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ον κώδωνα του κινδύνου για 
αναζωπύρωση της πανδημίας 
έκρουσε ο γιατρός-ερευνητής  

στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, 
αναφερόμενος στον πόλεμο στην 
Ουκρανία και την αναστάτωση  
που έχει προκαλέσει σε όλη  
την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

 
Μιλώντας στο ΣΚΑΪ τόνισε πως οι μετακινήσεις 
πληθυσμών που έχουμε αυτό το διάστημα μπορεί να μας 
κοστίσουν, ενώ η μετάλλαξη Όμικρον είναι πια 
ξεπερασμένη, καθώς «καλπάζει» η Όμικρον 2. «Αν δεν 
βλέπετε τις πολλές χιλιάδες κρούσματα και τους 60-90 
θανάτους τη μέρα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα καλύτερο. 
Να υπενθυμίσω ακόμα ότι  

όλεμος και επιδημία ταυτόχρονα 
είναι διπλά θανατική συνταγή,  
το ξέρουμε από χιλιάδες χρόνια. 

Η πανδημία της γρίπης του 1918, που συνέχισε αρκετά 
χρόνια και την έχουμε κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, να σας 
θυμίσω ότι έγινε την εποχή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και 
ένας σημαντικός παράγοντας για την τεράστια επέκτασή 
της ήταν και οι κινήσεις των στρατών. Η Ουκρανία είναι μια 
τεράστια χώρα και οι πολίτες τώρα δεν έχουν το μυαλό 
τους στην προστασία τους από τον κορωνοϊό αλλά από 
τον πόλεμο», ανέφερε ο κ. Παυλάκης, εκτιμώντας πως  

«Η Αμερική έχει περάσει τις 950.000, κοντεύει το 
εκατομμύριο θανάτων, είναι βίοι παράλληλοι με την 
Ελλάδα. Και εδώ γίνεται προσπάθεια να σταματήσουν τα 
μέτρα, αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε μέτρα μετριαστούν 
επειδή το επιδημικό κύμα παγκόσμια τείνει να ελαττώνεται 
τους καλοκαιρινούς μήνες, θα πρέπει αυτό να γίνει με 
μέτρο. Και ξέροντας όλοι ότι σίγουρα θα έχουμε ένα 
επόμενο επιδημικό κύμα, δεν ξέρουμε πότε. Δυστυχώς, 
αυτή τη στιγμή η Όμικρον είναι ξεπερασμένη σε πολλά 
μέρη και ήδη έχει πιάσει η καινούργια, η Pa2, η Όμικρον 2, 
που είναι μια διαφορετική Όμικρον, πρέπει να είναι 
χειρότερη σε μετάδοση. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο 
επικίνδυνη είναι αυτή η μετάλλαξη. Αν πάτε στη Δανία 
αυτήν τη στιγμή, είναι 60-70% η καινούργια. Ο ιός όλο και 
περισσότερο θα ξεφεύγει από τα εμβόλια», κατέληξε. 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παίξει καθοριστικό 
ρόλο ως τεχνολογία του μέλλοντος. Τι είναι όμως είναι η 
τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς και πώς επηρεάζει τις ζωές 
μας;  

τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται 
στην ικανότητα μιας μηχανής  
να αναπαράγει τις γνωστικές 

λειτουργίες ενός ανθρώπου,  
όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός 
και η δημιουργικότητα. 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να 
«κατανοούν» το περιβάλλον τους, να επιλύουν 
προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα 
(ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ. 
κάμερας), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει 
αυτών. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να 
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένα 
βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων 
και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία. 

Μερικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έκαναν την 
εμφάνισή τους εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια. 

εξέλιξη, ωστόσο, των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών,  
η διάθεση αναρίθμητων 

δεδομένων και νέων αλγορίθμων 
επέτρεψαν την ταχύτατη ανάπτυξη  
της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία 
αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ. 
Παρότι επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας, η τεχνητή 
νοημοσύνη αναμένεται να επιφέρει ακόμα τεράστιες 
αλλαγές και να παίξει κεντρικό ρόλο στη ψηφιακή 
μεταμόρφωση της κοινωνίας μας. 

Λογισμικά: εικονικοί βοηθοί, λογισμικό ανάλυσης εικόνας, 
μηχανές αναζήτησης, συστήματα αναγνώρισης προσώπου 
και ομιλίας «Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη: ρομπότ, 
αυτόνομα αυτοκίνητα, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη 
(drones), Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things). 
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Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως για την 
παροχή εξατομικευμένων συστάσεων, για παράδειγμα 
βάσει προηγούμενων αναζητήσεων και αγορών ή άλλων 
συμπεριφορών. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει, επίσης, 
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στον κλάδο του εμπορίου, 
καθώς χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση προϊόντων, 
τον προγραμματισμό των αποθεμάτων, τον εφοδιαστικό 
τομέα, κλπ. 

 
Οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν αποτελέσματα βάσει της 
τεράστιας ποσότητας δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες 
στο διαδίκτυο. 

 

Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) χρησιμοποιούν την 
τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή βελτιστοποιημένων 
και εξατομικευμένων ρυθμίσεων στους χρήστες τους. Ο 
εικονικός βοηθός λειτουργεί ως προσωπικός γραμματέας 
του χρήστη: απαντά σε ερωτήσεις, παρέχει συστάσεις, 
υπενθυμίζει συναντήσεις. Είναι επίσης ένας ηλεκτρονικός 
συνομιλητής που προσαρμόζεται στα ατομικά 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ατόμου, λαμβάνοντας 
υπόψη το περιβάλλον του χρήστη, το εύρος των 
ενδιαφερόντων του και τις συνήθειες του. 

Τα λογισμικά αυτόματης μετάφρασης και υποτιτλισμού, 
που βασίζονται είτε σε γραπτό είτε σε προφορικό λόγο, 
χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή και 
βελτίωση μεταφράσεων. 

Οι έξυπνοι θερμοστάτες αναλύουν τη συμπεριφορά μας 
προκειμένου να αποθηκεύσουν ενέργεια, ενώ οι έξυπνες 
πόλεις βασίζονται σε ευφυή συστήματα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας για να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και να 
μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Παρότι τα αυτόνομα οχήματα δεν αποτελούν ακόμα μέρος  
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της καθημερινότητάς μας, τα αυτοκίνητα απαρτίζονται ήδη 
από ευφυή συστήματα ασφαλείας που κάνουν χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΕ, για παράδειγμα, συμμετείχε 
στη χρηματοδότηση των αυτόματων αισθητήρων VI-DAS 
που εντοπίζουν ενδεχόμενες καταστάσεις κινδύνου και 
ατυχήματα. Τα συστήματα πλοήγησης βασίζονται, σε 
μεγάλο βαθμό, στην τεχνητή νοημοσύνη. 

 
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να 
συμβάλουν στην αναγνώριση και αντιμετώπιση επιθέσεων 
και απειλών στον κυβερνοχώρο βάσει της συνεχόμενης 
εισροής δεδομένων. 

Στην περίπτωση του COVID-19, η τεχνητή νοημοσύνη έχει 
χρησιμοποιηθεί σε συσκευές θερμικής απεικόνισης σε 
αεροδρόμια και αλλού. Στην ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική διάγνωση του 
κορονοϊού μέσω της χρήσης αλγορίθμων που μελετούν 
υπολογιστικές τομογραφίες θώρακα. Μπορεί, επίσης, να 
βοηθήσει στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού 
μέσω της παροχή δεδομένων. 

Ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να 
συμβάλουν στην ανίχνευση των ψευδών ειδήσεων και της 
παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του 
εντοπισμού συγκεκριμένων λέξεων και εκφράσεων αλλά 
και αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης. Η τεχνητή 
νοημοσύνη πρόκειται να μεταμορφώσει όλες τις πτυχές της 
οικονομίας και της καθημερινότητάς μας. Παρακάτω θα 
βρείτε ορισμένα μόνο παραδείγματα. 

 

Οι ερευνητές μελετούν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση δεδομένων υγείας και 
την ανίχνευση προτύπων που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και να 
βελτιώσουν τους μεμονωμένους διαγνωστικούς ελέγχους.  
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ια παράδειγμα, οι ερευνητές 
ανέπτυξαν ένα ευφυές  
πρόγραμμα που εντοπίζει 

περιστατικά καρδιακής προσβολής 
στις κλήσεις άμεσης βοήθειας  
και μάλιστα ταχύτερα από τους  
ειδικούς στο τηλεφωνικό  
κέντρο έκτακτης ανάγκης. 
Άλλο παράδειγμα αποτελεί το συγχρηματοδοτούμενο από 
την ΕΕ έργο KConnect που επιτρέπει την αποτελεσματική 
αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών μέσω της ανάλυσης 
ιατρικών κειμένων και της ανάπτυξης υπηρεσιών 
αναζήτησης. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, 
την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της 
σιδηροδροµικής κυκλοφορίας ελαχιστοποιώντας την τριβή 
της σιδηροτροχιάς και επιτρέποντας την αυτόνομη 
οδήγηση. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην ταχύτατη 
ανάπτυξη του μεταποιητικού κλάδου και τον σχεδιασμό 
«έξυπνων» εργοστασίων στην Ευρώπη μέσω, μεταξύ 
άλλων, της αξιοποίησης της ρομποτικής και της έγκαιρης 

πρόγνωσης βλαβών και συντήρησης μηχανολογικών 
κατασκευών. Η συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ 
πρωτοβουλία SatisFactory χρησιμοποιεί συστήματα 
επαυξημένης πραγματικότητας για να αυξήσει την 
ικανοποίηση των εργαζομένων σε έξυπνα εργαστήρια. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 
συγκρότηση πιο βιώσιμων επισιτιστικών συστημάτων: πιο 
συγκεκριμένα, μπορεί να διασφαλίσει την παραγωγή πιο 
υγιεινών τροφίμων μέσω της ελαχιστοποίησης της χρήσης 
λιπασμάτων, των ζιζανιοκτόνων και της άρδευσης, να 
υποστηρίξει την παραγωγικότητα και να μειώσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση της ρομποτικής 
μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην απομάκρυνση των 
ζιζανίων και στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. 
Πολλά αγροκτήματα στην ΕΕ χρησιμοποιούν ήδη 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να 
παρακολουθήσουν τις κινήσεις και τη θερμοκρασία των 
ζώων, καθώς και την κατανάλωση ζωοτροφών. 

Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και στην ικανότητα 
αναγνώρισης προτύπων, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει 
την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών, 
δίνοντας τη δυνατότητα επαρκούς προετοιμασίας και 
μετριασμού των επιπτώσεων. 

ο 61% των Ευρωπαίων διάκειται 
ευνοϊκά στην τεχνητή νοημοσύνη, 
ενώ το 88% θεωρεί ότι οι 

τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης 
απαιτούν προσεκτική διαχείριση. 

 

Γ 

Τ 
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται 
με έναν Πρωθυπουργό φιλήκοο των 
ξένων; Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί μας 
κάνεις μέρος του προβλήματος; 
Δυστυχώς θα τα βρούμε μπροστά 
μας και άμεσα. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης χωρίς να ρωτήσει 
κανέναν, στέλνει όπλα στην 
Ουκρανία. Μας εμπλέκει συνεπώς 
ενεργά στον πόλεμο. Σε λίγο θα 
στείλει στρατό. 

Κυριάκος 
Μητσοτάκης πάει 
να επαναλάβει  

το μέγα ολέθριο  
εθνικό σφάλμα του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. 

 

 
Ο Λένιν ήταν ο πρώτος που στήριξε τον Κεμάλ Ατατούρκ, γιατί ο Βενιζέλος έστειλε 
στρατό στην Ουκρανία, να πολεμήσουν οι Έλληνες στο πλευρό των «λευκών» 
εναντίον των «κόκκινων» της Μόσχας. Η ιστορία διδάσκει. Ή μήπως θα μας 
στηρίξει η Δύση, αν ποτέ μας την πέσει στρατιωτικά η Τουρκία; Σήμερα όφειλε να 
απαιτήσει τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Σήμερα όφειλε να απαιτήσει την 
αποχώρηση του στρατού κατοχής από την Κύπρο. Σήμερα είναι η ευκαιρία… 

μείς συνορεύουμε με την Τουρκία και όχι  
με την Ουκρανία! Με την Τουρκία έχουμε  
διαφορές και όχι με την Ρωσία. 

 

Ο 

Ε 
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Με την στάση του Μητσοτάκη σπρώξαμε ολοκληρωτικά την 
Ρωσία με το μέρος της Τουρκίας. Την ώρα που η Ρωσία και 
οι επιλογές της μας βάζουν σε μία νέα εποχή. Η Μόσχα 
στρέφει στο βλέμμα στην Κίνα, η οποία έχει γίνει η πρώτη 
βιομηχανία στον κόσμο, απορρίπτοντας τη Δύση.  Ο Κ. 
Μητσοτάκης πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι 
είναι Πρωθυπουργός μιας χώρας με υψηλή γεωπολιτική 
αξία και ως εκ τούτου πρέπει ως επικεφαλής του Ελληνικού 
έθνους να αποφασίζει μακριά και έξω από την επιρροή της 
μίας ή της άλλης μεγάλης δύναμης, διότι αναπόφευκτα θα 
εξαρτηθεί από αυτές. 

Του ΝΑΤΟ που μας έχει βλάψει με τη στάση του απέναντι 
στον τουρκικό Αττίλα και που ανάγκασε τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή να αποχωρήσει από το στρατιωτικό σκέλος 
του; Μόνον όταν συγκροτηθεί η εξωτερική πολιτική της 
ελληνικής κυβέρνησης, πάνω στη βάση του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ , μπορεί να συνάπτει τις όποιες 
συμφέρουσες για τη Πατρίδα μας και όχι για τις μεγάλες 
δυνάμεις, συμμαχίες. Ναι, Κυριάκο συμφωνούμε να είμαστε 
σήμερα και Ουκρανοί και ότι θέλεις, αλλά πρέπει εσύ και 
εμείς όσο Ουκρανός είσαι και είμαστε σήμερα, να είσαι και 
να είμαστε το ίδιο και Κύπριοι που από το 1974 έχουν 
συγγενείς αγνοούμενους. Ναι, όσο Ουκρανός είσαι 
Κυριάκο, το ίδιο και περισσότερο πρέπει να είσαι και 
Έλληνας της Βόρειας Ηπείρου, που του άρπαξε η Αλβανική 
κυβέρνηση την περιουσία στην παραθαλάσσια περιοχή και 
του ληστεύει το βιός του. Ναι, όσο Ουκρανός είσαι Κυριάκο, 
να είσαι και Έλληνας μεροκαματιάρης ψαράς που τον 
διώχνουν από τα ελληνικά νερά οι Τούρκοι λιμενικοί…  

αι, να είσαι Ουκρανός Κυριάκο, 
αλλά προ πάντων να είσαι και 
Πόντιος που του έσφαξαν την  

μισή του οικογένεια το 1922!!! 

 
Ναι, να είσαι Κυριάκο Ουκρανός, αλλά να είσαι πρώτα και 
Μικρασιάτης που φεύγοντας από το λιμάνι της Σμύρνης, 
γύρισες πίσω το βλέμμα και είδες το σπίτι σου να 
καίγεται… Ναι, Κυριάκο να είσαι και Αφρικανός, που βλέπει 
την υποκρισία των Ευρωπαίων και το παιδί σου να 
πεθαίνει με τυμπανισμένη κοιλιά, λόγω πείνας και δίψας… 
Ναι, Κυριάκο να είσαι όμως και Σέρβος που είδε 

ακρωτηριασμένα παιδιά και αίμα στην χώρα του, όταν 
βομβάρδιζαν ειρηνευτικά το ΝΑΤΟ που τόσο πολύ 
υποστηρίζεις και ελπίζεις ότι θα σώσει την Ελλάδα εάν ο 
ψευτοσουλτάνος επιτεθεί στην πατρίδα! Ναι, να είσαι 
άνθρωπος ειλικρινής που τολμά, να κοιμάται δίχως τύψεις 
το βράδυ, εάν με καθαρή συνείδηση πιστεύεις ότι δεν είσαι 
και δεν έγινες φιλήκοος των ξένων. Μόνο υποκριτής να μην 
είσαι!!! 

 

Ρώσος μία μέρα στην Ουκρανία... 
Κυρώσεις. Ο Τούρκος 48 χρόνια 
στην Κύπρο... Ούτε μία κουβέντα!!! 

Όπως σε ενοχλεί η κατοχή μέρους της Ουκρανίας από τους 
Ρώσους, το ίδιο και περισσότερο ακόμη θα έπρεπε να σε 
ενοχλεί η κατοχή μέρους της Κύπρου, από τους Τούρκους 
εδώ και 48 χρόνια!!! 

 

Ν 

O 
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Πληρώνει τώρα τις αυταπάτες περί «παγκόσμιου χωριού» 
και τέλους της Ιστορίας. Ιδίως όμως, την επίθεση που 
εξαπέλυσε στον ίδιο της τον πολιτισμό από την πτώση του 
τείχους κι έπειτα. Ξέρετε… όλοι αυτοί οι αποδομητισμοί, οι 
νομπορντερισμοί, και τα λοιπά νεοργουελιανά που 
βρίσκονται ακόμα στην αιχμή του καθεστώτος και που 
έχουν καταφάει από τα μέσα την ενότητα των δυτικών 
κοινωνιών, τους έχουν στερήσει τον μπούσουλα και άρα τη 
δυνατότητα να διατυπώσουν ένα σαφές σχέδιο –την δική 
τους εκδοχή για τον πολυπολικό 21ο αιώνα. Για τι σχέδιο 
να λέμε τώρα; Εδώ, υπό την επίδραση όλων αυτών των 
ιδεολογημάτων της απόλυτης ιστορικής τύφλωσης, αν οι 
ηγεσίες της Δύσης κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι για να 
συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας συλλογικής δράσης, θα 
μαλώσουν για το αν ή Δύση υπάρχει, αν πρέπει να 
υπάρχει, αν οφείλει από εδώ και πέρα να υπάρχει για να 
ζητάει συγνώμη. Μπάχαλο… Εμ, σε μια εποχή που η 
ιστορία θέτει και πάλι σε κίνηση τα χοντρά και αμείλικτά της 
γρανάζια, μου θέλατε διαφημίσεις τύπου «Pantene»… 
Εμείς; 

 

Θα μπορούσε να υπάρξει ελληνική στάση μέσα σε αυτόν 
τον κακό χαμό, όπου συγκρούονται οι ελέφαντες και την 
πληρώνουν τα βατράχια; Στον νέο αυτό Ψυχρό πόλεμο η 
Ελλάδα δεν μπορεί να πάει αυτήν την στιγμή με την 
Ευρασία, γιατί πολύ απλά θα την καταπιεί η Ασία· την ίδια 
στιγμή όμως η δύση της Δύσης εγκαθιστά εντός της το 
σκουλήκι του μηδενισμού, που την κατατρώει –και εν πάσει 
περιπτώσει, πλην Γαλλίας κι αυτό προς το παρόν, καμία 
άλλη μεγάλη δύναμη της Ευρώπης ή της Δύσης δεν έχει 
πάρει θέση υπέρ των στρατηγικών συμφερόντων του 
Ελληνισμού. Άρα; Εθνοκρατικό κατενάτσιο και Άγιος ο 
Θεός. Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής και 
ενεργειακής αυτοδυναμίας, πολιτιστικός 
επαναπροσδιορισμός γύρω από τις μεγάλες αξίες της 
Ελληνικότητας –που στο κάτω κάτω έχουν οικουμενική 
εμβέλεια–, τιθάσευση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, 
αξιοποίηση όλων των διπλωματικών σχέσεων (εντός 
Δύσης, εκτός Δύσης, εν τέλει πέραν των δυο μπλοκ) για την 

αποτροπή του τουρκικού επεκτατισμού, εξοπλισμοί με το 
βλέμμα στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής 
βιομηχανίας, σύμπραξη με τη Γαλλία υπέρ της ευρωπαϊκής 
γεωπολιτικής αυτοτέλειας· αλλά προπάντων, 
υπευθυνοποίηση του πολιτικού συστήματος αλλά και της 
κοινής γνώμης γύρω από τον αγώνα για την επιβίωση του 
Ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Γιατί αν κρίνουμε από 
το επίπεδο συζήτησης στη Βουλή, τα τηλε-παράθυρα αλλά 
και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, άστα να πάνε… «Πέρα 
από τα δύο μπλοκ» σημαίνει: Ότι αρνούμαστε την 
διελκυστίνδα ανάμεσα στον δυτικό μηδενισμό και την 
ευρασιατική δεσποτεία· ότι απορρίπτουμε το τεχνοκράτος-
εφιάλτη που επωάζεται σήμερα στην πρωταθλήτρια της 
οικονομικής παγκοσμιοποίησης, Κίνα, την λογική της 
ωμής ισχύος που εκφράζει ο Βλαδίμηρος, την ισοπέδωση 
του ολοκληρωτικού πολυπολιτισμικού σχετικισμού που 
επιβάλει το καθεστώς στη Δύση. 

αι, είμαστε οι Έλληνες. Έχουμε  
το δικό μας μέτρο, τα πολιτιστικά 
υλικά για να οικοδομήσουμε  

μια ισορροπημένη αντίληψη για  
την Πολιτεία του 21ου αιώνα. 
Εμείς οι «τελευταίοι»; Ναι, γιατί στη γλώσσα μας 
διατυπώθηκε το «Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και 
έσχατοι πρώτοι». Εξ άλλου, αν είναι να συνεισφέρουμε 
στον 21οαιώνα, σε αυτό το επίπεδο θα συνεισφέρουμε, όχι 
λανσάροντας την τελευταία λέξη στην τεχνολογία των 
«έξυπνων αποχυμωτών». 

