθηκαν στις
κορυφές των Υπηρεσιών τους.
Πολλές ερμηνείες και αναλύσεις προκύπτουν
από τους συσχετισμούς και συνδυασμούς των παραπάνω επισημάνσεων με τα πολλά σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν ή προκλήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία και τα οποία έβλαψαν

▲
▲

δαιότητας πληροφοριακό υλικό προέκυψε από τηλεφωνικές συνομιλίες των πρέσβεων των
ΗΠΑ, Mάικλ Σωτήρχος (1989-1993), Tόμας Νάιλς
(1993-1997), Nίκολας Μπερνς (1997-2001) και Tόμας Μίλερ (2001-2004), αλλά και άλλων πρέσβεων.
Μιλάμε για χιλιόμετρα καταγραφές-υποκλοπές.
Σύμφωνα με όσα φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα για πρώτη φορά το CRASH, από αυτές τις
υποκλοπές αποκαλύφθηκε, μεταξύ άλλων, το παρασκήνιο των πιέσεων που άσκησαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ προς τις ελληνικές, σε κρίσιμα και
ευαίσθητα θέματα, όπως η δυνατότητα χρήσης
της βάσης του Ελληνικού για την εγκατάσταση
των αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και
όταν σχεδιαζόταν η πρώτη επιχείρηση στο Ιράκ
(1990), οι διαφορές και οι σχέσεις Ελλάδας-Σκοπίων, η απειλή από τη 17Ν και τον ΕΛΑ, τα γεγονότα στα Ίμια κ.λπ. Οι πιέσεις αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, ασκούνταν και απευθείας μέσα από
τις επαφές των πρέσβεων με υπουργούς των ελληνικών κυβερνήσεων, ακόμα και με πρωθυπουργούς.
Με τον ίδιο τρόπο προέκυπταν στοιχεία για τις
επαφές και σχέσεις των συγκεκριμένων πρέσβεων
με Έλληνες πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους,
επιχειρηματίες, δημοσιογράφους κ.λπ., οι οποίοι
σε πολλές περιπτώσεις διευκόλυναν, εκουσίως ή
ακουσίως, τους σκοπούς τους.
Σημαντικό, επίσης, πληροφοριακό υλικό προέκυπτε και από τις συνομιλίες αξιωματούχων των
πολιτικών τμημάτων από τις συγκεκριμένες πρεσβείες. Στα αρχεία της ΕΥΠ υπάρχει σειρά ειδικών
αναφορών για την έντονα ανθελληνική και προκλητική δραστηριότητα του Τόμας Μίλερ από τη θέση

Η ΕΥΠ κατέγραφε και τις συχνές
επικοινωνίες της κ. Νίκης Τζαβέλλα
με τους Αμερικανούς αξιωματούχους,
όπως και του γνωστού
δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά
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Οι Αμερικανοί ήθελαν όλες τις
πληροφορίες που καταγράφονταν
από τα μηχανήματα γεωγραφικού
προσδιορισμού, τα BEACON, που
τοποθετούνταν σε αυτοκίνητα,
μοτοσικλέτες, σκάφη κ.λπ., αλλά και
τις οπτικοακουστικές καταγραφές
από μηχανήματα σε μπαρ αναρχικών!
▲
▲

σημαντικά και καθοριστικά τη χώρα μας (η
υπόθεση Λάλα, το θέμα ονομασίας του κράτους των
Σκοπίων που δημιούργησε κλίμα έντασης μεταξύ
της Ελλάδας και πολλών δυτικών χωρών, η στάση
και η πολιτική της Αλβανίας απέναντι στους Βορειοηπειρώτες, στην ελληνική μειονότητα και στο «θέμα των Τσάμηδων», η ένταση μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα και δίκαιο θαλάσσης,
το περιστατικό της σύλληψης των δύο αξιωματούχων της CIA στην οδό Μηθύμνης, οι συνεχιζόμενες
τρομοκρατικές δραστηριοποιήσεις της 17Ν και του
ΕΛΑ, τα τραγικά γεγονότα στα Ίμια, η υπόθεση Οτσαλάν, η συνεχώς αυξανόμενη εισροή λαθρομεταναστών κ.λπ.).
Η συνολική και αποτελεσματική αντίδραση της
ΕΥΠ απέναντι σε όλες αυτές τις καταστάσεις υπήρξε περισσότερο έντονη κατά την περίοδο 19901996 και άρχισε σταδιακά να μειώνεται από το έτος
1996 και μετά... Επί Σημίτη...
Αξίζει να σημειωθεί, όπως λένε παράγοντες

Οι κοριοί της ΕΥΠ την ίδια περίοδο είχαν καταγράψει
διάφορες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πάνου Καμμένου
με Γάλλους και Ισραηλινούς