 

Ν 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Την πρωία της 24ης Φεβρουαρίου 
2022 που ξεκίνησε η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, διεθνή 
ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως 
CNN, BBC, Bloomberg, Anadolu, 
κ.ο.κ., διακινούσαν την πληροφορία 
ότι σε λιγότερο από 96 ώρες ο 
ρωσικός στρατός θα καταλάμβανε 
την πρωτεύουσα του Κιέβου και 
συνεπώς η Ουκρανία θα 
υποτασσόταν στην Ρωσία. 
Προπαγάνδιζαν το σενάριο ότι η 
Ρωσία με ρυθμό Χολυγουντιανής 
παρέλασης θα έμπαινε σε μερικές 
ώρες στο Κίεβο. Όσοι πολίτες 
διαθέτουν στοιχειώδη λογική από 
την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκαν ότι 
εκ των αντικειμενικών συνθηκών, 

χι μόνο ο ρωσικός 
στρατός αλλά και  
ο στρατός της 

οποιασδήποτε χώρας 
του κόσμου, δεν θα 
μπορούσε μόλις σε 
τέσσερις μέρες να 

επικρατούσε στην 
αχανή χώρα της 
Ουκρανίας των 603.548 
τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. 
Η προπαγάνδα των CNN, BBC, 
Bloomberg, κ.ο.κ., περί ταχείας 
κατάληψης της Ουκρανίας από την 
Ρωσία, αποσκοπούσε στον 
διασυρμό του ρωσικού στρατού και 
την εξύψωση του αξιόμαχου του 
στρατού της Ουκρανίας. Η 
ρωσοουκρανική σύρραξη 
δημιούργησε την συνομοταξία των 
εγκάθετων διεθνολόγων πλύσης 
εγκεφάλου των πολιτών. 

 
Η προπαγανδιστική 
επιχειρηματολογία των εγκάθετων 
διεθνολόγων των χωρών της Δύσης, 
όπως ΗΠΑ, Γερμανία, Μ. Βρετανία, 
κ.λπ., βασιζόταν στο ακόλουθο 
παραπλανητικό σκεπτικό. Αν τα 
ρωσικά στρατεύματα σε 96 ώρες δεν 
καταλάμβαναν το Κίεβο, τότε ο 
ουκρανικός στρατός ηρωικά θα είχε 
αποκρούσει τους ξένους εισβολείς 
και άρα θα αμφισβητείτο η 
αποτελεσματικότητα της 
στρατιωτικής μηχανής της Ρωσίας. 
Αξιομνημόνευτο είναι ότι η 
εκπαίδευση και ο εξοπλισμός των 
ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας 
έχουν αναληφθεί από το ΝΑΤΟ και 
βασικά από τις ΗΠΑ. Όσοι έχουν 
αμερόληπτη μνήμη ενθυμούνται ότι 
στον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη 
Θάλασσα) και στην συνοριακή 
γραμμή Ουκρανίας-Ρωσίας, η 
Ουκρανία μαζί με τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ από κοινού τα τελευταία 
χρόνια έχουν διεξάγει αρκετά 
στρατιωτικά γυμνάσια. 

προπαγάνδα περί 
ταχείας επέλασης 
της Ρωσίας στην 

Ουκρανία υιοθετήθηκε 
από το σύνολο  
των ελληνικών 
ραδιοτηλεοπτικών και 
διαδικτυακών μέσων 
πλύσης εγκεφάλου 
των πολιτών. 
Τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης των 
Ελλήνων αποσιωπούν το θλιβερό 
γεγονός, ότι, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ 
από την 24η Μαρτίου 1999 και επί 78 
συνεχείς μέρες, ανηλεώς 
σφυροκοπούσαν από αέρος, 
θαλάσσης και ξηράς τον άμαχο 
πληθυσμό της Γιουγκοσλαβίας. Σε 
200 γιουγκοσλαβικές πόλεις οι ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ έρριψαν τουλάχιστον 
500.000 βόμβες εκ των οποίων 
100.000 είχαν απεμπλουτισμένο 
ουράνιο. 

 

όλεις και  
περιοχές της 
Γιουγκοσλαβίας 

επλήγησαν από 35.450 
βόμβες διασποράς, 
παρότι η ρίψη τέτοιων 
βομβών απαγορευόταν 
από διεθνείς συνθήκες 
που εννοείται ότι είχαν 
συνυπογράψει οι ΗΠΑ 
και οι υπόλοιπες χώρες 
του ΝΑΤΟ. 

 

Ό 
Η 

Π 
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Στα πεδία των μαχών και τις περιοχές ρίψης αμερικανικών-
νατοϊκών βομβών σκοτώθηκαν πολλές χιλιάδες 
γιουγκοσλάβων στρατιωτών και άμαχου πληθυσμού. Στη 
συνέχεια θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε πτυχές της 
πλεκτάνης της δυτικής προπαγάνδας περί κατάληψης της 
Ουκρανίας από τη Ρωσία στον ελάχιστο χρόνο των 96 
ωρών. Η Ρωσία έχει την μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση 
στον κόσμο με 17.098.246 τχ2 (τετραγωνικά χιλιόμετρα) και 
ακολουθούν ο Καναδάς με 9.984.670 χμ2, οι ΗΠΑ με 
9.833.517 χμ2, η Κίνα με 9.596.961 τχ2, η Βραζιλία με 
8.510.821, η Αυστραλία με 7.688.287 τχ2, η Ινδία με 
3.287.240 τχ2, κ.ο.κ. Η έκταση των 27 χωρών που 
συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε 
4.233.262 τχ2.  

ετά την Ρωσία, η Ουκρανία είναι 
η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα  
με την μεγαλύτερη έκταση  

της τάξης των 603.548 τχ2. Δηλαδή,  
η Ουκρανία έχει σχεδόν πενταπλάσια 
έκταση από την Ελλάδα. 
Οι πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσώνα, Μαριούπολη, 
Ζαπορίζια, κ.ά., τις οποίες έχουν περικυκλώσει ρωσικά 
στρατεύματα και διεξάγονται φονικές μάχες έχουν μεγάλη 
γεωγραφική έκταση. Ειδικότερα, η έκταση του Κιέβου 
ανέρχεται σε 848 τχ2 και έπονται Χάρκοβο 350 τχ2, 
Ζαπορίζια 334 τχ2, Μικολάϊβ 260 τχ2, Λουχάνσκ 257 τχ2, 
Μαριούπολης 166 τχ2, Οδησσός 163 τχ2, Χερσώνα 
(Κχέρσον) 136 τχ2, κ.λπ. Αν συμπεριληφθούν τα περίχωρα, 
η έκταση αυτών των ουκρανικών πόλεων και ιδίως της 
πρωτεύουσας του Κιέβου εκτιμάται σε αρκετές χιλιάδες 
χμ2. Για να γίνει κατανοητό το τεράστιο μέγεθος των 
συγκεκριμένων ουκρανικών πόλεων, επισημαίνεται ότι η 
Αθήνα έχει έκταση μόλις 39 χμ2. Δηλαδή, οι 
προαναφερθείσες ουκρανικές πόλεις έχουν πολλαπλάσια 
έκταση από την Αθήνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
γεωγραφική έκταση του Κιέβου είναι 21,74 φορές 
μεγαλύτερη από την έκταση των Αθηνών. Αν 
συνυπολογιστούν τα περίχωρα (Πειραιάς, Περιστέρι, 
Μενίδι, Κηφισιά, Άνοιξη, Αγία Παρασκευή, κ.λπ.), η έκταση 
της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών προσδιορίζεται 

περίπου σε 500 τχ2. Η στατιστική μας προσέγγιση 
υποδηλώνει ότι η γεωγραφική έκταση του Κιέβου μαζί με 
τα περίχωρα πολύ πιθανώς ξεπερνά τα 8.000 τχ2. Δηλαδή, 
το Κίεβο μαζί με τα περίχωρα έχει μια πελώρια έκταση που 
υπερβαίνει την έκταση της Αιτωλοακαρνανίας (5.461 τχ2), 
ήτοι του νομού της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες 
γεωγραφικές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι δήμοι της 
περιφέρειας απέχουν από το κέντρο του Κιέβου 40, 50 και 
60 χιλιόμετρα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι η Κηφισιά 
απέχει από το κέντρο των Αθηνών (Πλατεία Συντάγματος) 
10 χιλιόμετρα ή ότι η Καλαμαριά απέχει από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης (Πλατεία Αριστοτέλους) πέντε χιλιόμετρα. 
Ας αναλογιστούν οι προπαγανδιστές πλύσης εγκεφάλου 
των πολιτών, πόσο χρονοβόρο και αιματηρό είναι τα 
ρωσικά στρατεύματα να καλύψουν από την περιφέρεια 
μέχρι τα κεντρικά σημεία του Κιέβου αποστάσεις δεκάδων 
χιλιομέτρων, αντιμετωπίζοντας στην πορεία ουκρανούς 
στρατιώτες και αλλοεθνείς μισθοφόρους φέροντες βαρύ 
προηγμένο οπλισμό. 

πό τα προαναφερθέντα στατιστικά 
χιλιομετρικά δεδομένα  
συνάγεται ότι για την κατάληψη 

από την Ρωσία ουκρανικών πόλεων 
γεωγραφικής έκτασης από 2.000  
έως και 8.000 τχ2, ενδεχομένως  
να απαιτηθούν περισσότερες  
των 30 ημερών. 

 

Μ 

Α 
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Μακάρι η Ουκρανία να μην μετατραπεί σε Λίβανο ή Συρία. 
Μια άλλη πλευρά της υιοθετούμενης προπαγάνδας 
σχετίζεται με το γεγονός, ότι, μαριονέτες διεθνολόγοι 
προβαίνουν στην παραποίηση των μακροοικονομικών 
μεγεθών της ρωσικής οικονομίας, συνειδητά 
παραπληροφορώντας την ελληνική κοινωνία. Για 
παράδειγμα, καθοδηγούμενοι «κυβερνητικοί» διεθνολόγοι 
υποστηρίζουν ότι το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 
της Ρωσίας κυμαίνεται στα επίπεδα της Ιταλίας, της 
Ισπανίας και του Καναδά. Οι αναλύσεις τους καθρεφτίζουν 
σκοπιμότητα και ημιμάθεια. Τα στατιστικά στοιχεία του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και άλλων διεθνών οργανισμών παραγωγής και 
δημοσίευσης εθνικολογιστικών στοιχείων αποστομώνουν 
τους κυβερνητικούς διεθνολόγους της παραπλάνησης των 
πολιτών. Με βάση την πιο αξιόπιστη και άρτια μέθοδο 
υπολογισμού του ΑΕΠ μιας χώρας PPP (Purchasing Power 
Parities-Ισοτιμία Αγοραστικών Δυνάμεων), το 2020 το 
πραγματικό ΑΕΠ της Ρωσίας ήταν 4.265 δις (4,265 τρις), 
ενώ για το 2021 εκτιμάται σε 4.550 δις δολάρια.  

α στοιχεία πιστοποιούν ότι το ΑΕΠ 
της Ρωσίας είναι πολλαπλάσιο του 
αντίστοιχου ΑΕΠ τέτοιων χωρών 

όπως Αυστραλία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Καναδάς, κ.λπ. Η Ρωσία 
θεωρείται οικονομική υπερδύναμη 
ισότιμη των ΗΠΑ και της Κίνας. 

 

Και τούτο γιατί τα αποθέματα του ορυκτού της πλούτου 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο, διαμάντια, χρυσός, 
άνθρακας, σιδηρομεταλλεύματα, κ.ά.) αξιολογούνται ως τα 
μεγαλύτερα παγκοσμίως και προσδιορίζονται σε αρκετά 
τρισεκατομμύρια δολάρια. Πέραν πάσης αμφιβολίας, τα 
κολοσσιαία αποθέματα ορυκτού πλούτου κατατάσσουν τη 
Ρωσία στις ισχυρότερες οικονομικές δυνάμεις της υφηλίου. 
Οι κυβερνητικοί διεθνολόγοι φαίνεται ότι πάσχουν από 
αγνωσία. Παρομοιάζονται με κομπογιαννίτες που 
εκουσίως ή ακουσίως παραπληροφορούν τους πολίτες, 
αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση δουλοφρόνων 
αλλότριων συμφερόντων. Η νυν κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατία εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις γεωπολιτικές 
επιλογές των ΗΠΑ αποφάσισε να στείλει στην Ουκρανία 
όπλα και διάφορα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού.  

 

ακάρι σε αυτές τις τραγικές για 
την Ευρώπη και την παγκόσμια 
κοινότητα ώρες, η Πατρίδα μας 

να μην πληρώσει με ελληνικό αίμα, 
τυχόν λανθασμένες κυβερνητικές 
αποφάσεις στο σκέλος της εξωτερικής 
μας πολιτικής. Τα συμφέροντα της 
Πατρίδας και του Ελληνισμού είναι 
υπέρτερα των οποιωνδήποτε 
συμφερόντων των ΗΠΑ, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.  

Τ Μ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 05-6 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 222 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 13 

του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως 
αποτέλεσμα πέραν των άλλων και 
την επιβολή σκληρών κυρώσεων εκ 
μέρους των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά της 
Ρωσίας. Έτσι οι ηγέτες της ΕΕ με 
απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 
2022 αποφάσισαν ομόφωνα «την 
επιβολή περαιτέρω περιοριστικών 
μέτρων με τεράστιες και σοβαρές 
επιπτώσεις για τη Ρωσία εξαιτίας 
της δράσης της, σε στενή 
συνεργασία με τους εταίρους και 
τους συμμάχους μας. Οι κυρώσεις 
αυτές καλύπτουν τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, τους 
τομείς της ενέργειας και των 
μεταφορών, τα είδη διπλής χρήσης 
καθώς επίσης τον έλεγχο των 
εξαγωγών και τη χρηματοδότηση 
εξαγωγών, την πολιτική 
θεωρήσεων, επιπρόσθετες 
καταχωρίσεις φυσικών προσώπων 

ρωσικής ιθαγένειας και νέα κριτήρια 
για τις καταχωρίσεις. Το Συμβούλιο 
θα εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση τις 
προτάσεις της Επιτροπής και του 
ύπατου εκπροσώπου» 
(www.consilium.europa.eu/el). Στο 
πλαίσιο αυτό ακολούθησε μπαράζ 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε 
διαφόρους τομείς. 

ίναι πάντως 
χαρακτηριστικό  
ότι οι κυρώσεις 

κατά της Ρωσίας που 
επέβαλαν ΗΠΑ και ΕΕ 
είναι μονομερείς 
πράξεις, οι οποίες δεν 
έχουν την έγκριση  
του ΟΗΕ και ιδίως του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 
όπως απαιτείται από 
τον Καταστατικό Χάρτη 
του ΟΗΕ και το ισχύον 
διεθνές δίκαιο. 

 
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε οι 
δυτικές κυρώσεις χαρακτηρίστηκαν 
ως παράνομες όχι μόνο από τη 
Ρωσία αλλά και από την Κίνα. 
Ειδικότερα η κινεζική πλευρά 
επισήμανε με νόημα ότι οι 
επιβληθείσες κυρώσεις πάσχουν 
λόγω έλλειψης νομικής βάσεως 
(https://www.wsj.com 2/3/2022) και 
για τον λόγο αυτό «η Κίνα αντιτίθεται 
στις παράνομες κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας» (https://www.scmp.com 

2/3/2022). Αλλά ακόμη και το 
ψήφισμα της ΓΣ του ΟΗΕ που 
εγκρίθηκε με τεράστια πλειοψηφία 
από τη Γενική Συνέλευση του 
Οργανισμού στις 2 Μαρτίου 2022 δεν 
κάνει λόγο για κυρώσεις. Έτσι ενώ 
141 κράτη καταδίκασαν τη ρωσική 
«στρατιωτική δράση» στην 
Ουκρανία εντούτοις δεν ζητούν την 
επιβολή κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας. Αντίθετα απαιτούν την 
απόσυρση των ρωσικών 
στρατευμάτων από το ουκρανικό 
έδαφος, την κατάπαυση του πυρός 
κλπ. Ομοίως και το κοινό σχέδιο 
ψηφίσματος Αλβανίας-ΗΠΑ που 
κατατέθηκε στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας στις 25/2/2022 κατά της 
Ρωσίας και το οποίο δεν εγκρίθηκε 
λόγω του ρωσικού βέτο επίσης δεν 
περιελάβανε πρόταση για επιβολή 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
(https://www.un.org/press25/2/202). 
Μάλιστα δεν έκανε καν λόγο για 
πόλεμο στην Ουκρανία. Καθ΄ όμοιο 
τρόπο και το παραπάνω Ψήφισμα 
της ΓΣ του ΟΗΕ που άλλωστε δεν 
είναι νομικά δεσμευτικό αποφεύγει 
να χαρακτηρίσει την κατάσταση 
στην Ουκρανία ως πόλεμο. Απλά 
κάνει μνεία για χρήση βίας εκ μέρους 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και 
αναφέρεται στην ρωσική 
στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας 
(https://s3.documentcloud.org 
1/3/2022). Το ίδιο ισχύει και για τα 
νομοθετικά κείμενα της ΕΕ που 
επιβάλλουν τις μονομερείς και εκτός 
πλαισίου του ΟΗΕ κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας. Έτσι η ΕΕ κάνει λόγο 
για «αδικαιολόγητη στρατιωτική 
επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
κατά της Ουκρανίας» καθώς και για 
«παράνομες στρατιωτικές 
ενέργειες» της Ρωσίας (eur-
lex.europa.eu).  

 

Ε 
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ι κυρώσεις της Δύσης κατά  
της Ρωσίας έχουν αρχίσει  
να δημιουργούν σημαντικά 

προβλήματα στην ρωσική οικονομία  
η οποία σύμφωνα με κινεζικά 
δημοσιεύματα εκτιμάται ότι τελικά  
θα ξεπεράσει και τις νέες κυρώσεις 
(https://www.globaltimes.cn 1/3/2022). Και αυτό γιατί η 
Μόσχα αναμένεται να έχει την οικονομική στήριξη της 
Κίνας. Όπως ήδη έχουμε αναλύσει (www.political.gr 
12/2/2022, σελ. 12) κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην 
Κίνα με αφορμή την τελετή έναρξης των χειμερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων ο Πούτιν προχώρησε σε σημαντικές 
συμφωνίες με τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Μάλιστα 
ενόψει των κυρώσεων που ανέμενε να του επιβληθούν από 
τη Δύση που θα οδηγούσαν μετά βεβαιότητος σε μείωση 
των ρωσικών διαθεσίμων σε δολάρια και ευρώ, ο Πούτιν 
ζήτησε την «προώθηση της χρήσης εθνικών νομισμάτων 
σε αμοιβαίους διακανονισμούς, κάτι που υποστήριξε η 
κινεζική πλευρά» (http://en.kremlin.ru/events 4/2/2022).  

 
Επιπλέον Μόσχα και Πεκίνο υπέγραψαν 15 οικονομικές 
συμφωνίες εκ των οποίων 3 αφορούσαν την ενέργεια 
(www.globaltimes.cn 5/2/2022) δημιουργώντας μια 
κινεζορωσική ενεργειακή συμμαχία στο πεδίο το φυσικού 

αερίου διάρκειας 30 ετών (www.euractiv.com 7/2/2022). Οι 
εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν αγοραπωλησία 
ρωσικού «φυσικού αερίου μέσω της οδού της Άπω 
Ανατολής» και αγοραπωλησία ρωσικού «αργού 
πετρελαίου για παράδοση σε διυλιστήρια πετρελαίου στη 
Δυτική Κίνα». Οι παραπάνω ενεργειακές συμφωνίες ύψους 
117,5 δις δολαρίων (www.reuters.com 4/2/2022) θα είναι 
πληρωτέες σε ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο όγκος του διμερούς 
εμπορίου των δύο πλευρών ανέρχονταν το 2021 σε 140 δις 
δολάρια με τον Πρόεδρο της Κίνας να θέτει ως στόχο την 
αύξηση του διμερούς εμπορίου των δύο πλευρών στα 250 
δις δολάρια (http://en.kremlin.ru/events 4/2/2022). Μάλιστα 
τον σημαντικό οικονομικό ρόλο της Κίνας επισήμανε και ο 
ίδιος ο Πούτιν με άρθρο του στο κινεζικό πρακτορείο 
ειδήσεων Xinhua (http://en.kremlin.ru/events 3/2/2022) με 
τίτλο «Ρωσία και Κίνα: Μια στρατηγική εταιρική σχέση 
προσανατολισμένη στο μέλλον». 

πίσης η σημαντική αύξηση  
των τιμών φυσικού αερίου, 
πετρελαίου, μετάλλων και 

σιτηρών αυξάνει επιπλέον τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
Μόσχας η οποία σύμφωνα με 
κινεζικές εκτιμήσεις μπορεί  
πλέον να αντιμετωπίσει για αρκετό  
χρονικό διάστημα τις συνέπειες των 
οικονομικών κυρώσεων της Δύσης.  
Η Κίνα στηρίζει τον Πούτιν έναντι των δυτικών κυρώσεων 
και για έναν άλλον λόγο καθώς όπως τονίζεται «για την 
τριγωνική σχέση Κίνας-Ρωσίας-ΗΠΑ, οι κυρώσεις που 
επέβαλε η Δύση στη Ρωσία είναι σαν «δοκιμή», ….γιατί 
αυτές οι κυρώσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε 
σχέση με την Κίνα στο μέλλον, εάν η ηπειρωτική Κίνα 
αναγκαστεί να λύσει το ζήτημα της Ταϊβάν με μη ειρηνικούς 
τρόπους» (www.globaltimes.cn 25/2/2022). Και ο νοών 
νοείτο. 

Ο Ε 
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πόλεμος στην Ουκρανία πέραν 
των άλλων συνεπειών είχε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

τεράστιου προσφυγικού ρεύματος. 
Έτσι μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 τουλάχιστον 
677.000 πρόσφυγες είχαν εγκαταλείψει την Ουκρανία, ενώ 
υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί από τους πρόσφυγες 
έχουν πάει στη γειτονική Πολωνία και περίπου 100.000 
στην Ουγγαρία, σχεδόν 60.000 στη Μολδαβία, σχεδόν 
50.000 στη Σλοβακία και περίπου 40.000 στη Ρουμανία 
(www.amna.gr 2/3/2022). Οι αριθμοί αυξάνονται δραματικά 
καθημερινά καθώς νέα στοιχεία ανεβάζουν τον αριθμό των 
εκτοπισμένων σε 1.038.583, εκ των οποίων 547.982 
εισήλθαν στην Πολωνία, 133.009 στην Ουγγαρία, 72.200 
στη Σλοβακία, 51.261 στη Ρουμανία, 97.827 στη Μολδαβία, 
42.900 στη Ρωσία και 88.147 σε άλλες χώρες (www.dw.com 
3/3/2022). 

 

ύμφωνα με εκτιμήσεις της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ ο πόλεμος στην 
Ουκρανία αναμένεται να οδηγήσει 

σε ένα προσφυγικό τσουνάμι 
τουλάχιστον 4 εκατ. ψυχών,  
ενώ πηγές της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής εκτιμούν ότι ο αριθμός των 

εκτοπισμένων θα κυμανθεί μεταξύ  
2,5 και 6,5 εκατομμυρίων ατόμων 
, εκ των οποίων 1,2 έως 3,5 εκατ. πρόσωπα υπολογίζεται 
ότι θα ζητήσουν διεθνή προστασία. Καθώς μάλιστα ο 
πόλεμος στην Ουκρανία εντείνεται ο ΟΗΕ εκφράζει πλέον 
φόβους ότι ο αριθμός των προσφύγων μπορεί να φτάσει 
και τα 10 εκατ. ψυχές (https://edition.cnn.com 4/3/2022). 
Έτσι χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία 
νοιώθοντας την τεράστια πλέον προσφυγική πίεση 
ανακάλυψαν ξαφνικά την «κοινοτική αλληλεγγύη» και 
άρχισαν να ζητούν μια δίκαιη κατανομή των προσφυγικών 
βαρών σε όλη την έκταση της ΕΕ, ξορκίζοντας το Δουβλίνο 
3. Είναι οι ίδιες χώρες οι οποίες σε άλλες εποχές έδειχναν 
το σκληρό τους πρόσωπο και απέρριπταν κάθε σκέψη για 
δίκαιη κατανομή των προσφυγικών ροών όταν τα 
καραβάνια των προσφύγων από το Ιράκ, το Αφγανιστάν 
και άλλες εμπόλεμες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής 
κατέκλυζαν κυρίως την Ελλάδα. Μάλιστα η Πολωνία και η 
Ουγγαρία με εξαιρετικό πείσμα καταψήφιζαν κάθε 
προσπάθεια για θεσμοθέτηση ενός δίκαιου συστήματος 
κατανομής των προσφύγων εντός της ΕΕ. Είναι οι χώρες 
αυτές οι οποίες παρότι είχαν υποχρέωση να φιλοξενήσουν 
συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων στο πλαίσιο του 
συστήματος μετεγκατάστασης αρνήθηκαν να το πράξουν 
κωλυσιεργώντας συστηματικά. 

ίναι η Πολωνία και η Ουγγαρία που 
πριν ακριβώς από δύο χρόνια στις 
2 Μαρτίου 2020 καταδικάστηκαν 

από το Δικαστήριο της ΕΕ για άρνηση 
εφαρμογής των ρυθμίσεων της ΕΕ  
για τις μετεγκαταστάσεις προσφύγων 
(www.jurist.org/news 2/3/2020), πλην όμως δεν ίδρωσε το 
αυτί τους. Είναι οι χώρες αυτές που οχυρωμένες πίσω από 
το Δουβλίνο 3 το οποίο μετατρέπει τις χώρες πρώτης 
υποδοχής σε αποθήκες ψυχών έθεταν συστηματικά βέτο σε 
κάθε σκέψη αλλαγής ή κατάργησης του Δουβλίνο 3 
(www.euractiv.com 18/9/2020). Τώρα λοιπόν που το 
προσφυγικό τσουνάμι χτυπά την πόρτα της Πολωνίας και 
της Ουγγαρίας, ξαφνικά Βαρσοβία και Βουδαπέστη 
ανακάλυψαν τα προβλήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή 
του Δουβλίνο 3 και άρχισαν να ασκούν πιέσεις για δίκαιη 
κατανομή των προσφυγικών βαρών μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ. Συνειδητοποιούν λοιπόν ότι η ίδια η 
Ιστορία πολλές φορές εκδικείται. 
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Ευτυχώς βέβαια για τα εκατομμύρια των Ουκρανών 
προσφύγων τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλά και η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της, καθώς και 
των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεν οχυρώθηκαν πίσω από το 
Δουβλίνο 3 το οποίο θα μετέτρεπε την Πολωνία σε μια 
απέραντη αποθήκη ψυχών όπου θα εγκλωβιζόταν 
εκατομμύρια δύστυχων Ουκρανών προσφύγων. 

τσι ανακοινώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στην 
περίπτωση της ουκρανικής 

προσφυγικής κρίσης θα εφαρμοστεί  
η Οδηγία 2001/55/ΕΚ η οποία παρέχει 
καθεστώς προσωρινής προστασίας, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι  
Ουκρανοί πρόσφυγες «θα λάβουν 
άδεια διαμονής και ότι θα έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και  
στην αγορά εργασίας» 
(https://ec.europa.eu/commission 2/3/2022). Μια Οδηγία η 
οποία είχε εφαρμοστεί το 2001 με αφορμή την προσφυγική 
κρίση η οποία ενέσκηψε από τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στην 
περίπτωση της ουκρανικής προσφυγικής κρίσης δεν θα 
εφαρμοστεί το δρακόντειο Δουβλίνο 3. Ταυτόχρονα, η 
Επιτροπή προτείνει επίσης συγκεκριμένες επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να βοηθήσει τους 
συνοριοφύλακες των παραπάνω κρατών μελών της 
Ένωσης να διαχειρίζονται αποδοτικά τις αφίξεις στα 
σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η προσωρινή προστασία διάρκειας ενός έτους 
είναι το καταλληλότερο μέσο στην παρούσα ουκρανική 
κατάσταση, καθώς επιτρέπει στα εκτοπισμένα άτομα να 
απολαμβάνουν εναρμονισμένα δικαιώματα σε ολόκληρη 
την Ένωση τα οποία παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Η θέσπιση προσωρινής προστασίας θα 
ωφελούσε επίσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς τα 
δικαιώματα που συνοδεύουν την προσωρινή προστασία 
περιορίζουν την ανάγκη των εκτοπισμένων να 

αναζητήσουν αμέσως διεθνή προστασία υποβάλλοντας 
αίτηση ασύλου γεγονός που θα οδηγούσε σε 
υπερφόρτωση και εν τέλει σε κατάρρευση των συστημάτων 
ασύλου των κρατών μελών. Επιπλέον, οι Ουκρανοί 
υπήκοοι, ως ταξιδιώτες χωρίς βίζα, έχουν το δικαίωμα να 
κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ένωσης για περίοδο 90 
ημερών. Σε αυτή τη βάση, μπορούν πλέον να επιλέξουν το 
κράτος μέλος στο οποίο επιθυμούν να απολαύσουν τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την προσωρινή προστασία 
και να επανενωθούν με την οικογένειά τους και τους φίλους 
τους σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό στην πράξη θα μειώσει 
την πίεση στα εθνικά συστήματα υποδοχής. Μόλις ένα 
κράτος μέλος παράσχει άδεια διαμονής σύμφωνα με την 
Οδηγία 2001/55/ΕΚ, το άτομο που απολαύει προσωρινής 
προστασίας, ενώ έχει το δικαίωμα να μετακινείται εντός της 
Ένωσης για 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών, θα 
πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την προσωρινή προστασία μόνο στο 
κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια διαμονής. 

ρθε λοιπόν η ώρα αντίστοιχη 
λύση να εφαρμοστεί για όλους 
τους πρόσφυγες απαλλάσσοντας 

έτσι και την Ελλάδα από τις τεράστιες 
προσφυγικές πιέσεις, καθώς και  
από τον βραχνά του Δουβλίνο 3. 
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Επίσημη μετάφραση από την Πρεσβεία της Ρωσίας στην 
Αθήνα: Αγαπητές κυρίες και κύριοι, ήλπιζα να μπορέσω να 
συμμετάσχω προσωπικά στις εργασίες του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών μετά 
από ένα κενό διαστήματος δύο ετών. Ωστόσο, αναγκάζομαι 
να απευθυνθώ σε εσάς μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο λόγος είναι 
τα πρωτοφανή μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αρνείται να σεβαστεί ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα – το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία.  

α μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν επιλέξει τον δρόμο  
των μονομερών παράνομων 

κυρώσεων, χρησιμοποιώντας τες για 
να αποφύγουν τον άμεσο ειλικρινή 
διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο,  
τον οποίο σαφώς φοβούνται. 
Η κατάσταση στον κόσμο δεν διευκολύνεται, αλλά 
επιδεινώνεται μπροστά στα μάτια μας. Ο κύριος λόγος είναι 
ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να επιβάλλουν 
με επιθετικό τρόπο τη λεγόμενη «βασιζόμενη σε κανόνες 
παγκόσμια τάξη» στους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε 
επίπεδο διακρατικής επικοινωνίας. Το τι συνεπάγεται αυτή 
η «τάξη» για τα ανθρώπινα δικαιώματα φαίνεται καλά από 
το παράδειγμα της Ουκρανίας. Είναι η πολιτική της 
«Συλλογικής Δύσης» με επικεφαλής την Ουάσινγκτον που 
οδήγησε το καθεστώς του Κιέβου σε πόλεμο με τον ίδιο του 
το λαό, από το 2014. Όλοι όσοι διαφωνούν με τις 
νεοναζιστικές «αξίες του Μαϊντάν» και τις εγκληματικές 
πολιτικές των ουκρανικών αρχών, οι οποίες παραβιάζουν 
συστηματικά τα βασικά ανθρώπινα και μειονοτικά 

δικαιώματα, τις δεσμεύσεις του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ, ακόμη 
και το σύνταγμα της ίδιας τους της χώρας. 

ι ακραίοι εθνικιστές και οι 
νεοναζί που κατέλαβαν  
την εξουσία στο Κίεβο με 

πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε  
από τη Δύση έχουν εξαπολύσει 
πραγματική τρομοκρατία. 

 
Είναι αδύνατο να θυμηθούμε χωρίς να ανατριχιάσουμε τη 
φρικτή τραγωδία στην Οδησσό στις 2 Μαΐου 2014. Εκείνη 
την εποχή, ειρηνικοί διαδηλωτές κάηκαν ζωντανοί στο 
κτίριο τη έδρας των Συνδικάτων, στον Οίκο των 
Συνδικάτων. Οι δράστες αυτής της θηριωδίας είναι γνωστοί 
με τα ονόματά τους, πόζαραν στις κάμερες, αλλά δεν έχουν 
ακόμη τιμωρηθεί. Οι ομαδικοί τάφοι που ανακαλύφθηκαν 
στο Ντονμπάς, αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη των  
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εγκληματικών συνεπειών των μαζικών βομβαρδισμών των 
αμάχων στην περιοχή αυτή. Από ιατροδικαστικές εξετάσεις 
διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των νεκρών ήταν γυναίκες 
και ηλικιωμένοι. Οι δυτικοί συνάδελφοί μας απλώς 
αδιαφορούν για τα πολυάριθμα γεγονότα αυτών των 
κατάφωρων παραβιάσεων ενός θεμελιώδους ανθρώπινου 
δικαιώματος, του δικαιώματος στη ζωή. Όλες οι 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν, προκειμένου να 
επιστήσουμε την προσοχή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στις φρικαλεότητες που λαμβάνουν χώρα 
εδώ και 8 χρόνια, αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία.  

ο Ουκρανικό καθεστώς όλα  
αυτά τα χρόνια ακολούθησε μια  
πορεία βίαιης απο-Ρωσοποίησης 

και καταναγκαστικής αφομοίωσης  
του πληθυσμού. 

 
Οι άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους και 
θα ήθελαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, τη γλώσσα 
και τον πολιτισμό τους, υφίστανται την άμεση 
προειδοποίηση ότι είναι ξένοι στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, 
αποκαλώντας τους «βιολογικά δείγματα», τους 
συμβούλευσε να εγκαταλείψουν τη χώρα και να φύγουν για 
τη Ρωσία. Πρωτοστάτησε στην υιοθέτηση ενός νόμου 
σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, σύμφωνα με τον 
οποίο, δεν υπάρχει καν θέση για τους Ρώσους που ζουν σε 
αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες. Ο νόμος αυτός κινείται στο 
πνεύμα της νομοθέτησης, όπως συνέβαινε στη ναζιστική 
Γερμανία. Η Ρωσική γλώσσα εξοβελίζεται από τα σχολεία 
και από τα πανεπιστήμια, από τη δημόσια σφαίρα, απλά 
εξαλείφεται από την καθημερινή ζωή. Δεν είναι σπάνιες οι 
περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα να μιλάτε τη μητρική 
σας γλώσσα μπορεί να σας στοιχίσει όχι μόνο τη δουλειά 
σας, την υγεία σας, αλλά και τη ζωή σας ακόμη. 
Φανταστείτε να απαγορεύσει η Ιρλανδία την Αγγλική 
γλώσσα, το Βέλγιο τη Γαλλική και η Ιταλία τη Γερμανική. 
Είναι απλά αδύνατο να το φανταστεί κανείς. 

ολομέτωπη επίθεση εναντίον  
της Ρωσικής γλώσσας στην 
Ουκρανία δεν καταδικάζεται  

από τη πεφωτισμένη Δύση. Αντίθετα, 

ενθαρρύνεται μάλιστα από 
ορισμένους κύκλους. 

 
Κάθε εκδήλωση διαφωνίας έχει σοβαρότατες επιπτώσεις. 
Η διαδικασία «εκκαθάρισης», από πλευράς της 
κυβέρνησης, όσον φορά ανεπιθύμητους και ανυπότακτους 
αξιωματούχους έχει δρομολογηθεί σε μόνιμη βάση. Ο 
κύριος «αρωγός» εν προκειμένω είναι ο νόμος περί 
«εκκαθάρισης», που ψηφίστηκε από την Verkhovna Rada. 
Εκδίδονται και άλλες νομοθετικές πράξεις που επιτρέπουν 
στις υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος να καταπνίγουν 
τη διαφωνία και να διώκουν την αντιπολίτευση. Οι αρχές 
επιβάλλουν απαγορεύσεις σε τηλεοπτικά κανάλια και άλλα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και ασκούν κατασταλτικές 
πολιτικές σε βάρος των ίδιων των πολιτών τους, 
συμπεριλαμβανομένων και των μελών του κοινοβουλίου. 
Δεν αποτελεί αυτό παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και 
του δικαιώματος έκφρασης της γνώμης; Τα ψεύδη σχετικά  
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με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διασπείρονται 
ξεδιάντροπα. Τα κατά τόπους πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ 
ανακηρύσσονται ήρωες, ενώ οι πραγματικοί αντιφασίστες 
ήρωες παραπέμπονται στη λήθη. Τα μνημεία των νικητών 
κατά του φασισμού κατεδαφίζονται. Οι εγκληματίες 
πολέμου που πολέμησαν στις τάξεις του Τρίτου Ράιχ 
δοξάζονται. Στις 23 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, το 
Ουκρανικό Υπουργικό Συμβούλιο διαβίβασε στην 
Verkhovna Rada νομοσχέδιο σχετικά με την αποχώρηση 
της Ουκρανίας από τις συμφωνίες της Κοινοπολιτείας 
Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), που αφορούν τη διαιώνιση 
της μνήμης του θάρρους και του ηρωισμού των λαών στον 
Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941-1945. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η συμπεριφορά του Ζελένσκι, ο οποίος είχε τη 
συνείδηση να δηλώσει την ίδια ημέρα ότι τιμά τη μνήμη του 
παππού του, ο οποίος πολέμησε στον Κόκκινο Στρατό για 
την απελευθέρωση της Σοβιετικής Ένωσης και της 
Ευρώπης από τον φασισμό, αποτελεί το αποκορύφωμα 
της βλασφημίας.  

ο καθεστώς του Κιέβου είχε 
παρεισφρήσει ακόμη και σε  
μια τόσο ευαίσθητη, προσωπική 

σφαίρα όπως ο πνευματικός κόσμος 
των ανθρώπων. Οι διακρίσεις με  
βάση τη θρησκεία εντείνονται.  
Οι προηγούμενες αρχές υπό την ηγεσία του Ποροσένκο, με 
την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, προχώρησαν σε 
διάσπαση της εκκλησίας, δημιουργώντας τη λεγόμενη 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Έχουν δρομολογηθεί 
νόμοι εναντίον της νόμιμης Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας. Οι εκκλησίες που 
ανήκουν σε αυτήν κατάσχονται και εκατομμύρια ενορίτες 
και κληρικοί της διώκονται. Τι άλλο αποτελεί αυτό παρά 
παραβίαση της ελευθερίας της θρησκείας; Όλες αυτές οι 
μαζικές και συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών και η συνεχής καλλιέργεια του 
νεοναζισμού πραγματοποιούνται με την ανοιχτή 
συναίνεση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δηλώνουν 
αλαζονικά ότι αποτελούν τους «σημαιοφόρους της 
δημοκρατίας». Οι διεθνείς μηχανισμοί προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, οι οποίοι δεν 
μπόρεσαν όλα αυτά τα χρόνια να βρουν το θάρρος να 
αντιδράσουν επαρκώς στην εξωφρενική ανομία στην 
Ουκρανία, δέχθηκαν επιπλέον τις αμείλικτες πιέσεις των 
αρχών της χώρας. Η Δύση άρχισε να κλείνει τα μάτια σε 
αυτό που συνέβαινε τον Φεβρουάριο του 2014, όταν 
εξτρεμιστές πραγματοποίησαν αντισυνταγματικό 
πραξικόπημα, διαλύοντας τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί 
με τον τότε Ουκρανό πρόεδρο υπό τις εγγυήσεις της ΕΕ. Οι 
πραξικοπηματίες μόλις ανέλαβαν την εξουσία, διακήρυξαν 
τη συμμαχία τους με τη Δύση και αμέσως εξαπέλυσαν 
επίθεση κατά της Ρωσικής γλώσσας, με σκοπό να 
εκδιώξουν όλους τους Ρώσους από την Κριμαία και να 
εγκαταστήσουν εκεί ένοπλους ακτιβιστές. Οι ανατολικές 
περιοχές της Ουκρανίας που δεν αποδέχθηκαν το 
πραξικόπημα κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία, αν και 
ουδέποτε είχαν επιτεθεί σε οποιονδήποτε. Αντιθέτως, 
οργανώθηκαν εναντίον τους μονάδες εκτελεστών – 
τιμωρών και οι πόλεις τους βομβαρδίστηκαν με 
αεροπορικές επιδρομές, πυροβολικό και πολλαπλούς 
εκτοξευτές πυραύλων. Καταστράφηκαν δημόσια κτίρια, 
σχολεία, νοσοκομεία. Σκοτώθηκαν πολίτες. 

νας απάνθρωπος οικονομικός, 
διαμεταφορικός και 
επισιτιστικός αποκλεισμός 

επιβλήθηκε στο Ντονμπάς. 

Το καθεστώς του Κιέβου κατάφερε να αποφύγει τις 
συνέπειες, όλων αυτών των πράξεών του. Οι διεθνείς 
οργανισμοί περιορίστηκαν στην καλύτερη περίπτωση σε 
στείρες εκκλήσεις «και προς τις δύο πλευρές». Προφανώς,  

 

Τ 

Έ 
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υπό αυτές τις συνθήκες, οι κάτοικοι της Κριμαίας και του 
Ντονμπάς δεν είχαν άλλη επιλογή. Τον Μάρτιο του 2014, η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Κριμαίας 
ψήφισε – σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο – 
υπέρ της ενσωμάτωσης της χερσονήσου στη Ρωσία. Η 
εφαρμογή του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών που 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών τους 
επέτρεψε να προστατεύσουν το δικαίωμά τους στη ζωή, 
στην ελεύθερη χρήση της μητρικής τους γλώσσας, στις 
παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Για το 
λόγο αυτό, το Κίεβο απέκλεισε τη διώρυγα της Βόρειας 
Κριμαίας, την κύρια πηγή πόσιμου νερού για τους 
κατοίκους της χερσονήσου. Για άλλη μια φορά, όλοι 
σιώπησαν, ξεχνώντας τις πέντε διεθνείς συμβάσεις που 
κατοχυρώνουν το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές 
πόσιμο νερό. Όσον αφορά τους κατοίκους του Ντονμπάς, 
μετά τη δέσμη μέτρων του Μινσκ, που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον 
Φεβρουάριο του 2015, ήλπιζαν ότι θα εισακουστεί και ότι θα 
επικρατήσει η δικαιοσύνη. Ήλπιζαν ότι το Κίεβο θα 
ξεκινήσει διάλογο με τους πολίτες του – τους κατοίκους του 
Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ – και ότι θα αρχίσει να 
εκπληρώνει όλες τις άλλες υποχρεώσεις του βάσει των 
συμφωνιών του Μινσκ, τις οποίες όμως εκείνο, αντίθετα 
εξακολουθούσε να υπονομεύει κατάφωρα με την άμεση 
υποστήριξη της Δύσης, συνεχίζοντας τις ένοπλες 
προκλήσεις. Πρόσφατα, οι εγκληματικές ενέργειες του 
Ουκρανικού καθεστώτος έχουν ενταθεί δραματικά. Κατά 
συνέπεια, μόνο από τα μέσα Φεβρουαρίου, περισσότεροι 
από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες από το Ντονμπάς έχουν 
βρει καταφύγιο στη Ρωσία. 