των ΝΑΤΟϊκών μυστικών υπηρεσιών, ότι αποτελεί μεγάλη αδικία για την ΕΥΠ και δεν αναγνωρίστηκε με έμφαση από κανέναν, το γεγονός ότι
είχε συλλέξει πληροφορίες, είχε προβλέψει
και είχε αναπτύξει δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης πριν και κατά τη διάρκεια των δραματικών γεγονότων στα Ίμια, τα οποία επέβαλαν την
άμεση συνάντηση του διοικητή της με τον πρωθυπουργό, αλλά ο τελευταίος τον αγνόησε και
τον απαξίωσε επιδεικτικά και προσβλητικά,
αφήνοντάς τον να περιμένει άσκοπα και για
ώρες έξω από το γραφείο του, προτιμώντας άλλες επαφές και υποκύπτοντας σε πιέσεις, για
να καταλήξει σε ταπεινωτικές και εθνικά επιζήμιες λύσεις.
Όπως γίνεται αντιληπτό, παρά το γεγονός ότι
έχουμε ισχυρούς συμμαχικούς δεσμούς με τους
Αμερικανούς, τους Άγγλους και γενικά τους ΝΑΤΟϊκούς (και παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα θέματα γεωπολιτικής στρατηγικής σημασίας δεν…

αναπνέουμε αν δεν ρωτήσουμε την υπερδύναμη
και τους έχοντες τον οικονομικό έλεγχο Γερμανούς), εδώ και πολλά χρόνια διεξάγεται ένας απίθανος-συναρπαστικός πόλεμος πληροφοριών.
Φυσικά, ούτε το «Spiegel» έλεγε ψέματα για το
NSA ούτε είναι ψέμα ότι τα περισσότερα μέλη της
αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας -και
όχι μόνο- ήταν για τα καλά «πριζωμένα» στα μηχανήματα της ΕΥΠ. Ειδικότερα αυτοί που ήταν εντοπισμένοι για πλήθος ανθελληνικών ενεργειών.
Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούσει κανείς τα
χιλιόμετρα των συνομιλιών που υπέκλεψε η
ΕΥΠ μεταξύ του Τόμας Νάιλς και του Τόμας Μίλερ με τον τότε αρχηγό της αστυνομίας Νασιάκο,
με τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη, με την κ.
Νίκη Τζαβέλλα, με την κ. Έλσα Παπαδημητρίου,
με τον αείμνηστο Χρήστο Λαμπράκη, με τον κ.
Σταύρο Ψυχάρη, με τον κ. Αλέξη Παπαχελά, με
τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με πλήθος άλλων
παραγόντων της πολιτικής μας σκηνής.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ΕΥΠ, οι αλλαγές στην «ακρόαση»
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκίρτησε… φρύδι για
όσα αποκαλύψαμε στο τελευταίο τεύχος του CRASH, δηλαδή για την παρακολούθηση του Αλέξη Τσίπρα επί των
ημερών του κ. Μπίκα. Προφανώς, η
Κουμουνδούρου θέλει να «ακούγεται»,
έτσι ώστε να δίνει καθημερινά πιστοποιητικά… συστημικού κόμματος, σωστού,
ορθού και ήρεμου…
Λόγω του δημοσιεύματος όμως υπήρξαν και ορισμένα θετικά επακόλουθα.
Έγιναν κάποιες συσκέψεις σε επίπεδο
σεβαστών εισαγγελέων. Έγιναν κάποιες
δεύτερες και ωριμότερες σκέψεις και
από τον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών, αλλά ενημερώθηκε και η Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου. Όπως έμαθα, είχαμε πάνω-κάτω, διακόσιες «λήξεις» παρακολουθήσεων από
την αντιτρομοκρατική. Επίσης, άλλαξαν θέσεις και οι
ακροατές του 15ου ορόφου. Σύμφωνα με όσα μαθαίνω
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από έγκυρες πηγές, δρομολογήθηκε
η συγκρότηση ενός νέου σκληρού πυρήνα ακροατών, ασφαλώς μεγαλύτερης εμπιστοσύνης.
Πρέπει να σημειώσω ότι έχουν τεθεί και υπό πλήρη έλεγχο και επανεξετάζονται όλοι οι ακροατές που
έχουν εκπαιδευτεί στο NSA για να
μην υπάρξουν νέοι Σνόουντεν σε τοπικό ή μεγαλύτερο επίπεδο. Επίσης,
άλλαξαν οι ποσοστώσεις στη δρομολόγηση των νέων ακροάσεων (τρομοκρατία, κατασκοπεία). Όπως και
να το κάνουμε, είναι θετικά τα επακόλουθα, γιατί η άλλοτε ΚΥΠ (τώρα
ΕΥΠ) είναι μια υπηρεσία πολύ χρήσιμη και ικανότατη όταν θέλει, παρά τα κακά της. Παρακαλώ όλους τους αρμοδίους να μου επιτρέπουν να μιλάω στα κινητά μου χωρίς να παρεμβαίνει ενοχλητικά η
συνακρόαση.