 
χουμε συγκεντρώσει ένα  
μεγάλο όγκο αποδείξεων  
σχετικά με τις μαζικές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράττονται  
από τις αρχές του Κιέβου. 
Στον ιστότοπο της Μόνιμης Ρωσικής Αντιπροσωπείας στη 
Γενεύη έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή έκθεση εγγράφων 
και φωτογραφιών που αποκαλύπτουν τις φρικαλεότητες 
που διέπραξαν ο Ουκρανικός στρατός και τα νεοναζιστικά 
τάγματα εθελοντών πολιτοφυλάκων. Προτρέπω όλους 
όσους ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα να 

διαβάσουν αυτή την έκθεση για να ανακαλύψουν την 
αλήθεια, την οποία το καθεστώς του Κιέβου, οι προστάτες 
του και τα περισσότερα δυτικά μέσα ενημέρωσης 
προσπαθούν επιμελώς να αποκρύψουν. Στο πλαίσιο της 
κατάφωρης παραβίασης των δικαιωμάτων των Ρώσων και 
των Ρωσόφωνων πολιτών της Ουκρανίας, του οκταετούς 
πολέμου που εξαπολύθηκε εναντίον τους με όλα τα 
χαρακτηριστικά της γενοκτονίας, της επίμονης άρνησης 
της Δύσης να ανακαλέσει τις Ουκρανικές αρχές στην τάξη 
και της απουσίας οποιασδήποτε αντίδρασης από τα 
Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ και τις δομές προστασίας των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ε.Ε, η Ρωσία δεν θα 
μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη για την τύχη των 
τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων του Ντονμπάς. 

 

πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε  
να αναγνωρίσει τις Λαϊκές 
Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και 

του Λουγκάνσκ και, ανταποκρινόμενος 
στην έκκληση των ηγετών της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ και Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και  
να ξεκινήσει ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση για την προστασία  
των κατοίκων τους 
, σύμφωνα με τις συνθήκες φιλίας και αμοιβαίας συνδρομής  

 

Έ 
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που έχουν συναφθεί με τις δημοκρατίες αυτές. Σκοπός των 
ενεργειών μας είναι να σώσουμε ανθρώπους, 
εκπληρώνοντας τις συμμαχικές μας υποχρεώσεις, και να 
αποστρατιωτικοποιήσουμε και να αποναζιστικοποιήσουμε 
την Ουκρανία, ώστε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί ποτέ 
ξανά στο μέλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το 
πρίσμα της ένταξης της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ και της 
χορήγησης επιθετικών οπλικών συστημάτων στο 
σημερινό καθεστώς, το οποίο έχει προβάλει ανοιχτά 
εδαφικές διεκδικήσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
απειλεί με χρήση βίας και αποκτά στρατιωτική πυρηνική 
ικανότητα. Όσον αφορά την εκστρατεία που ξεκίνησε 
σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, οι εμπνευστές 
της οποίας δείχνουν πλήρη αδιαφορία και περιφρόνηση 
για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα 
ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη Διακήρυξη του 1970 
για τις αρχές του διεθνούς δικαίου σχετικά με τις φιλικές 
σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  Το έγγραφο αυτό, το 
οποίο εγκρίθηκε με συναινετικό ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, ορίζει ότι η αρχή του σεβασμού της 
εδαφικής ακεραιότητας ισχύει για «τα κράτη που σέβονται 
με τις έμπρακτες ενέργειές τους την αρχή των ίσων 
δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών (…) και, ως 
εκ τούτου, έχουν κυβερνήσεις που εκπροσωπούν χωρίς 
διάκριση φυλής, θρησκείας ή χρώματος τους λαούς που 
κατοικούν στην επικράτειά τους». 

 

νεοναζιστική κυβέρνηση του 
Κιέβου σαφώς δεν ήταν και  
δεν είναι κυβέρνηση που 

επιδεικνύει σεβασμό απέναντι  
στους λαούς της Ουκρανίας. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, άμεσα 
υπεύθυνοι για πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι 
δράστες εγκλημάτων στα οποία έχουν πέσει θύματα 
εκατοντάδες χιλιάδες απλοί άνθρωποι στη Γιουγκοσλαβία, 
το Ιράκ, τη Λιβύη και το Αφγανιστάν, αποδεικνύουν για 
άλλη μια φορά τα «διπλά» τους πρότυπα. Το σημερινό 
καθεστώς του Κιέβου είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του 
γεγονότος ότι όταν είσαι πιστός υποτελής ενός ηγεμόνα και 

συμμετέχεις με ιδιαίτερο ζήλο στην εξυπηρέτηση της 
πολιτικής του για τον περιορισμό της Ρωσίας, σου 
επιτρέπονται τα πάντα. Μπορείς να καταπατήσεις 
οποιαδήποτε ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, απλά να 
σκοτώσεις ανθρώπους, να καλλιεργήσεις νεοναζιστικές 
παραδόσεις και πρακτικές. Σε αντάλλαγμα για την 
αδιαμφισβήτητη πίστη και υπακοή σας, η «πολιτισμένη» 
Δύση θα κάνει τα στραβά μάτια σε όλα αυτά. Επιπλέον, τις 
προάλλες, σε μια Ρωσοφοβική φρενίτιδα, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποφάσισε να εφοδιάσει το Κίεβο με φονικά όπλα. 
Για εμάς, η ζωή κάθε Ρώσου, Ουκρανού, πολίτη του 
Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ δεν είναι λιγότερο πολύτιμη 
από τη ζωή ενός Ευρωπαίου ή ενός Αμερικανού. Όπως έχει 
τονίσει επανειλημμένα ο Πρόεδρος Πούτιν, διατηρούμε 
ακλόνητο σεβασμό προς τον Ουκρανικό λαό, τη γλώσσα 
και τις παραδόσεις του. Δεν σκοπεύουμε σε καμία 
περίπτωση να θίξουμε τα συμφέροντα των πολιτών της 
Ουκρανίας, με τους οποίους μας ενώνει όχι μόνο η κοινή 
ιστορία, η πολιτιστική, πνευματική και πολιτιστική 
συγγένεια, αλλά και απλά οι δεσμοί αίματος και οι 
οικογενειακοί δεσμοί. Εκατομμύρια Ουκρανοί ζουν σήμερα 
στη Ρωσία. Για εμάς θεωρούνται γηγενείς. Πάντοτε 
ήμασταν και θα είμαστε μαζί πολλαπλάσια ισχυρότεροι και 
περισσότερο επιτυχημένοι. Το κυριότερο όμως είναι να 
σταματήσουν οι προσπάθειες των προσωρινών δυνάμεων 
που κατέλαβαν παράνομα την εξουσία να προδίδουν τα 
θεμελιώδη συμφέροντα του Ουκρανικού λαού και να 
ακολουθούν μια πολιτική μετατροπής της χώρας τους σε 
μία «αντι-Ρωσία», προκειμένου να ικανοποιήσουν τη Δύση. 

 

πραγματική υστερία που 
επικρατεί σήμερα στο ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ επιβεβαιώνει ότι ο στόχος 

των ΗΠΑ και όλων των συμμάχων τους, 
που κατασκευάστηκαν από την 
Ουάσινγκτον, ήταν και παραμένει  
η δημιουργία μιας «αντι-Ρωσίας».  

 

Η H 
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Όπως γνωρίζετε, κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι άρχισαν 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ρώσων εκπροσώπων και 
της αντιπροσωπείας του Κιέβου. Ελπίζω ότι η Ουκρανική 
πλευρά θα συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της 
κατάστασης και την ευθύνη της, θα αντιληφθεί την ανάγκη 
να επιδείξει την αυτοτέλειά της και τη συμβατική της 
ικανότητα και να αποφύγει την επανάληψη της ιστορίας, 
που συνέβη με τις συμφωνίες του Μινσκ. Θα ήθελα να 
κλείσω υπενθυμίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
μια παγκόσμια σταθερά. Δεν μπορεί να εξαρτάται από την 
εγωιστική φιλοδοξία κάποιων λίγων να ξαναγράψουν την 
Οικουμενική Διακήρυξη του 1948, να διαστρεβλώσουν και 
να αντικαταστήσουν με τους δικούς τους «κανόνες» τη 
συναίνεση που στήριξε τότε το συλλογικό μας έργο. 

 
Ο ρόλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ είναι να διασφαλίζει τη δέσμευση στις κοινές μας αξίες 
και όχι στις αξίες των άλλων, να προωθεί τη συζήτηση με 
αμοιβαίο σεβασμό χωρίς πολιτικοποίηση ή διπλά 
πρότυπα και να αποτρέπει την εκμετάλλευση θεμάτων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως πρόσχημα για την 
ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις. Αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για κάθε ζήτημα που 
επηρεάζει τα ζωτικά συμφέροντα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για τον 
επαίσχυντο θεσμό της «μη κτήσης ιθαγένειας« στην 
Ευρώπη, είτε για το αυξανόμενο κίνημα υπέρ της 
αναβίωσης των Ναζί, είτε για την εμμονή της Δύσης 
αναφορικά με τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις, είτε για 
τη στοχοποίηση των απλών ανθρώπων, που δεν 

αποτελούν πλέον μυστικό. Αυτοί οι παράνομοι 
αποκλεισμοί δεν περιορίζονται πλέον σε οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές απαγορεύσεις. Επεκτείνονται στους 
τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, της 
εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και, γενικότερα, σε όλες 
τις ανθρώπινες σχέσεις.  

Δύση έχει ξεκάθαρα χάσει  
τον έλεγχο του εαυτού της στην 
επιθυμία της να εκτονώσει την 

οργή της απέναντι στη Ρωσία και  
έχει αρχίσει να καταστρέφει  
όλους τους θεσμούς και τους  
κανόνες που έχει δημιουργήσει, 
συμπεριλαμβανομένου  
του απαραβίαστου της  
ατομικής ιδιοκτησίας.  
Αυτή φιλοσοφία της Δύσης, βασισμένη στην αίσθηση της 
αλαζονείας, της ανωτερότητας, της αποκλειστικότητας και 
της ελευθεριότητας πρέπει να τελειώσει.  Η κυρίαρχη 
ισότητα των κρατών αποτελεί βασική αρχή του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών. Ισχύει πλήρως για τους σκοπούς και το 
έργο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ρωσία 
είναι πάντοτε ανοικτή σε ισότιμη συζήτηση με αμοιβαίο 
σεβασμό για οποιοδήποτε θέμα και είναι έτοιμη να 
επιδιώξει μια δίκαιη ισορροπία συμφερόντων. 

Η 
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Η σφοδρότητα της ρωσικής επέμβασης ώθησε τους 
Δυτικούς να υιοθετήσουν μια νέα σειρά πολύ πιο αυστηρών 
οικονομικών κυρώσεων απέναντι στη Μόσχα και στον 
Βλαντίμιρ Πούτιν: αποφάσισαν κυρίως να αποκλείσουν 
πολλές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα διατραπεζικών 
πληρωμών SWIFT, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, 
προεδρεύουσα της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων 
βιομηχανικών χωρών (G7). 

ια ενέργεια που θα «εμποδίσει 
τις ρωσικές τράπεζες να 
διενεργούν την πλειονότητα 

των παγκόσμιων οικονομικών 
συναλλαγών τους και, ως εκ  
τούτου, οι ρωσικές εξαγωγές και  
εισαγωγές θα μπλοκαριστούν», όπως 
υπογράμμισε από την πλευρά της, η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.  

 

Οι δυτικοί σύμμαχοι αποφάσισαν να περιορίσουν 
περαιτέρω την πρόσβαση της ρωσικής κεντρικής τράπεζας 
στις αγορές κεφαλαίου και να «παγώσουν τα περιουσιακά 
στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας» προκειμένου να 
εμποδίσουν τη Μόσχα να καταφύγει σε αυτά ώστε να 
χρηματοδοτήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα 
με τα λόγια της Φον ντερ Λάιεν. «Θα παραλύσουμε τα 
περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. 
Αυτό θα παγώσει τις συναλλαγές της και θα είναι αδύνατο 
για την Κεντρική Τράπεζα να ρευστοποιεί τα περιουσιακά 
στοιχεία», εξήγησε η ίδια, προσθέτοντας ότι 

α εμποδιστούν οι Ρώσοι 
ολιγάρχες να χρησιμοποιούν  
τις ευρωπαϊκές αγορές.  

«Τα μέτρα θα επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα του 
Πούτιν να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που ξεκίνησε», 
σημείωσε η Γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν, για να 
συνεχίσει: «Ο Πούτιν πήρε έναν δρόμο με στόχο να 
καταστρέψει την Ουκρανία, αλλά αυτό που επίσης κάνει 
είναι να καταστρέφει το μέλλον της χώρας του». Οι νέες 
κυρώσεις θα θέσουν εντέλει στο στόχαστρο τους Ρώσους 
ολιγάρχες και τις οικογένειές τους. Η Ρωσία είναι πλέον 
ένας «οικονομικός και χρηματοπιστωτικός παρίας», με το 
ρούβλι σε «ελεύθερη πτώση» την ώρα που μια ομάδα 
εργασίας «θα εντοπίζει» τα «γιοτ, τα τζετ, τα πολυτελή 
αυτοκίνητα και τις πολυτελείς κατοικίες» ρώσων 
ολιγαρχών ανέφερε υψηλόβαθμος αμερικανός 
αξιωματούχος.  

Μ 

Θ 
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Πριν ακόμα φανούν οι επιπτώσεις, ανακοινώνεται ποιος θα 
πληρώσει τον λογαριασμό… Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε ότι  

ι σαρωτικές κυρώσεις που έχει 
επιβάλει το ευρωπαϊκό μπλοκ 
στη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες 

λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης 
της Μόσχας στην Ουκρανία, 
θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο  
και στους Ευρωπαίους. 
Απαντώντας σε παρατήρηση ανταποκριτή του Euronews 
την περασμένη Κυριακή ότι «φυσικά οι Ευρωπαίοι και η 
Ευρώπη θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για αυτά τα 
μέτρα», η φον ντερ Λάιεν απάντησε καταφατικά, λέγοντας 
ότι «κάθε πόλεμος έχει κόστος». Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
αξιωματούχο, οι Βρυξέλλες δεν πτοούνται από το πιθανό 
οικονομικό πλήγμα από τις κυρώσεις στη Ρωσία και θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία με μια «ισχυρή 
αλληλεγγύη». Το αφεντικό της ΕΕ και κολλητή του Αλμπέρτ 
Μπουρλά, απαρίθμησε την προθυμία του μπλοκ να δεχθεί 
Ουκρανούς πρόσφυγες, την «οικονομική υποστήριξη», 
καθώς και την «υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισμού» ως 
απόδειξη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει το Κίεβο. Η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία 
συμμερίζεται τις «αξίες της ΕΕ» και υπερασπίζεται τις 
«αρχές» της. Ο Paschal Donohoe, ο Ιρλανδός Υπουργός 
Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, δήλωσε επίσης 
ότι «θα υπάρξει οικονομικό κόστος» για την Ευρώπη που 
«θα προκύψει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ωστόσο, 
ο Donohoe διαβεβαίωσε τους πάντες ότι οι υπουργοί 
Οικονομικών της ευρωζώνης θα επανεξετάσουν τα 
δημοσιονομικά τους σχέδια στο εγγύς μέλλον και θα 
βεβαιωθούν ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, από την πλευρά 
της, είπε ότι θεωρεί την αύξηση των τιμών της ενέργειας και 
τη μείωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και της 
κατανάλωσης ως τους δύο κύριους παράγοντες κινδύνου 
για την οικονομία της ΕΕ. Διευκρίνισε ότι «η επίμονη 
αβεβαιότητα πιθανότατα θα επιβαρύνει την κατανάλωση 
και τις επενδύσεις και θα εμποδίσει την ανάπτυξη, ενώ 
απορρίπτει τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των 
κυρώσεων στο εμπόριο ως ασήμαντες. Ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
επίσης, πρότεινε ότι «η κρίση θα επιβαρύνει την ανάπτυξη 
της ΕΕ», ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα σταματήσει 
εντελώς την ανάπτυξη της ΕΕ». Από τις 24 Φεβρουαρίου, η 
ΕΕ στο σύνολό της, καθώς και τα επιμέρους κράτη μέλη, 
έχουν επιβάλει μια σειρά από εξοντωτικές κυρώσεις στη 
Ρωσία, με το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της 
κεντρικής τράπεζας της Μόσχας να είναι ένα από τα 
τελευταία πλήγματα. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ 
Πούτιν, ανακοίνωσε την έναρξη μιας ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης στην Ουκρανία με στόχο την 
«αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστοποίηση» της 
χώρας. Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της 
κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι διεξάγει επιθετικό πόλεμο και 
επιδιώκει να εγκαταστήσει μια φιλορωσική κυβέρνηση-
μαριονέτα στο Κίεβο.  

μόνη πραγματικά κερδισμένη 
χώρα της ΕΕ φαίνεται να είναι  
και πάλι η Γερμανία, και ειδικά  

οι βιομήχανοι πολεμικών όπλων,  
οι οποίοι, μετά την ανακοίνωση του 
Όλαφ Σολτς για τη δημιουργία ενός 
ταμείου εμβέλειας 100 δισ. ευρώ  
για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας 
μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, 
ανοίγουν σαμπάνιες… 

Ο 
Η 
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Επιμέλεια:  
Κυριάκος Τόμπρας 
Οικονομολόγος, 
Διδάκτορας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρος Υπέρβασης 

 

ake War News.....  

Αυτό που ζούμε  
τις τελευταίες  

ημέρες δεν  
έχει προηγούμενο.  
Tόση συστημική 
παραπληροφόρηση, 
ένθεν κακείθεν,  
δεν είδαμε ποτέ σε 
κανέναν πόλεμο. 
Με τους στρατούς των παγκοσμίως 
επιστρατευμένων καναλιών, 
δημοσιογράφων, φωτογράφων, 
βιντεοπαραγωγών, ιστοσελίδων και 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να 

πλησιάζουν ίσως τον αριθμό των δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία. 
Ρώσοι, Ουκρανοί, ΕΕ και ΝΑΤΟ, συναγωνίζονται στον ποιος θα μας σερβίρει το 
καλύτερο ψέμα, προκειμένου να γίνει πιστευτή η προπαγάνδα του. Με τους 
δυτικούς, λόγω της μεγαλύτερης παγκόσμιας δικτύωσης και επιρροής τους, να 
νικούν κατά κράτος την Ρωσία στον πόλεμο των Fake War News...... 

Το BBC με ρεπορτάζ του αποκαλύπτει την προπαγάνδα της Δύσης αναφορικά με 
την ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία, καθώς δείχνει ότι δυτικοί κορυφαίοι 
πολιτικοί και υπουργοί αναπαράγουν διαρκώς ψευδείς ειδήσεις!!! Να θυμίσουμε 
ότι το BBC είναι βρετανικό ΜΜΕ και έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ρωσικής 
επέμβασης. Ο μεγαλύτερος δημοσιογραφικός οργανισμός της Βρετανίας, δεν έχει 
κανένα πρόβλημα να γελοιοποιεί ακόμα και Βρετανούς πολιτικούς, προκειμένου 
να υπερασπίσει την αλήθεια. Ας γίνει δίδαγμα για τους υπόλοιπους. Διαβάστε 
ενδεικτικά: Το νεαρό κορίτσι που αντιμετωπίζει στρατιώτη δεν είναι από την 
Ουκρανία!!! 

ο κοριτσάκι από την Παλαιστίνη και ο  
ισραηλινός στρατιώτης παρουσιάστηκαν  
ψευδώς ως εικόνα από την Ουκρανία!!! 

 

F 

Τ 
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Ένα θολό βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνει μια Ουκρανή 
κοπέλα να αντιμετωπίζει έναν Ρώσο στρατιώτη έχει 
καταγράψει 12 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και 
σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές στο Twitter!!! Αλλά 
στην πραγματικότητα το βίντεο δείχνει την Παλαιστίνια 
Ahed Tamimi, 11 ετών τότε, να αντιμετωπίζει έναν 
Ισραηλινό στρατιώτη μετά τη σύλληψη του μεγαλύτερου 
αδελφού της το 2012. Το Twitter έχει χαρακτηρίσει το βίντεο 
«παραβίαση όρων», αλλά συνεχίζει να συγκεντρώνει 
προβολές στο TikTok. «Αντίσταση» με μολότοφ κατά των 
Ρώσων στο Κίεβο!!! 

 

Διαφορετικές εκδοχές ενός βίντεο που ισχυρίζεται ότι 
δείχνει κατοίκους του Κιέβου να πολεμούν το ρωσικό 
μηχανοκίνητα με βόμβες μολότοφ έγιναν viral σε πολλές 
πλατφόρμες το περασμένο Σαββατοκύριακο. Έκανε 
πολλούς χρήστες να πιστέψουν ότι έδειχνε συγκρούσεις 
μεταξύ Ουκρανών πολιτών και ρωσικών δυνάμεων και 
μάλιστα το διέδωσαν δύο Βρετανοί βουλευτές!!! Το βίντεο 
όμως είναι παλιό. Τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων του Euromaidan το 2014, που οδήγησαν 
στην ανατροπή του τότε προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ 
Γιανουκόβιτς. Το κλιπ βιντεοπαιχνιδιού με κατάρριψη 
αεροσκάφους γίνεται viral!!! Σκηνή από βιντεοπαιχνίδι 
έγινε ουκρανικό έπος!!! Ένα δραματικό βίντεο που φαίνεται 
να δείχνει έναν Ουκρανό πιλότο να καταρρίπτει ένα ρωσικό 
μαχητικό αεροσκάφος δημοσιεύτηκε στο Twitter από το 
Nexta TV, ένα μέσο της Λευκορωσίας που έγινε κύρια πηγή 
ενημέρωσης για την Δύση από την εποχή των 
αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Λευκορωσία μετά τις 
αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2020!!! Το κλιπ 
δείχνει ένα πίδακα φωτιάς και ακολουθεί ο ήχος μιας 
τεράστιας έκρηξης – και προβλήθηκε σχεδόν ένα 
εκατομμύριο φορές. 

στόσο, το βίντεο δεν είναι 
πραγματικό!!! Είναι ένα κλιπ  
από το τηλεπαιχνίδι Arma 3  

και απολύτως άσχετο με  
τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

 
Τα παιδιά της Ουκρανίας αποχαιρετούν τα ουκρανικά 
στρατεύματα; Η φωτογραφία που συγκίνησε εκατομμύρια, 
δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία! Μια 
εικόνα που δείχνει δύο παιδιά να αποχαιρετούν μια ομάδα 
των ουκρανικών ενόπλων  δυνάμεων που οδεύουν προς 
τη μάχη έχει κερδίσει εκατομμύρια likes και shares. Την 
ανάρτησαν μεταξύ άλλων ο Αμερικανός βουλευτής Adam 
Kinzinger και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Carl 
Bildt!  

 

Ω 
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λλά η εικόνα ήταν παλιά – 
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά  
το 2016! Τραβήχτηκε από  

έναν εθελοντή φωτογράφο του 
ουκρανικού υπουργείου Άμυνας,  
ο οποίος αργότερα απολύθηκε  
λόγω της αποκάλυψης του ότι  
είχε «σκηνοθετήσει» κάποιες  
από τις εικόνες μάχης του! 
Ο δήμαρχος του Κιέβου δεν είναι στην πρώτη γραμμή!!! Ο 
δήμαρχος του Κιέβου υποτίθεται ότι βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή! Μια εικόνα του δημάρχου του Κιέβου Vitali 
Klitschko που ισχυρίζεται ότι τον δείχνει στην πρώτη 
γραμμή, έχει γίνει viral στο Instagram. Αλλά και πάλι, 

ρόκειται για μια παλιά 
φωτογραφία – που 
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 

από τον κ. Klitschko στον λογαριασμό 
του στο Instagram τον Μάρτιο του 2021 

 
και τον δείχνει στο εκπαιδευτικό κέντρο Desna στην 
περιοχή Chernihiv. Παρά την συγκεκριμένη 

παραπλανητική εικόνα, είναι αλήθεια ότι ο κ. Klitschko 
υπερασπίστηκε την πόλη του μαζί με τα ουκρανικά 
στρατεύματα κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. 
Έπινε τσάι ο Ζελένσκι με τις ουκρανικές δυνάμεις; Άλλη μία 
προπαγανδιστική φωτογραφία του Ζελένσκι 
καταρρίπτεται. 

να βίντεο που ισχυρίζεται ότι 
δείχνει τον Ουκρανό πρόεδρο 
Volodymyr Zelensky σε στιγμές 

ανάπαυλας να τονώνει το ηθικό  
στις ουκρανικές δυνάμεις πίνοντας  
τσάι μαζί τους στο πεδίο της  
μάχης συγκέντρωσε σχεδόν  
3 εκατομμύρια προβολές  
το περασμένο Σαββατοκύριακο. 

 
Το βίντεο είναι γνήσιο, αλλά γυρίστηκε μια εβδομάδα πριν 
ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση. Τραβήχτηκε στο 
Shyrokyne, όταν ο Πρόεδρος Zelensky επισκέφτηκε 
στρατιώτες της πρώτης γραμμής για να δείξει την 
υποστήριξη στα στρατεύματά του. Εν τω μεταξύ, ένας 
λογαριασμός στο Telegram στο όνομα του κ. Zelensky 
τράβηξε την προσοχή το Σαββατοκύριακο, δημοσιεύοντας 
μηνύματα που καλούσαν τις ουκρανικές δυνάμεις να 
αφήσουν τα όπλα και να παραδοθούν. Αλλά ήταν ψεύτικο.  
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Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ Vasily Nebenzya μίλησε 
για εκατομμύρια πλαστά «ντοκουμέντα» στα κοινωνικά 
δίκτυα σχετικά με τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία, «τα 
οποία διακινούνται σκόπιμα από τις αρχές του Κιέβου», 
σύμφωνα με το defencenet.gr. «Τώρα έχει εξαπολυθεί ένας 
πόλεμος πληροφοριών εναντίον της Ρωσίας στα 
κοινωνικά δίκτυα», ανέφερε το RIA Novosti. Ο Nebenzya 
είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτά τα δεδομένα: «η 
ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία στοχεύει 
σε στρατιωτικές υποδομές και δεν χτυπά πολιτικούς 
στόχους». Προσπάθησε να επιστήσει την προσοχή του 
κοινού στο γεγονός ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που 
δείχνουν την υποτιθέμενη καταστροφή πολιτικών 
υποδομών στην Ουκρανία είναι στην πραγματικότητα 
παλιά υλικά – αυτές είναι φωτογραφίες εκείνων των 
υποδομών που κατέστρεψαν οι ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις στο Donbass για χρόνια. 

 

υνολικά 1,2 εκατομμύρια  
τέτοια ψεύτικα στοιχεία 
κυκλοφορούν σήμερα στα 

ουκρανικά κοινωνικά δίκτυα 
, συνόψισε και συνέστησε στους συναδέλφους του να μην 
συμβάλλουν στη διάδοση παραπληροφόρησης. «Οι 
συνάδελφοι χρησιμοποιούν φωτογραφίες από το 
Donbass, περνώντας τες ως δήθεν (ρωσική) επιθετικότητα 
στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλά τέτοια ψεύτικα στοιχεία, 
στο Διαδίκτυο και τα κανάλια Telegram είναι γεμάτα από 

αυτά. Υπάρχουν επίσης πολλά βίντεο για δήθεν ρωσικά 
χτυπήματα σε ειρηνικές γειτονιές, αυτά τα πλάνα 
γυρίστηκαν σε άλλες περιοχές του κόσμου και δεν έχουν 
καμία σχέση με την Ουκρανία. Σήμερα, η British Air Force 
Corporation επέστησε την προσοχή σε αυτό.  Δημοσίευσε 
ένα άρθρο όπου υπάρχουν τα πάντα – από φωτογραφίες 
παρελάσεων, και φωτογραφίες αμερικανικών αεροπλάνων 
που βομβαρδίζουν τη Λιβύη και φωτογραφίες από τη 
Συρία. Ακόμη και η έκρηξη στη Βηρυτό παρουσιάζεται σαν 
αυτό που συνέβη στην Ουκρανία», τόνισε ο Nebenzya. 
Απάντησε επίσης στις κατηγορίες του Βρετανού πρέσβη 
ότι ρωσικά τεθωρακισμένα τσακίζουν αμάχους. Σύμφωνα 
με τον Nebenzya είδε αυτό το ρεπορτάζ σε ένα από τα 
τηλεοπτικά κανάλια. Όπως σημείωσε ο Ρώσος μόνιμος 
αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, «είναι σαφές από το βίντεο ότι 
τα πλάνα δείχνουν το βαρύ αντιαεροπορικό σύστημα 
Strela-10, το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία με την 
Ουκρανία». «Δεν υπάρχουν τέτοια συγκροτήματα σε 
λειτουργία με τη Ρωσία, είναι απλά ξεπερασμένα. Αυτά 
είναι τα ψεύτικα στοιχεία που χρησιμοποιείτε» , κατέληξε. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δυτική κοινή γνώμη δεν έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δηλώσεις του Μόνιμου 
Αντιπροσώπου της Ρωσίας στον ΟΗΕ, που για άλλη μια 
φορά καταδεικνύει δύο μέτρα και δύο σταθμά και έλλειψη 
ενδιαφέροντος και συμπάθειας για όσα συμβαίνουν εδώ 
και 8 χρόνια στα εδάφη της LPR και της DPR. Στο βίντεο 
που ακολουθεί ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ καταδεικνύει 
πως πλάνα που παρουσιάζονται σήμερα από τα δυτικά 
δίκτυα έχουν λάβει χώρα σε άλλο χρόνο και σε άλλες 
τοποθεσίες. 
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ία από τις πιο 
σημαντικές 
παραμέτρους 

κατά την διάρκεια μιας 
πολεμικής σύγκρουσης 
είναι η προπαγάνδα,  
την οποία κατά κόρον 
χρησιμοποιούν τα  
ΜΜΕ για την επίτευξη  
των στόχων τους  
σε συνδυασμό με  
την λογοκρισία  
των αντίπαλων 
ειδησεογραφικών 
δικτύων. 

 
Η ιστοσελίδα ellinikahoaxes.gr 
αποκαλύπτει διεξοδικά αυτό το 
όργιο των Fake news και 
παραπληροφόρησης αναφορικά με 
τις Ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις 
στην Ουκρανία. 

 
Ο Θάνος Σιτίστας αποκαλύπτει στο 
ellinikahoaxes.gr: Ισχυρισμός: 
Βίντεο που κυκλοφορεί στο 
Facebook δείχνει συμπλοκή 
αμερικανικού αεροσκάφους F-22 
Raptor, με σύστημα 
αντιαεροπορικής άμυνας στην 
Ουκρανία. Συμπέρασμα: Το 
εξεταζόμενο βίντεο αποτελεί 
ψηφιακή προσομοίωση από το 
βιντεοπαιχνίδι ARMA 3 και δεν έχει 
καμία σχέση με τα τρέχοντα 
γεγονότα στην Ουκρανία. Ένα 

ίντεο με 
εκατοντάδες 
χιλιάδες προβολές, 

συνοδεύεται με την 
περιγραφή πως 
απεικονίζει συμπλοκή 
αμερικανικού 
αεροσκάφους F-22 
Raptor με σύστημα 
αντιαεροπορικής 
άμυνας. 
Ωστόσο, ο εν λόγω ισχυρισμός είναι 
ψευδής. Η επίμαχη ανάρτηση στο 
Facebook: 

 
Το βίντεο αποτελεί απόσπασμα από 
το βιντεοπαιχνίδι ARMA 3 και 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, 
τουλάχιστον από το 2021. Στο βίντεο 
βλέπουμε μια ψηφιακή 
αναπαράσταση, που απεικονίζει την 
εμπλοκή μεταξύ ενός αμερικανικού 
αεροσκάφους εγγύς υποστήριξης A-
10 Warthog, με ένα αντιβληματικό 
σύστημα C-RAM Phalanx. Το 
εικονιζόμενο σύστημα είναι μια 
εξελιγμένη έκδοση του Phalanx, που 
ονομάζεται C-RAM. To Phalanx 
τοποθετείται σε πολεμικά πλοία για 
άμυνα εναντίον εχθρικών 
αντιπλοϊκών πυραύλων. 
Συμπέρασμα:  

ο εξεταζόμενο 
βίντεο αποτελεί 
ψηφιακή 

προσομοίωση μάχης 
του βιντεοπαιχνιδιού 
ARMA 3 και δεν έχει 
καμία σχέση με τα 
τρέχοντα γεγονότα 
στην Ουκρανία. 
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Ο Στέλιος Πουρνής αποκαλύπτει: Ισχυρισμός: Στο βίντεο 
απεικονίζεται η στιγμή που ένας Ουκρανός αποχαιρετά την 
κόρη του για να πάει να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. 
Συμπέρασμα: Ο άνδρας που απεικονίζεται στο επίμαχο 
βίντεο είναι κάτοικος της πόλης Γκορλόβκα, η οποία ανήκει 
στην ελεγχόμενη από αυτονομιστές περιφέρεια του 
Ντονέτσκ και αποχαιρετάει την οικογένειά του που 
μετακινείται στο Ροστόφ της Ρωσίας. Στον ηλεκτρονικό 
Τύπο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμοιράζεται ένα 
βίντεο αποχωρισμού ενός πατέρα από την κόρη του. 

ύμφωνα με τα δημοσιεύματα,  
ο πατέρας είναι Ουκρανός και 
ετοιμάζεται να πολεμήσει στον 

πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.  
Ωστόσο, ο εν λόγω ισχυρισμός  
είναι παραπλανητικός. 
Ας δούμε τι ισχύει. Παραδείγματα: tanea.gr, in.gr, reader.gr. 
Αρχικά, πρέπει να τονιστεί πως το υπό εξέταση βίντεο που 
ανακυκλώνεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
ενημερωτικές ιστοσελίδες είναι κομμένο. Το αυθεντικό 
βίντεο έχει τραβηχτεί από ντόπιο κάτοικο στην πόλη 
Γκορλόβκα της ελεγχόμενης από Ρώσους αυτονομιστές 
περιφέρειας του Ντονέτσκ, στις 21 Φεβρουαρίου του 2022, 
δηλαδή, περίπου τρία εικοσιτετράωρα πριν από την 
έναρξη του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία με την Ουκρανία 

και δεν είχε κηρυχθεί επιστράτευση. Eιδικότερα, ο 
υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης της 
επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», 
Ντενίς Πουσίλιν, είχε ήδη από τις 18 Φεβρουαρίου 
ανακοινώσει την οργανωμένη μετακίνηση του άμαχου 
πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι) από το 
Ντονέτσκ, προς το Ροστόφ της Ρωσίας. Η μετακίνηση των 
αμάχων οργανώθηκε από τον δήμαρχο της Γκορλόβκα, 
Ιβάν Πριχόντκο, ο οποίος όρισε έξι σημεία αναχώρησης 
των λεωφορείων. Γεωεντοπισμός των έξι σημείων 
αναχώρησης στη Γκορλόβκα: Τα πρώτα δρομολόγια προς 
το Ροστόφ ξεκίνησαν αργά το απόγευμα της 18ης 
Φεβρουαρίου του 2022, ενώ μετακινήσεις από αυτά τα 
σημεία πραγματοποιούνταν τουλάχιστον μέχρι τις 22 του 
μηνός. Για να επαληθεύσουμε ότι η τοποθεσία λήψης του 
επίμαχου βίντεο είναι η πόλη Γκορλόβκα, αναλύσαμε 
πληροφορίες που περιέχει και εν συνεχεία τις συγκρίναμε 
με αντίστοιχες από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στον τοπικό 
ηλεκτρονικό Τύπο. 

 
Ειδικότερα, εντοπίσαμε ομοιότητες ανάμεσα σε λεωφορεία 
που ήταν συγκεντρωμένα στις 18 Φεβρουαρίου του 2022 σε 
κεντρική πλατεία της Γκορλόβκα και σε εκείνα που 
επιβιβαζόταν η μικρή με τη μητέρα της. Για παράδειγμα και 
τα δύο λεωφορεία φέρουν στο πίσω μέρος τους 
χρωματιστές καμπύλες σε σχήμα «Ζ». Ομοίως, 
διαπιστώσαμε πως οι διαφημίσεις που βρίσκονται 
κολλημένες στα τζάμια των λεωφορείων αφορούν στην 
επιχείρηση μεταφοράς προσώπων με την επωνυμία 
«Premium Taxi», η οποία δραστηριοποιείται στη 
Γκορλόβκα. Αναζητώντας πληροφορίες για τα δρομολόγια 
των αστικών λεωφορείων της Γκορλόβκα, επαληθεύσαμε 
πως το λεωφορείο που επιβιβάζονται η μητέρα με τη κόρη 
της ανήκει στην γραμμή 29b των αστικών λεωφορείων της 
πόλης. Παρά το γεγονός ότι η Google δεν προσφέρει τη 

Σ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 05-6 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 222 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 31 

 
δυνατότητα του Google Street View στη Γκορλόβκα, 
προσπαθήσαμε μέσω Google Earth να γεωεντοπίσουμε τη 

θέση λήψης του βίντεο. Σε πρώτη φάση ελέγξαμε όλα τα 
σημεία εκκίνησης των λεωφορείων που αναχωρούσαν για 
Ροστόφ. Έτσι καταλήξαμε στην Πλατεία Νίκης της 
Γκρολόβκα, στην αρχή της οποίας υπάρχει ένα συντριβάνι. 
Σε πρόσφατο ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του 
Ρωσικού RT στο YouTube, διαπιστώνουμε πως το 
σιντριβάνι, το οποίο περιβάλλεται από έλατα, τους 
χειμερινούς μήνες καλύπτεται από έναν λευκό μουσαμά. Το 
συντριβάνι και ο μουσαμάς που το σκεπάζει εντοπίζονται 
επίσης στο υπό εξέταση βίντεο. Συμπέρασμα: Σύμφωνα με 
τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ισχυρισμός ότι στο υπό 
εξέταση βίντεο απεικονίζεται ένας Ουκρανός που 
αποχαιρετά την κόρη και τη γυναίκα του για να πάει να 
πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, είναι λανθασμένος. 

άνδρας είναι κάτοικος της πόλης 
Γκορλόβκα, η οποία ανήκει στην 
ελεγχόμενη από αυτονομιστές 

περιφέρεια του Ντονέτσκ και 
αποχαιρετάει την οικογένειά του που 
μετακινείται στο Ροστόφ της Ρωσίας. 

 

 
Ο Στέλιος Πουρνής καταγράφει: Ισχυρισμός: Στα πλάνα 
διακρίνονται Ουκρανοί πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να 
βρουν καταφύγιο στο μετρό του Κιέβου. Συμπέρασμα: 
Πρόκειται για πλάνα από ατύχημα που έλαβε χώρα στο 
μετρό της Ρώμης στις 23 Οκτωβρίου του 2018. Σε κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού αναμεταδόθηκαν 
στις 25/2 πλάνα που, σύμφωνα με τη ρεπόρτερ, 
απεικονίζουν κατοίκους του Κιέβου, οι οποίοι προσπαθούν 
για να βρουν καταφύγιο στο μετρό. Ωστόσο, αυτός ο 
ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ας 
δούμε τι ισχύει. 

ρχικά, παρότι παρουσιάζεται  
ως πρόσφατο και σχετικό, το 
εξεταζόμενο απόσπασμα δεν έχει 

καμία σχέση με την Ουκρανία ή με  

τα όσα εκτυλίσσονται τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα στο Κίεβο. 
Τα πλάνα προβλήθηκαν σε ρεπορτάζ του κεντρικού 
δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις 25 Φεβρουαρίου του 2022. 
Στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρονται τα εξής: Σειρήνες ηχούν 
και σπέρνουν τον πανικό στο κέντρο του Κιέβου. Κάτοικοι 
της περιοχής απελπισμένοι, τρέχουν πανικόβλητοι να 
βρουν καταφύγιο στο μετρό. Με το που μπαίνουν μέσα 
τρέχουν ακόμη πιο γρήγορα για να προλάβουν. Ο ένας 
πέφτει πάνω στον άλλον. Κάποιοι μάλιστα κινδυνεύουν να 
τραυματιστούν σοβαρά.  
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την πραγματικότητα, στο βίντεο 
διαδραματίζονται σκηνές από 
ατύχημα που έλαβε χώρα στον 

αστικό σιδηρόδρομο της Ρώμης στις  
23 Οκτωβρίου του 2018. 
Πιο συγκεκριμένα, στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού 
«Piazza Repubblica» επέβαιναν οπαδοί της CSKA Μόσχας, 
οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Stadio Olimpico για να 
παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα 
στην ομάδα τους κι εκείνη της Ρόμα. Όπως προκύπτει από 
τις πληροφορίες που μετέδωσε ο τοπικός Τύπος, ο 
απολογισμός του ατυχήματος ήταν 24 τραυματίες. 
Σύγκριση ανάμεσα στην αρχική πηγή και το ρεπορτάζ που 
είδαν οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στις 25/2/2022. Συμπέρασμα: 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες καθίσταται σαφές 
πως το βίντεο ουδεμία σχέση έχει με τα όσα 
διαδραματίζονται αυτές τις ώρες στην Ουκρανία. Πρόκειται 
για πλάνα από ατύχημα που έλαβε χώρα στο μετρό της 
Ρώμης τον Οκτώβριο του 2018. 

 

 

Η Ευτυχία Νάτση επισημαίνει στο ellinikahoaxes.gr: 
Ισχυρισμός: Φωτογραφία δείχνει την πτώση Ρώσων 
αλεξιπτωτιστών στο Κίεβο. Συμπέρασμα: Στην 
πραγματικότητα οι φωτεινές κουκίδες που βλέπουμε στην 
επίμαχη φωτογραφία οφείλονται σε αντανάκλαση από 
πηγές φωτός που υπάρχουν στο πεδίο λήψης της 
φωτογραφίας. Σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και στο 
Facebook αναπαράγεται φωτογραφία που υποτίθεται 
απεικονίζει την πτώση Ρώσων αλεξιπτωτιστών στο Κίεβο. 

στόσο, πρόκειται για 
αντανάκλαση από πηγές  
φωτός που βρίσκονται στο  

πεδίο λήψης της φωτογραφίας. 
Παραδείγματα: thetoc.gr, gazzetta.gr, ereportaz.gr, 
15minutes.gr Σχετική ανάρτηση στο Facebook: Η 
συγκεκριμένη φωτογραφία γνώρισε μεγάλη διάδοση σε 
πληθώρα μέσων ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα, όμως, 
στην πραγματικότητα, δεν δείχνει την πτώση Ρώσων 
αλεξιπτωτιστών στο Κίεβο. Οι φωτεινές κουκίδες που 
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βλέπουμε οφείλονται σε αντανάκλαση από πηγές έντονου 
φωτός που υπάρχουν στο πεδίο λήψης της φωτογραφίας. 
Στο gif που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοίχιση των 
φωτεινών κουκίδων στα αριστερά της φωτογραφίας με της 
πηγές φωτός από τις οποίες προέρχεται η αντανάκλαση 
στα δεξιά. 

ύμφωνα με την ανωτέρω  
ανάλυση, οι φωτεινές κουκίδες 
που βλέπουμε στην επίμαχη 

φωτογραφία δεν δείχνουν 
αλεξιπτωτιστές να πέφτουν στο Κίεβο. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για αντανακλάσεις φωτός. 

Η Σπυριδούλα Μάρκου σημειώνει: Ισχυρισμός: Βίντεο 
δείχνει Ρώσους αλεξιπτωτιστές καθώς επιχειρούν στην 
Ουκρανία. Συμπέρασμα: Πρόκειται για πλάνα από 
παλαιότερες ασκήσεις που έκαναν οι ρωσικές δυνάμεις. Το 
βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από το 2016 με τον 
ισχυρισμό ότι προέρχεται από τις ασκήσεις που έκαναν οι 
Ρωσικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις το 2014 στο Rostov. 
Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες εντοπίζεται 
τις τελευταίες ώρες ο ισχυρισμός ότι  

ίντεο παρουσιάζει πλάνα από  
τις πρόσφατες επιχειρήσεις  
που πραγματοποιούν Ρώσοι 

αλεξιπτωτιστές στην Ουκρανία. 
Πρόκειται, όμως, για πλάνα από 
παλαιότερες ασκήσεις των Ρωσικών 
δυνάμεων. 

 

Παραδείγματα: alphanews.live Το βίντεο εντοπίστηκε να 
διαμοιράζεται σε σελίδες και προσωπικούς λογαριασμούς 
στο Facebook. Ακολούθως, μπορείτε να παρακολουθήσετε 
το βίντεο που υπάρχει στις υπό εξέταση δημοσιεύσεις. 
https://bit.ly/3sw6CdS.Το βίντεο δεν είναι από τις 
πρόσφατες επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 
φαίνεται να προέρχεται από ασκήσεις που 
πραγματοποίησαν στο έδαφός τους οι Ρωσικές δυνάμεις το 
2014. 

υγκεκριμένα, δημοσίευση με το 
βίντεο εντοπίστηκε στη σελίδα  
του Facebook «Made in Russia»  

τον Σεπτέμβριο του 2016. 
Στην περιγραφή που το συνοδεύει, αναφέρεται ότι είναι 
πλάνα από τις ασκήσεις που έκαναν οι Ρωσικές 
αερομεταφερόμενες δυνάμεις το 2014 στην περιοχή του 
Rostov. Το Όμπλαστ του Rostov είναι ομοσπονδιακό 
υποκείμενο της Ρωσίας, υπαγόμενο στο Νότιο Διαμέρισμα 
και δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία. Το Interfax  
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δημοσίευσε στις 13 Μαρτίου 2014 άρθρο με πληροφορίες 
από την έκθεση του διοικητή των Αερομεταφερόμενων 
Δυνάμεων, Συνταγματάρχη Βλαντιμίρ Σαμάνοφ, για τις εν 
λόγω ασκήσεις. Σύμφωνα με αυτό, μεταφέρθηκαν στην 
περιοχή του Rostov περίπου 4,000 αλεξιπτωτιστές, 36 
αεροσκάφη στρατιωτικής μεταφοράς και στρατιωτικής 
αεροπορίας, περίπου 500 μονάδες στρατιωτικού 
εξοπλισμού και όπλων για να λάβουν μέρος στις ασκήσεις. 
Ανάμεσα σε αυτά ήταν και 15 αεροσκάφη Il-76. Πλάνα από 
την κάλυψη των ασκήσεων από ρωσικά ΜΜΕ ανέβηκαν σε 
λογαριασμό του YouTube. Συμπέρασμα: Το συγκριμένο 
βίντεο με τους αλεξιπτωτιστές δεν είναι από τις πρόσφατες 
επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στα εδάφη της 
Ουκρανίας. Το βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από το 
2016 με τον ισχυρισμό ότι προέρχεται από τις ασκήσεις 

που έκαναν οι Ρωσικές Αερομεταφερόμενες Δυνάμεις το 
2014 στο Rostov. 

 

O Αντώνης Παπαθανασίου τονίζει μέσα από το 
ellinikahoaxes.gr: Ισχυρισμός: Φωτογραφίες και βίντεο 
δείχνουν αεροσκάφη της Ρωσικής αεροπορίας να 
σκεπάζουν τον ουρανό της Ουκρανίας. Συμπέρασμα:  

ι συγκεκριμένες φωτογραφίες 
και το βίντεο προέρχονται  
από πρόβα παρέλασης της 

Ρωσικής αεροπορίας τον Μάιο  
του 2020 στη Ρωσία. 

 
Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 ξεκίνησαν να διαδίδονται 
σε ιστότοπους και στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και 
βίντεο με τον ισχυρισμό πως παρουσιάζουν αεροσκάφη 
της Ρωσικής αεροπορίας να πετούν πάνω από την 
Ουκρανία. Ωστόσο, το βίντεο καθώς και τα στιγμιότυπα 
προέρχονται από πρόβα στρατιωτικής παρέλασης που 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2020 στη Ρωσία. 
Παραδείγματα: el.gr, katohika.gr, triklopodia.gr, 
opennews.gr. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν 
στιγμιότυπα από βίντεο που ανέβηκε στο Twitter με τον 
ισχυρισμό πως πρόκειται για αεροσκάφη της Ρωσικής 

αεροπορίας στην Ουκρανία. Το υπό εξέταση βίντεο είναι το 
εξής: https://bit.ly/3pt8Nx1. Στα υπό εξέταση δημοσιεύματα 
διαβάζουμε τα εξής: Τρομερές εικόνες καταγράφονται από 
το πρωί της Τετάρτης στην Ουκρανία μετά το διάγγελμα 
Πούτιν για «στρατιωτική επιχείρηση». Εκτός από τις 
σειρήνες πολέμου που ηχούν στο Κίεβο, η Ρωσική 
αεροπορία επελαύνει στον ουρανό της Ουκρανίας. 

ντίθετα με τα όσα ισχυρίζονται  
τα εν λόγω δημοσιεύματα και 
αναρτήσεις, τα εξεταζόμενα 

στιγμιότυπα και το βίντεο δεν 
λήφθηκαν τις τελευταίες ημέρες  
στην Ουκρανία, αλλά προέρχονται  
από βίντεο που αναρτήθηκε στο 
YouTube στις 4 Μαΐου του 2020. 
Το συγκεκριμένο βίντεο, σύμφωνα με τον τίτλο του, 
παρουσιάζει πρόβα της Ρωσικής αεροπορίας, στο πλαίσιο 
στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρας Νίκης που 
εορτάζεται στη Ρωσία στις 9 Μαΐου και τραβήχτηκε στην 
περιοχή Tushino, 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας. 
Το ίδιο βίντεο εμφανίζεται μια ακόμα φορά στο YouTube με 
τίτλο «FlyBy Moscow 2020», αναρτημένο την ίδια 
ημερομηνία όπου αναφέρονται οι τύποι των αεροσκαφών 
που συμμετέχουν στην πρόβα. Σε αυτό δεν ακούγονται 
σειρήνες, γεγονός που υποδεικνύει πως το υπό εξέταση 
βίντεο έχει υποστεί επεξεργασία. Αξίζει να σημειωθεί πως 
ο χρήστης που ανέβασε το πρωτότυπο βίντεο, τον Μάιο  

 

Ο Α 
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του 2020, ενημέρωσε την περιγραφή του βίντεο ως εξής: 
Λυπάμαι πολύ που αυτό το βίντεο χρησιμοποιήθηκε για τη 
δημιουργία πλαστών (σ.σ: βίντεο). Είμαι κατά του πολέμου. 
Δεν μπορώ να τον επηρεάσω με κανέναν τρόπο. 

υμπέρασμα: Από τα ανωτέρω 
καθίσταται σαφές πως ο 
ισχυρισμός ότι στα στιγμιότυπα  

και στο βίντεο που κυκλοφορούν  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
διακρίνονται Ρωσικά αεροσκάφη 
πάνω από την Ουκρανία είναι ψευδής. 
Το βίντεο καθώς και τα στιγμιότυπα που παρουσιάζονται, 
προέρχονται από πρόβα της Ρωσικής αεροπορίας, στο 
πλαίσιο στρατιωτικής παρέλασης, που έλαβε χώρα τον 
Μάιο του 2020. 

 
Η Σπυριδούλα Μάρκου αποκαλύπτει: Μία ακόμη 
φωτογραφία που εντοπίστηκε τις τελευταίες ώρες να 
διαμοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
παρουσιάζεται εσφαλμένα ότι αποτελεί πρόσφατο 
στιγμιότυπο από όσα διαδραματίζονται στην Ουκρανία. Σε 
αυτήν απεικονίζονται πολίτες γονατισμένοι στο χιόνι. Η 
φωτογραφία όμως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τουλάχιστον 
από τον Σεπτέμβριο του 2019. Η δημοσίευση πλαισιώνεται 

από τον ακόλουθο ισχυρισμό: «Σήμερα, οι πιστοί στην 
Ουκρανία νηστεύουν και προσεύχονται. Ας 
προσευχηθούμε επίσης για την Ουκρανία ώστε να 
αποκτήσουν ειρήνη». Στιγμιότυπο από κοινοποίηση στο 
Facebook. 

ι ισχύει: Το υπό εξέταση 
στιγμιότυπο κυκλοφορεί στο 
διαδίκτυο τουλάχιστον από  

το Σεπτέμβριο του 2019. 
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε σε άρθρο που αναρτήθηκε στον 
ιστότοπο που διαθέτει το Διεθνές Γραφείο Ιεραποστολών 
(IMB), μία χριστιανική ιεραποστολική κοινότητα βαπτιστών 
με έδρα τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτό, στην φωτογραφία 
απεικονίζεται μια ομάδα προσευχής στην πλατεία της 
πόλης του Χάρκοβο. Στο στιγμιότυπο που κοινοποιείται 
διακρίνεται στο βάθος το κτήριο «Derzhprom». Η εν λόγω 
ομάδα αναφέρεται ότι ξεκίνησε τις συναντήσεις το 2014, 
μετά τις εντάσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή ανάμεσα 
στους φιλορώσους και τους υποστηρικτές της κυβέρνησης. 
Συμπέρασμα:  

υπό εξέταση φωτογραφία  
δεν σχετίζεται με τα όσα 
διαδραματίζονται στην Ουκρανία 

μετά την έλευση των ρωσικών 
δυνάμεων στα εδάφη της  
τον Φεβρουάριο του 2022.
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Η Σπυριδούλα Μάρκου σημειώνει στο ellinikahoaxes.gr: 
Στο ελληνικό διαδίκτυο εντοπίστηκε να διαμοιράζεται τις 
τελευταίες ώρες μία φωτογραφία η οποία ψευδώς 
αναφέρεται ότι αποτελεί πρόσφατο στιγμιότυπο από την 
Ουκρανία. Συγκεκριμένα, η φωτογραφία πλαισιώνεται από 
τον ισχυρισμό ότι σε αυτήν απεικονίζεται η ύψωση της 
ρωσικής σημαίας στο Κοινοβούλιο του Χαρκόβου από 
Ρώσους. Πρόκειται όμως για στιγμιότυπο από τα όσα 
διαδραματίστηκαν στην πόλη του Χαρκόβου το 2014. 
Ακολουθούν κοινοποιήσεις που εντοπίστηκαν στο 
Facebook. Η εν λόγω φωτογραφία εντοπίστηκε και σε 
άρθρα ιστοσελίδων, στον τίτλο των οποίων αναφέρεται ότι 
υψώθηκε η ρωσική σημαία σε κτήρια. Στο κυρίως μέρος 
τους δεν εντοπίστηκε άλλη φωτογραφία με σημαία, εκτός 
από αυτήν που εξετάζουμε στο παρόν άρθρο. 
Παραδείγματα: triklopodia.gr, warnews247.gr, 
corfiatiko.blogspot.com. Τι ισχύει:  

εν λόγω φωτογραφία δεν είναι 
πρόσφατη, αλλά απεικονίζει τα 
όσα διαδραματίστηκαν στην πόλη 

του Χαρκόβο το 2014. 
Συγκεκριμένα, το στιγμιότυπο αποθανάτισε φωτογράφος 
του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters την 1η Μαρτίου 
του 2014. Στην περιγραφή που συνοδεύει τη φωτογραφία 
αναφέρονται τα εξής: «Ένας φιλορώσος διαδηλωτής 
τοποθετεί τη ρωσική σημαία σε κυβερνητικό κτήριο στης 
περιφέρειας μετά από συγκρούσεις με υποστηρικτές της 
νέας κυβέρνησης της Ουκρανίας στο κέντρο του Χαρκόβου 

την 1η Μαρτίου 2014. Φιλορώσοι ακτιβιστές 
συγκρούστηκαν με υποστηρικτές της νέας ουκρανικής 
κυβέρνησης στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής 
Ουκρανίας το Σάββατο και προσπάθησαν να καταλάβουν 
τα γραφεία του κυβερνήτη της περιφέρειας, όπως 
αναμετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax». Σύμφωνα 
με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Interfax, οι διαδηλωτές 
εισέβαλαν στο κτήριο και ύψωσαν στην είσοδό του τη 
σημαία της Ρωσίας και του Χαρκόβου. Συμπέρασμα: Η 
φωτογραφία που απεικονίζει την ύψωση της ρωσικής 
σημαίας στα γραφεία του κυβερνήτη στο Χάρκοβο 
τραβήχτηκε το 2014. 

  

ο στιγμιότυπο δεν απεικονίζει τα 
όσα διαδραματίζονται στην πόλη 
μετά την εισβολή των Ρωσικών 

δυνάμεων το Φεβρουάριο του 2022. 

Η 

Τ 
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Ο Θάνος Σιτίστας (Επαχτίτης) αποκαλύπτει μέσα από το 
ellinikahoaxes.gr: Πρόσφατα κυκλοφόρησαν σε μέσα 
ενημέρωσης και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μια σειρά από φωτογραφίες του Ουκρανού 
προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ντυμένου με στρατιωτική 
περιβολή. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν 
είναι πρόσφατες. Παραδείγματα: in.gr, tanea.gr, 
diaforetiko.gr, ieidiseis.gr, taxidromos.gr, ermisnews.gr, 
kraou.gr, formedia.gr, makeleio.gr. Τα περισσότερα από τα 
εξεταζόμενα δημοσιεύματα βασίζουν τους ισχυρισμούς 
τους στο παρακάτω tweet: 

 

Ο εν λόγω λογαριασμός, αν και έχει λογότυπο που μοιάζει 
με αυτό του αμερικανικού δικτύου NBC, δεν έχει καμία 
σχέση με αυτό και δημιουργήθηκε πριν λίγες ημέρες. 
Αναζητώντας την ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών, 
χρησιμοποιήσαμε τη μηχανή αντίστροφης αναζήτησης 
εικόνας Tin Eye, σύμφωνα με την οποία 

Φωτογραφία κυκλοφορεί  
από τις 6 Δεκεμβρίου 2021,  
όπως μπορούμε να δούμε και  

σε σχετικό άρθρο του Reuters. 

 
Η τρίτη στη σειρά φωτογραφία λήφθηκε την ίδια 
ημερομηνία. Αμφότερες απεικονίζουν τον Ουκρανό 
πρόεδρο να συναντά στρατιώτες σε επίσκεψη θέσεων 
μάχης κοντά στο Ντονέτσκ. Η δεύτερη φωτογραφία 
λήφθηκε στις 8 Απριλίου 2021 και δείχνει τον Βολοντιμίρ 
Ζελένσκι να επισκέπτεται θέσεις μάχης κοντά στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου με το Ντονμπάς. Ο Ουκρανός 
πρωθυπουργός, επισκέφτηκε το μέτωπο στις 17/2 του 
2022. Δεν υπάρχουν όμως αναφορές σε τοπικά ΜΜΕ, περί 
επίσκεψης του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο μέτωπο, έπειτα 
από τη ρωσική εισβολή. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζουν 
τις προαναφερθείσες φωτογραφίες ως επίκαιρες, 
κυκλοφόρησαν και στο εξωτερικό και διαψεύστηκαν από 
οργανισμούς διασταύρωσης ειδήσεων, όπως το Reuters 
Fact Check και το Fact Cresendo. 

υμπέρασμα: Οι φωτογραφίες  
του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οι που 
παρουσιάζονται ως επίκαιρες από 

διάφορα ΜΜΕ, είναι παλαιότερες  
και δεν δείχνουν επίσκεψη του  
στο μέτωπο μετά την εισβολή της  
Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. 

 

Η 

Σ 
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Ο Θάνος Σιτίστας αποκαλύπτει στο ellinikahoaxes.gr: Την 
28η Φεβρουαρίου 2022 κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που 
υποστηρίζουν πως η Ρωσία ανακοίνωσε στοχοποίηση της 
Ελλάδας με πυρηνικά, διότι είναι μια από τις χώρες που 
είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση που να 
στηρίζει τον ισχυρισμό. Το είδαμε στο pronews.gr, 
defencenet.gr, katohika.gr, happenednow.gr, 
diktiospartakos.blogspot.com. Tα εξεταζόμενα 
δημοσιεύματα αναφέρουν τα εξής: «Η Ρωσία ανακοίνωσε 
στοχοποίηση και της Ελλάδας με πυρηνικά όπλα. Το 
Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για 
τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία θα αποτελέσουν στόχο 
των ρωσικών πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία ανακοίνωσε την 
στοχοποίηση της Ελλάδας με πυρηνικά όπλα μετά την 
αποστολή και από την Ελλάδα πολεμικού υλικού προς την 
Ουκρανία. Βασικοί στόχοι θα αποτελέσουν η 
Αλεξανδρούπολη που έχει μετατραπεί σε αμερικανική 
βάση και η Σούδα που είναι ΝΑΤΟϊκή βάση». Τι ισχύει: Στις 
24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. 
Κατόπιν επιβλήθηκαν μια σειρά από οικονομικές κυρώσεις 
στη Ρωσία ενώ τουλάχιστον 30 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ 
υποσχέθηκαν στρατιωτική βοήθεια. Την 27η Φεβρουαρίου 
2022 έγινε γνωστό πως η Ελλάδα, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, 
αποφάσισε να στείλει δυο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 με 
στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, μέσω Πολωνίας, 
καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια. 

ι ισχυρισμοί των δημοσιευμάτων, 
περί στοχοποίησης της Ελλάδας 
από τη Ρωσία, βασίζονται σε  

δυο αναρτήσεις στο Twitter που όμως  
δεν προέρχονται από λογαριασμούς 
κάποιου επίσημου φορέα 
, ενώ δεν δίνουν πληροφορίες για την προέλευση του 
ισχυρισμού. Είναι γεγονός πως ο Ρώσος πρόεδρος, 
Βλάντιμιρ Πούτιν, έθεσε τις πυρηνικές του δυνάμεις σε 
κατάσταση «συναγερμού» στις 27 Φεβρουαρίου 2022, 
επικαλούμενος «επιθετικές δηλώσεις» του ΝΑΤΟ και 
σκληρές οικονομικές κυρώσεις, εγείροντας φόβους ότι η 
εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πυρηνικό πόλεμο, είτε από σχέδιο είτε από λάθος. Ο 
πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε τα εξής κατά τη διάρκεια 
μιας συνάντησης με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων 
της χώρας του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική 
τηλεόραση: «Διατάζω το υπουργείο Άμυνας και τον αρχηγό 
του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων να θέσουν τις 
δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού στο ειδικό 
καθεστώς του συναγερμού για μάχη. Όπως μπορείτε να 
δείτε, οι δυτικές χώρες όχι μονάχα λαμβάνουν εχθρικά 
μέτρα εναντίον της χώρας μας σε οικονομικό επίπεδο – 
εννοώ τις παράνομες κυρώσεις που όλοι γνωρίζουμε πολύ 
καλά, αλλά επίσης ανώτεροι αξιωματούχοι ηγετικών 

κρατών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν στους εαυτούς τους να 
κάνουν επιθετικές δηλώσεις προς τη χώρα μας». Σε κανένα 
σημείο των δηλώσεων του Ρώσου προέδρου, δεν υπάρχει 
αναφορά περί στοχοποίησης συγκεκριμένων χωρών, ούτε 
φυσικά της Ελλάδας. Τα εξεταζόμενα άρθρα ισχυρίζονται 
συγκεκριμένα πως «το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι χώρες 
που είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά όπλων στην 
Ουκρανία θα αποτελέσουν στόχο των ρωσικών πυρηνικών 
όπλων». Ωστόσο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου, 
δηλαδή της Ρωσικής προεδρίας, δεν υπάρχει καμία τέτοια 
ανακοίνωση. Η τελευταία καταχώρηση που αφορά την 
Ελλάδα έγινε στις 8/12/2021 και δεν έχει καμία σχέση με τα 
τρέχοντα περιστατικά. Ομοίως, δεν υπάρχει κάποια 
σχετική ανακοίνωση από τα ρωσικά υπουργεία 
Εξωτερικών και Άμυνας. Συμπέρασμα: Ο ισχυρισμός περί 
στοχοποίησης της Ελλάδας από τη Ρωσία με πυρηνικά 
όπλα, δεν έχει καμία βάση. Στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Κρεμλίνου, δηλαδή της Ρωσικής προεδρίας, που 
χρησιμοποιείται ως πηγή της επίμαχης δήλωσης δεν 
υπάρχει καμία ανακοίνωση που να κάνει αναφορά σε 
στοχοποίηση της Ελλάδας με πυρηνικά όπλα. 

Ο 
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Ρωσική εισβολή σε Ουκρανικό 
έδαφος αναζωπύρωσε  
την κρίση της πληροφόρησης. 

Τη στιγμή που χρήστες επιζητούν απλές απαντήσεις σε μια 
σειρά από σύνθετα ερωτήματα, σε παραδοσιακά και νέα 
μέσα ενημέρωσης διαμοιράζονται ψευδείς ειδήσεις, 
παραποιημένες εικόνες ή/και συναισθηματικά φορτισμένες 
ιστορίες, οι οποίες μάλιστα γνωρίζουν μεγάλη διάδοση. 
Πώς, όμως, οι χρήστες μπορούν να θωρακιστούν απέναντι 
σε αυτή τη νέα επιδημία παραπληροφόρησης; Η Ευρώπη 
αντιδρά, και μέσω της υπηρεσίας έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προτείνει οχτώ βήματα για τον εντοπισμό 
και τον περιορισμό των Fake News. 1. Ελέγξτε το 
περιεχόμενο: Ένα αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης κρατάει τις 
μονόπλευρες απόψεις σε ενυπόγραφα άρθρα γνώμης, όχι 
σε δημοσιογραφικά άρθρα. 

αντιμετώπιση των εκστρατειών 
προπαγάνδας, ιδίως σε  
πλαίσιο πολεμικής σύγκρουσης, 

προϋποθέτει το σαφή διαχωρισμό 
ανάμεσα στο άρθρο γνώμης  
και την ειδησεογραφία. 
2. Ελέγξτε το μέσο: Το γνωρίζετε; Διασταυρώστε με άλλες 
έγκυρες πηγές. Όπως σημειώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η διασταύρωση των ειδήσεων με άλλες, 
αξιόπιστες πηγές είναι θεμιτή. 3. Ελέγξτε τον συντάκτη: Αν 
το όνομα του συντάκτη είναι πλαστό, κατά πάσα 
πιθανότητα και τα υπόλοιπα είναι επίσης ψευδή. Με τον 
όγκο των πληροφοριών να αυξάνεται ραγδαία κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης, οι χρήστες, όπως σημειώνει και ο 
επικεφαλής της πολιτικής της ασφάλειας της Meta, 
Nathaniel Gleicher, πρέπει να παίρνουν τον χρόνο τους 
όταν διαβάζουν άρθρα στο διαδίκτυο. Στην εποχή που 
δυνάμεις επιστρατεύουν διαδικτυακά «bots» προκειμένου 
να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να 
παραπληροφορήσουν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι 

χρήστες να ελέγχουν την αυθεντικότητα του ονόματος και 
της φωτογραφίας του εκάστοτε συντάκτη/σχολιαστή. Ας 
αναφερθεί, βέβαια, πως ο καθένας μπορεί με ένα κλικ να 
δημιουργήσει, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, μια 
φωτογραφία για ένα ψεύτικο προφίλ ενός ανθρώπου που 
δεν υπάρχει. 

αράδειγμα εικόνας προσώπου 
που δημιουργήθηκε εξ 
ολοκλήρου από λογισμικό! 

 
4. Ελέγξτε πηγές: Εάν χρησιμοποιούνται ανώνυμες πηγές 
ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου πηγές, η είδηση μπορεί 
να είναι ψευδής. Η χρήση πηγών διασφαλίζει ότι η 
εγκυρότητα των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται σε ένα 
δημοσίευμα μπορούν να ελεγχθούν και από τρίτους. Όταν  

 

Η 

Η 

Π 
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δεν υπάρχουν καθόλου πηγές, είναι πιθανό ένα άρθρο να 
περιέχει ψευδείς πληροφορίες. 5. Ελέγξτε τις εικόνες: Μια 
αναζήτηση εικόνας μπορεί να δείξει εάν μια εικόνα έχει 
χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε διαφορετικό πλαίσιο. Η 
αντίστροφη αναζήτηση μιας εικόνας αποτελεί ένα απλό 
βήμα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούμε να δούμε αν μια 
φωτογραφία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε 
άλλο θεματικό πλαίσιο. 

 

ε πρόσφατο άρθρο μας 
χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο  
της αντίστροφης αναζήτησης 

εικόνας, για να επαληθεύσουμε  
αν οι φωτογραφίες του Ουκρανού 
προέδρου με στρατιωτική στολή  
είναι πρόσφατες 
και τον απεικονίζουν στο «μέτωπο του Κιέβου μετά την 
εισβολή της Ρωσίας». Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε 
την μηχανή αναζήτησης TinEye και ακολουθήσαμε τα εξής 
βήματα: α) Κατεβάσαμε τις υπό εξέταση φωτογραφίες. β) 
Τις ανεβάσαμε στο TinEye: γ) Πήραμε τα αποτελέσματα. 
Παρότι, λοιπόν, παρουσιάζονται ως επίκαιρες και σχετικές 
με το «μέτωπο του Κιέβου», διαπιστώσαμε πως οι 
φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι 
με στρατιωτική στολή έχουν ληφθεί τον Απρίλιο και το 
Δεκέμβριο του 2021, κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα 
μέτωπα του Ντονέτσκ και Ντονμπάς. Ακολουθώντας την 
ανωτέρω μεθοδολογία, μπορείτε να ελέγχετε εικόνες και με 
άλλες μηχανές αναζήτησης φωτογραφιών, όπως το Google 
Lens, Yandex Images, Bing Images κ.ο.κ.  
6. Σκεφτείτε πριν κοινοποιήσετε: Η ιστορία θα μπορούσε 
να είναι διαστρέβλωση πραγματικών ή παλαιών 
γεγονότων. Εάν ένα γεγονός είναι πραγματικό, τα 
αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης θα το καλύψουν. Όπως 
σημειώσαμε στο δεύτερο βήμα, η διασταύρωση των 
ειδήσεων με άλλες, αξιόπιστες πηγές είναι αναγκαία. 
Δημοσιεύματα σε «ενημερωτικά» ιστολόγια με τίτλους 
όπως: «Πέθανε από κορωνοϊό η Βασίλισσα Ελισάβετ», 
πρέπει να διασταυρώνονται από επίσημες πηγές και 
έγκυρα μέσα ενημέρωσης.  

 
7. Αμφισβητήστε τις δικές σας προκαταλήψεις: Μερικές 
φορές μια ιστορία παραείναι καλή για να είναι αληθινή. 
Συγκρίνετέ την με αξιόπιστες πηγές. Είναι γνωστό πως 
κάθε αναγνώστης έχει τις δικές του προκαταλήψεις και 
πεποιθήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο 
που ερμηνεύει τις πληροφορίες. Στο έβδομο βήμα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη της 
αμφισβήτησης των προσωπικών προκαταλήψεων για την 
προστασία από τις στοχευμένες εκστρατείες 
παραπληροφόρησης. Πρόσφατα, σε τηλεοπτικές 
εκπομπές και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κυκλοφόρησε ένα βίντεο που απεικονίζει δήθεν έναν 
Ουκρανό πατέρα να αποχαιρετά την κόρη του, πριν ο ίδιος 
πάει να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, όπως 
σημειώνουμε σε έρευνά μας, ο άνδρας που απεικονίζεται 
είναι κάτοικος της πόλης Γκορλόβκα, η οποία ανήκει στην 
ελεγχόμενη από αυτονομιστές περιφέρεια του Ντονέτσκ. 
Το βίντεο δημοσιεύθηκε περίπου τρία 24ωρα πριν την 
έναρξη του πολέμου, ενώ η οικογένειά του μεταφέρεται σε 
Ρωσικό έδαφος για ασφάλεια. Η αμφισβήτηση των 
προσωπικών μας προκαταλήψεων είναι απαιτητική, ιδίως 
όταν «καταναλώνουμε» περιεχόμενο που είναι 
συναισθηματικά φορτισμένο. 8. Συνεργαστείτε με ελεγκτές 
γεγονότων: Ενημερωθείτε για τα τελευταία τεχνάσματα και 
αφηγήματα που χρησιμοποιούν όσοι διασπείρουν 
παραπληροφόρηση. Η συνεργασία με πιστοποιημένες 
ομάδες ελέγχου γεγονότων (fact-checking) ανά τον κόσμο 
βρίσκεται στο όγδοο και τελευταίο βήμα της υπηρεσίας 
έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσα από την 
αρθρογραφία ομάδων γεγονότων, οι χρήστες μπορούν να 
εντοπίσουν τις πρακτικές και τα αφηγήματα που υιοθετούν 
κατά καιρούς εκείνοι που δημιουργούν και διασπείρουν την 
παραπληροφόρηση. 

Σ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 05-6 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 222 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 41 

 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα 
αγορών ομολόγων τουλάχιστον έως 
το τέλος του έτους και να μη 
δεσμευτεί για το χρόνο που θα 
τερματισθεί για να περιορίσει τον 
αντίκτυπο από τη σύγκρουση στην 
Ουκρανία, δήλωσε ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης 
Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στο 
Reuters. Σύμφωνα με το Reuters, ο κ. 
Στουρνάρας είναι ο πρώτος 
αξιωματούχος που αναφέρθηκε στο 
πώς οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
μπορεί να επηρεάσουν τα σχέδια 
της ΕΚΤ να τερματίσει τις αγορές 
ομολόγων και να αυξήσει τα 
επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον 
υψηλό πληθωρισμό. 

Γιάννης Στουρνάρας 
δήλωσε ότι η ΕΚΤ 
πρέπει να βγάλει 

επίσημα από το τραπέζι 
τη μείωση των 
επιτοκίων, αλλά και να 
επιτρέψει μεγαλύτερη 
ευελιξία αναφορικά με 
τον χρόνο αύξησής τους. 
Οι επενδυτές αναμένουν ότι η ΕΚΤ 
θα ανακοινώσει την πρόθεσή της να 
τερματίσει το τακτικό πρόγραμμα 
αγορών ομολόγων (APP) κατά την 
επόμενη συνεδρίασή της στις 10 
Μαρτίου, ανοίγοντας τον δρόμο για 
να αυξήσει τα επιτόκια έως το τέλος 

του έτους. Ωστόσο, ο Έλληνας 
κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι οι 
οικονομικές προοπτικές είναι τώρα 
«πολύ πιο αβέβαιες», κάτι που 
σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτική. 
«Κρίνοντας την κατάσταση από τη 
σημερινή οπτική, θα προτιμούσα 
μάλλον να συνεχισθεί το APP 
τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, 
πέραν του Σεπτεμβρίου, παρά να 
επισπεύσουμε τον τερματισμό του. 
Δεν θα ήμουν υπέρ της ανακοίνωσης 
του τερματισμού του APP τον 
Μάρτιο», σημείωσε. 

 

Ευρώπη εξαρτάται 
από τη Ρωσία για 
περίπου το 40% 

των αναγκών της  
σε φυσικό αέριο και 
εισάγει σιτηρά από  
τη Ρωσία και  
την Ουκρανία. 
Ο Διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος είπε ότι η κρίση αναμένεται 
να πιέσει τις τιμές «μεσοπρόθεσμα 
έως μακροπρόθεσμα» μετά από μία 
αρχική κορύφωσή τους. «Κατά την 
άποψή μου θα έχει βραχυπρόθεσμη 
επίπτωση στον πληθωρισμό - 
δηλαδή οι τιμές θα αυξηθούν λόγω 
του υψηλότερου ενεργειακού 
κόστους. Θεωρώ ότι η επίπτωση θα 
είναι αποπληθωριστική μέσω του 
δυσμενούς αντίκτυπου από την 
πλευρά του εμπορίου και φυσικά 
μέσω της αύξησης των τιμών της 
ενέργειας». Η ΕΚΤ ανακοίνωσε τον 

Δεκέμβριο ότι θα συνεχίσει το 
πρόγραμμα APP τουλάχιστον έως 
τον Οκτώβριο και θα το σταματήσει 
«λίγο πριν» την αύξηση των 
επιτοκίων. Οι παράγοντες της 
αγοράς χρήματος προεξοφλούσαν 
έως πρόσφατα μία αύξηση του 
επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων 
της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης 
(μισή ποσοστιαία μονάδα) σε 
μηδενικό επίπεδο μετά από οχτώ 
χρόνια σε αρνητικό έδαφος. Ο κ. 
Στουρνάρας είπε ότι η ΕΚΤ πρέπει 
να «αυξήσει την ευελιξία της», 
αφαιρώντας το «σύντομα» από την 
κατεύθυνση της νομισματικής 
πολιτικής της, όπως πρότεινε και ο 
Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης, 
Βιλερουά ντε Γκαλό. Στήριξε επίσης 
την αλλαγή του μηνύματος της ΕΚΤ 
ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν «στα 
σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα», 
ώστε να αποκλεισθεί μία μείωση των 
επιτοκίων, χωρίς όμως να ανοίξει η 
πόρτα σε μία αύξησή τους. Δεν έχει 
πεισθεί ακόμη πως έχει εξαλειφθεί η 
αποπληθωριστική τάση που 
επικράτησε στην Ευρωζώνη για 
αρκετά χρόνια, ενώ απέδωσε τον 
σημερινό, πολύ υψηλό πληθωρισμό 
σε μία «σειρά σοκ από την πλευρά 
της προσφοράς». 

νομισματική 
πολιτική δεν είναι 
κατάλληλη για να 

αντιμετωπίσει τα σοκ 
αυτά. Μπορεί να το 
κάνει, αλλά με πολύ 
μεγάλο κόστος όσον 
αφορά την παραγωγή 
και την απασχόληση. 
Για αυτό θα ζητούσα προσοχή», 
είπε. 

Ο 
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Περαιτέρω άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου εξαιτίας 
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, προέβλεψε ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Γιάννης 
Στουρνάρας, μιλώντας Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου 
EUROFI 2022, που διοργανώθηκε στο Παρίσι σε 
συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ, εξήγησε ότι  

ι εξελίξεις στην Ουκρανία σε 
συνδυασμό με τις υπόλοιπες 
διαταραχές που έχουν  

σημειωθεί εξαιτίας της πανδημίας, 
στην πλευρά της προσφοράς  
οδηγούν βραχυπρόθεσμα σε 
στασιμοπληθωρισμό 
, ενώ μεσοπρόθεσμα, όπως είπε, οδηγούν σε 
αποπληθωρισμό, σε συνάρτηση βεβαίως με την 
αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας. «Οι δυσλειτουργίες και 
διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς που 
παρατηρούμε, σε συνδυασμό με τις υποστηρικτικές 
νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές μας, έχουν 
διαμορφώσει συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης σε σχέση 
με την προσφορά. Αυτό έχει συμβεί όχι μόνο στη ζώνη του 
ευρώ, αλλά και σε μεγάλο μέρος του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν 
υιοθετήσει πολύ μεγαλύτερης κλίμακας μέτρα 
δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας από ό,τι εμείς.  

 υπερβάλλουσα ζήτηση έχει 
ωθήσει ανοδικά τις τιμές των 
ενεργειακών προϊόντων,  

όπως του πετρελαίου και του  
φυσικού αερίου» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

 
Δεν είναι τυχαίο, όπως είπε, ότι η διαταραχή της τιμής τού 
πετρελαίου συνέπεσε χρονικά με την πανδημική 
διαταραχή. «Βεβαίως, όσο πλησιάζουμε στο τέλος της 
πανδημίας, τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα 
μειώνονται -μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε 
συνδυασμό με τη σταδιακή εξάλειψη της πλεονάζουσας 
ζήτησης, η ενεργειακή κρίση αναμένεται να αποκλιμακωθεί. 
Ωστόσο, η ουκρανική κρίση και η επίλυσή της είναι 
πιθανόν να καθυστερήσουν αυτή την εξέλιξη. Παρά ταύτα οι 
μακροοικονομικές προβολές της ΕΚΤ και οι προβλέψεις 
όλων των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς το 2%». 
Τέλος ο κ. Στουρνάρας διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ θα ενεργήσει 
αναλόγως τον Μάρτιο ή αργότερα προκειμένου να 
διασφαλίσει το μεσοπρόθεσμο στόχο της σταθερότητας 
των τιμών. 

 

Ο 
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Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ αλλά και του αμερικανικού 
αργού έσπασαν και το φράγμα των 110 δολαρίων με 
αποτέλεσμα πλέον να κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά 
όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων. Η απελευθέρωση 60 
εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα 
τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και άλλων χωρών 
διεθνώς δεν είναι αρκετή για να συγκρατήσει το ράλι τιμών 
στην ενέργεια και από το πρωί το πετρέλαιο έρχεται ακόμη 
πιο κοντά στο ιστορικό υψηλό.  

τιμή του πετρελαίου μπρεντ αλλά 
και του αμερικανικού αργού 
έσπασαν και το φράγμα των 110 

δολαρίων με αποτέλεσμα πλέον να 
κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά 
όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων.  
Ο Μάρτης ξεκίνησε με νέα αύξηση της τάξεως 6%, ράλι που 
ακολούθησε η ανατίμηση στις 2 Μαρτίου κατά 7%. Οι 
προειδοποιήσεις της Παγκόσμιας Ένωσης Ενέργειας ότι 
απειλείται η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια εξαιτίας της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχει εκτοξεύσει τις τιμές 
και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή 
συνεδρίαση του ΟΠΕΚ προκειμένου να φανεί αν θα 
υπάρξουν και νέες κινήσεις στην κατεύθυνση της 
αποκλιμάκωσης. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το 
φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 23,4% φτάνοντας στα 121,6 
ευρώ η μεγαβατώρα και το άνοιγμα της σημερινής 
συνεδρίασης αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία, καθώς είναι 
πιθανό να καταγραφούν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα 
τιμών. Τα νούμερα ζαλίζουν και αναμένεται να 
αποτυπωθούν και στις σημερινές ανακοινώσεις του 
πληθωρισμού: 1. Το φυσικό αέριο έχει ακριβύνει κατά 57% 
σε ένα μήνα και κατά… 666% σε σχέση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα. 2. Το αμερικανικό αργό έχει ακριβύνει 

κατά 24% σε έναν μήνα και κατά 79% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Και στα τρόφιμα όμως, η 
κατάσταση δεν είναι καλύτερη. 

 

ο καλαμπόκι έχει ανατιμηθεί  
κατά 34,8% σε σχέση με πέρυσι.  
Η βρώμη έχει ακριβύνει κατά  

83% και το σιτάρι κατά 56%. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η διυλιστηριακή τιμή της 
αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,81 ευρώ ανά λίτρο (1,46 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ) κάτι που σημαίνει ότι αν προστεθεί και 
το εμπορικό κέρδος, η μέση πανελλαδική τιμή στη λιανική 
θα πλησιάσει σήμερα ακόμη πιο κοντά στα 2 ευρώ. Αν το 
ράλι που καταγράφεται στη διεθνή τιμή του πετρελαίου 
συνεχιστεί και δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, θα δούμε νέα 
ιστορικά ρεκόρ τιμών σε όλα τα καύσιμα ειδικά στο 
πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την 
πρώτη Μαρτίου, οι μέσες τιμές ανά την επικράτεια είχαν ως 
εξής: 1. Αμόλυβδη: 1,92 ευρώ το λίτρο 2. Αμόλυβδη 100 
οκτανίων: 2,07 ευρώ το λίτρο 3. Πετρέλαιο κίνησης: 1,65 
ευρώ το λίτρο 4. Υγραέριο κίνησης: 1,07 ευρώ το λίτρο. 

 

Η 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού 
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,  
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 
Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, 
ήτοι κατασχέσεις και 
πλειστηριασμοί, αναμένεται να 
ενεργοποιήσει ο ΕΦΚΑ για τους 
περίπου 1 εκατ. οφειλέτες που δεν 
υπέβαλαν αίτηση ρύθμισης σε έως 
72 δόσεις. Σύμφωνα με το 
euro2day.gr 

ερίπου 1,5 δισ. 
ευρώ είναι οι 
οφειλές που 

μπαίνουν στο 
στόχαστρο του  
Κέντρου Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ, καθώς μόλις 56.300 
οφειλέτες υπέβαλαν αίτηση διακανονισμού 
οφειλών ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ. 

 

Π 
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Πλέον, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Εισφορών (ΚΕΑΟ), ο ΕΦΚΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει 
τις διαδικασίες για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, που 
από την 1η Μαρτίου ξεπάγωσαν, ενώ μπλόκο μπαίνει και 
στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας. Τα συνολικά 
χρέη προς τον ΕΦΚΑ άλλωστε έχουν εκτροχιαστεί, καθώς 
μόλις σε ένα τρίμηνο, μεταξύ Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021, 
αυξήθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας πλέον τα 41 
δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1.000.000 ελεύθεροι 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις δημιούργησαν κατά την 
περίοδο της πανδημίας οφειλές ύψους 2,15 δισ. ευρώ. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, 767.645 ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οφείλουν στον 
ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή εισφορών κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας 1,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλες περίπου 300.000 
επιχειρήσεις οφείλουν 450 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση των έως 
72 δόσεων ήρθε να τακτοποιήσει αυτά τα κορωνο-χρέη που 
δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας εντός της 
χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 
(απαιτητών από 1.3.2020 έως 31.7.2021). Το γεγονός ότι 
εντάχθηκαν σε αυτήν μόλις 56.300 φυσικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις, ήτοι το 5,5% των συγκεκριμένων οφειλετών, 
έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στη διοίκηση του ΕΦΚΑ 
αλλά και στο οικονομικό επιτελείο, αφού χαμηλές πτήσεις 
εμφάνισε και η ρύθμιση των αντίστοιχων οφειλών προς το 
δημόσιο. Πηγές προερχόμενες κυρίως από το ΚΕΑΟ 
εκτιμούσαν ότι σαφώς και υπάρχει μια μερίδα 

επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, όμως η τόσο 
πολύ χαμηλή συμμετοχή οφείλεται κυρίως στο γενικότερο 
κλίμα που είχε δημιουργηθεί ότι τα χρέη της πανδημίας είτε 
θα κουρευτούν σημαντικά είτε ακόμη και θα σβηστούν. 
Στελέχη του ΕΦΚΑ βέβαια επισημαίνουν ότι  

πό τους συνολικά 1 εκατ. 
οφειλέτες, σχεδόν οι μισοί  
είναι επιχειρήσεις και φυσικά 

πρόσωπα και με άλλα χρέη,  
που δεν έχουν ενταχθεί σε  
κάποια από τις παλαιές ρυθμίσεις  
και πολλοί από αυτούς υποβάλλουν πλαστές ΑΠΔ ή και δεν 
υποβάλλουν καθόλου. Συνεπώς, στους υπολογισμούς του 
φορέα, η ρύθμιση των έως 72 δόσεων απευθυνόταν σε 
περίπου 550.000 οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η συμμετοχή 
ανεβαίνει στο 10%, ποσοστό που παραμένει χαμηλό. 
Μάλιστα, από την πλευρά των λογιστηρίων και των 
φοροτεχνικών, ζητείται παράταση καθώς διαπιστώθηκαν 
κάποια προβλήματα, κυρίως στη βεβαίωση των οφειλών. 
Για παράδειγμα, επισημαίνουν ότι υπήρξε μεγάλη 
καθυστέρηση στην ταυτοποίηση των οφειλών καθώς 
αρχικά είχαν μείνει εκτός οι επιχειρήσεις και είχαν 
βεβαιωθεί μόνο οι οφειλές των μη μισθωτών. Πλέον, και 
όσο από το οικονομικό επιτελείο δεν αποφασίζεται κάποια 
παράταση, οφειλές ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ 
θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και θα πρέπει να αναζητηθούν 
από το ΚΕΑΟ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες 
θα κληθούν ή να αποπληρώσουν εφάπαξ την όποια οφειλή 
έχουν δημιουργήσει από μη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2020 - Ιούνιος 
2021 είτε να ενταχθούν στην «πάγια» ρύθμιση των 12 
δόσεων. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν συμβεί, που είναι και το 
πιο πιθανό, το ΚΕΑΟ θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία των 
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ήτοι, κατασχέσεις και 
πλειστηριασμοί. 

 

η διαγραφή από τη λίστα των 
εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ 
ανέργων εφόσον έχουν υψηλά 

εισοδήματα και μεγάλη περιουσία ή 
μετά από συνεχείς αρνήσεις για 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
εξετάζουν στο υπουργείο Εργασίας, 
μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχουν 
χιλιάδες άνεργοι-μαϊμού. 
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Όπως σημειώνει το euro2day.gr πρόκειται για ανέργους 
που ανανέωναν τις κάρτες ανεργίας ανά 3 μήνες και είτε 
είχαν εισοδήματα άνω των 100.000 ή ακόμη και των 200.000 
ευρώ με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις, είτε 
παρέμεναν για πάνω από 5 ή και 10 χρόνια στη λίστα των 
μακροχρόνια ανέργων, χωρίς να δέχονται κάποια από τις 
προτάσεις των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ για 
κάποια θέση εργασίας. Έτσι, κάποια από τα σενάρια που 
εξετάζουν στο υπουργείο Εργασίας είναι η εισαγωγή 
εισοδηματικών αλλά και περιουσιακών κριτηρίων, για την 
παραμονή στη λίστα εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ 
και κατά συνέπεια για την κάλυψη των ανέργων με μια 
σειρά από κοινωνικές παροχές, είτε αυτές αφορούν τη 
δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την 
πρόσβαση σε μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος, είτε τη 
συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και 
απασχόλησης. Στο πλαίσιο της νέας, μεγάλης 
μεταρρύθμισης που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας και 
αφορά τον ΟΑΕΔ, με αλλαγές όχι μόνο στη λειτουργία του 
Οργανισμού αλλά και στην οργανωτική του δομή, καθώς 

ιαπιστωμένη είναι επίσης τόσο η 
αδυναμία του ΟΑΕΔ να επιτύχει  
τον ρόλο του, διαμεσολαβώντας 

μεταξύ των εργοδοτών και των 
ανέργων, όσο και η κακή διαχείριση 
κοινοτικών και εθνικών πόρων,  
για προγράμματα κατάρτισης  
χωρίς κανένα αποτέλεσμα 
, στο υπουργείο Εργασίας εξετάζουν επίσης την εφαρμογή 
του μέτρου της ενεργής αναζήτησης εργασίας ως 
δεσμευτικής υποχρέωσης του ανέργου. Στην πράξη, αυτό 
σημαίνει πως αν ένας άνεργος αρνηθεί έως και τρεις φορές 
την ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης-
απασχόλησης ή σε κάποια θέση εργασίας, με βάση το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχει συνταχθεί για αυτόν, θα 
βγαίνει εκτός λίστας και θα μένει χωρίς παροχές. Οι τελικές 
αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη, καθώς δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αλλά στην κυβέρνηση και δη στο 
υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό, ειδικά στην παρούσα φάση, να εξασφαλιστεί ότι 
το σύστημα διαχείρισης των επιδομάτων που σχετίζεται με 
την ανεργία δεν θα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
άτομα που δεν έχουν πραγματική ανάγκη. Ταυτόχρονα 
βέβαια επιδιώκεται η υλοποίηση ενός σχεδίου που δεν θα 
δημιουργεί κίνητρα για απόκρυψη εισοδημάτων και κυρίως 
για αδήλωτη- μαύρη εργασία. 

 

ποθηκευτικό χώρο που 
λειτουργούσε ως σημείο 
εναπόθεσης λαθραίων καπνικών 

με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία 
και διακίνησή τους στην ελληνική 
παράνομη αγορά εντόπισαν στην 
Καλλιθέα Αττικής ελεγκτές του ΣΔΟΕ 
Αττικής. Ειδικότερα, σε οργανωμένη επιχείρηση που 
διενεργήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν εντός του αποθηκευτικού χώρου: (α) 1.832 
κιλά καπνού σε μορφή θρυμμάτων και (β) 1.121 κιλά 
καπνού για ναργιλέ χωρίς τις ενδεικτικές ένσημες ταινίες 
φορολογίας καπνικών προϊόντων. Συνελήφθησαν επ’ 
αυτοφώρω, κατά τη διάρκεια παραλαβής μέρους της 
κατασχεθείσας ποσότητας ένας υπήκοος Πολωνίας, ένας 
υπήκοος Συρίας και ένας Έλληνας ιορδανικής καταγωγής. 
Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται 
σε ποσό ύψους 900.000 ευρώ.  
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Στην «black list» έχουν εισέλθει οι Έλληνες έμποροι 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Γερμανία εξαιτίας των 
ελέγχων που πραγματοποιούν συνεχώς οι Αρχές και 
αφορούν σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν 
πουλήσει σε Έλληνες εμπόρους και σε πάρα πολλά από 
αυτά έχουν διαπιστωθεί παρανομίες γύρω από τον ΦΠΑ 
αλλά και τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr  

κατάσταση έχει ξεφύγει  
από κάθε έλεγχο και ήδη οι 
εξουσιοδοτημένες μονάδες  

έχουν σταματήσει κάθε πώληση  
σε Έλληνες εμπόρους  
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
ενώ στην ίδια γραμμή ακολουθούν και οι ανεξάρτητες 
μεγάλες εμπορίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη 
Γερμανία. Ο λόγος εστιάζεται στο γεγονός ότι οι 
Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές της Γερμανίας 
συνεχώς τους καλούν για έλεγχο και διασταυρώσεις που 
αφορά σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν εξαχθεί 
στην Ελλάδα αλλά όπως έχει διαπιστωθεί σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις είτε ο ΦΠΑ έχει «χαθεί» είτε τα χιλιόμετρα είναι 
γυρισμένα, είτε τα χαρτιά του αυτοκινήτου έχουν κάποιο 
πρόβλημα! Το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στη 
Γερμανία και όπως επισημαίνει ένας μεγάλος 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από την Ελλάδα στο 
Newsauto.gr: «Εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις 
παραδόσεις καινούριων αυτοκινήτων και επειδή η ζήτηση 
για αυτοκίνητα έστω και ελαφρώς μεταχειρισμένα είναι 
πολύ υψηλή αποφάσισα να αγοράσω κάποια καλά και 
ακριβά μοντέλα από εξουσιοδοτημένες μονάδες στη 
Γερμανία ώστε να περιορίσω τον κίνδυνο τα αυτοκίνητα να 
είναι «πειραγμένα», τρακαρισμένα ή με γυρισμένα 
χιλιόμετρα. Όταν επικοινώνησα με την κάθετη μονάδα στη 
Γερμανία και τους είπα ότι είμαι συνάδελφός τους με 
εξουσιοδοτημένη κάθετη μονάδα από την Ελλάδα εκείνοι 
αρχικά «πάγωσαν» στο άκουσμα πως θέλω να αγοράσω 
από εκείνους περίπου 10 με 15 ελαφρώς μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα. Αρχικά μου ζήτησαν όλα τα έγγραφα της 
εταιρείας μου στην Ελλάδα, φορολογικές δηλώσεις και 
οικονομικές χρήσεις και αφού τους τα έστειλα όλα 
αντιλήφθηκα ότι κάτι συμβαίνει. Αφού λοιπόν είδαν ότι όλα 
τα έγγραφα και φορολογικά δεδομένα ήταν εντάξει μου 

είπαν με ειλικρίνεια ότι για να μου πουλήσουν τα 
αυτοκίνητα που με ενδιέφεραν θα έπρεπε να μου 
παρακρατήσουν τον ΦΠΑ 19% και όταν έχει ολοκληρωθεί η 
εισαγωγή των οχημάτων στην Ελλάδα και έχω πληρώσει 
τον ΦΠΑ 24% τότε αποστέλλοντάς τους τις αποδείξεις 
εξόφλησής του ΦΠΑ στην Ελλάδα θα μου κατέθεταν 
αμέσως στον λογαριασμό μου τον ΦΠΑ 19% που μου είχαν 
παρακρατήσει! Ο λόγος όπως μου είπαν εστιάζεται στο 
γεγονός ότι εκατοντάδες εξουσιοδοτημένες κάθετες 
μονάδες είχαν πουλήσει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε 
Έλληνες εμπόρους και το αποτέλεσμα ήταν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα να τους καλούν από το Τελωνείο ή 
από τις Αρχές για να διαπιστώσουν αν συμμετείχαν και 
εκείνοι στην παράνομη «εξαφάνιση» του ΦΠΑ! Επειδή 
λοιπόν δεν ήθελαν να βρεθούν πάλι αντιμέτωποι με τις 
Αρχές μου και εγώ να αποκτήσω τα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα μου πρότειναν αυτή τη μέθοδο με την 
παρακράτηση του ΦΠΑ. Επειδή δεν μου άρεσε η 
συμπεριφορά της συγκεκριμένη εξουσιοδοτημένης 
μονάδας απέστειλα ένα παρόμοιο αίτημα αγοράς 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε άλλη κάθετη μονάδα στη 
Γερμανία που εδρεύει σε άλλη πόλη. Δυστυχώς η 
απάντησή τους ήταν παρόμοια με εκείνη που έλαβα από 
την πρώτη εξουσιοδοτημένη μονάδα της Γερμανίας. Με 
λίγα λόγια κάποιοι Έλληνες έμποροι μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων κατάφεραν να βάλουν στην «black list» όλους 
τους επιχειρηματίες και η μόνη πηγή απόκτησης 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τους Έλληνες είναι οι 
μικρές ανεξάρτητες εμπορίες αυτοκινήτων με οχήματα 
αμφιβόλου ποιότητας…». 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 
Συνεχίζονται οι δικαιώσεις των δανειοληπτών της 
Υπέρβασης, καθώς 8 ακόμη δανειολήπτες και εγγυητές αντί 
να περιμένουν να παραδοθούν στις εκβιαστικές ρυθμίσεις 
Τραπεζών και Servicers προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και 
έσωσαν όχι μόνο την πρώτη κατοικία τους, αλλά κι 
ολόκληρη την περιουσία τους από πλειστηριασμούς, 
ρευστοποιήσεις και κατασχέσεις. Με τις δικαιώσεις τους, 
επειδή είναι οριζόντιες, να αφορούν και όλους εσάς που 
αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς προβλήματα από τράπεζες, 
servicers και funds. 

 

ερμά συγχαρητήρια στους 
Δικηγόρους της Επιστημονικής 
Ομάδας της Υπέρβασης, κκ 

Λεωνίδα Στάμο, Ίριδα Σταθάκου-
Δαρσακλή και Θεοδώρα Κασσελούρη, 
για τις νέες αυτές, εξαιρετικές 
δικαστικές αποφάσεις!!! 
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με 
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής 
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων 
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!! 
Δείτε εδώ τις νέες δικαστικές αποφάσεις που προστίθενται 
στις εκατοντάδες προηγούμενες, που δικαιώνουν τους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης: ΜΠΑθηνών 589/2022: 
https://bit.ly/35vWbOT, ΜΠΑθηνών 330/2022: 

https://bit.ly/3traOLr, ΜΠΑθηνών 560/2021: 
https://bit.ly/3pyKptS, ΜΠΑθηνών 30/2022: 
https://bit.ly/3sHoHpz, ΕιρΑθηνών 47/2022: 
https://bit.ly/3HLqnCC, ΕιρΑθηνών 588/2021: 
https://bit.ly/3hEwQol. 

 

προσφυγή στην Δικαιοσύνη  
είναι σήμερα το μοναδικό όπλο 
αποτελεσματικής άμυνας  

των Δανειοληπτών, κόντρα στην 
αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. 
Και η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής αποτελεί τη 
μοναδική σίγουρη και νομικά αξιόπιστη λύση, για την 
προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
δανειολήπτη από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς !!! 
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Δύο «βαριά» και «επώνυμα» σφυριά περιλαμβάνονται στα 
838 που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. 
Πρόκειται για δύο περιπτώσεις που καθεμιά κουβαλάει τη 
δική της μεγάλη ιστορία… Και τούτο καθώς, όπως 
αποκαλύπτει το newmoney,  

ένας πλειστηριασμός αφορά  
τον Δημήτρη Κοντομηνά και  
ο δεύτερος τους αδελφούς 

Χατζηιωάννου της κραταιάς κάποτε 
και πτωχευμένης πλέον αλυσίδας 
ένδυσης Sprider Stores.  
Η Mediterra Οινοποιητική ήταν μια από τις πολλές 
επενδυτικές επιλογές του Δημήτρη Κοντομηνά και μάλιστα 
σε έναν αγαπημένο του τομέα, καθώς ο γνωστός 
επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αποσυρθεί από το 
προσκήνιο καθώς δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα υγείας, ήταν πάντα λάτρης του καλού 
κρασιού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, συντελείται ένα 
«ξήλωμα» του άλλοτε πανίσχυρου ομίλου του που 
περιλάμβανε πολλούς και διαφορετικούς επιχειρηματικούς 
«πυλώνες». Έτσι, μετά την πώληση του τηλεοπτικού 
σταθμού «Άλφα», και τους πλειστηριασμούς για τα 
ποσοστά στην εταιρεία Intertech, αλλά και για τις μετοχές 
της Village Roadshow ήρθε η σειρά τη Mediterra 
Οινοποιητική-Creta Olympias Α.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
1973 στον οικισμό Κουνάβοι του δήμου Νίκος Καζαντζάκης 
στο Ηράκλειο Κρήτης με κύρια δραστηριότητα την 
παραγωγή εμφιαλωμένων κρασιών υψηλής ποιότητας από 
γηγενείς και ξένες ποικιλίες. Γύρω στο 2005 εντάχθηκε στον 
όμιλο Demco και τα ηνία της ανέλαβε ο Δημήτρης 
Κοντομηνάς. Έκτοτε εισήλθε σε μια φάση δυναμικής 
ανάπτυξης με στόχο την κατάταξή της ανάμεσα στις πιο 
σημαντικές οινικές δυνάμεις της χώρας. Στην πορεία, 
διαθέτοντας ένα πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο 
οινοποιείο στην Κρήτη, 11 χλμ. μετά την Κνωσό, με 
αίθουσα γευσιγνωσίας και πολλά άλλα, έφτασε να κάνει 
εξαγωγές σε 25 χώρες και να κερδίζει πλήθος διεθνών 
βραβείων. Ανάμεσα στα γνωστά κρασιά της ήταν το λευκό 
Ξερολιθιά, το ερυθρό Μυράμπελος, η Νέα Γη, το βαθιάς 
παλαίωσης Πυρόραγο, το ροζέ Ροδείλι, καθώς και η 
Άνασσα, η κορωνίδα των λευκών κρασιών παλαιωμένη σε 
δρύινα βαρέλια, αλλά και το βιολογικό Αντάμα. Η έδρα της 
εταιρείας είναι στην Παιανία, στο 40,2 χλμ. Αττικής Οδού, 
ΣΕΑ 1 Μεσογείων, δηλαδή στα γραφεία της Demco. 
Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού ήταν αρχικά η 
Τράπεζα Πειραιώς και τώρα η Intrum ως ειδική διάδοχός 
της και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «Sunrise Ι 
NPLFinance Designated Activity Company». Η κατάσχεση 
έγινε τον Μάιο του 2019 και μετά ξεκίνησε ένα… γαϊτανάκι 

με προγραμματισμένους πλειστηριασμούς μέσα στο 2021 
(ο τελευταίος ήταν για τις 29 Σεπτεμβρίου) που δεν έγιναν, 
για διάφορους λόγους. Στον πλειστηριασμό βγήκε όλο το 
βιομηχανικό συγκρότημα που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 
26,6 στρεμμάτων στον οικισμό Κουνάβων Ηρακλείου. Αυτό 
αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και όροφο 
που περιλαμβάνουν γραφεία, αίθουσα γευσιγνωσίας, 
χώρο βιοχημικού εργαστηρίου, κυρίως χώρο οινοποιείου, 
σταφυλοδόχους, ζυγιστήρια, εμφιαλωτήριο, χώρο φύλαξης 
έτοιμων προϊόντων κ.ά., με συνολική επιφάνεια 5.203,76 
τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς, έπειτα από σχετική 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, έχει 
οριστεί στο ποσό των 1.570.000 ευρώ. Ο δεύτερος 
πλειστηριασμός που συγκεντρώνει ενδιαφέρον είναι αυτός 
σε βάρος της εταιρείας Greenview Properties, την 
περίπτωση της οποίας είχε αποκαλύψει το newmoney στις 
14 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την «διάδοχο» της εταιρείας 
«Lady Inside», που τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση, αλλά 
μετά από επτά χρόνια «αναβίωσε» με άλλο όνομα. Η «Lady 
Inside» ήταν μια εταιρεία καλσόν, καλτσών, εσωρούχων, 
έτοιμων ενδυμάτων, νημάτων, υφασμάτων και 
συμμετοχών, από τις πολλές τις οποίες είχαν δημιουργήσει 
οι αδελφοί Σάκης και Σάββας Χατζηιωάννου, της αλυσίδας 
ένδυσης Sprider Stores, που βάρεσε κανόνι το 2013. Μετά  
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την «ανάστασή» της το 2020 είχε άλλα πρόσωπα στη 
διοίκηση και διαφορετικό προσανατολισμό καθώς 
δραστηριοποιήθηκε στην αγορά ακινήτων. Η «Greenview 
Properties» το 2020 είχε μηδενικό κύκλο εργασιών, 
υποχρεώσεις 1,14 εκατ. ευρώ και ζημιές 34.988,44 ευρώ, 
ενώ τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης κ.λπ. ανήλθαν σε 
35.300,33 ευρώ. Υπήρξαν ωστόσο ενδιαφέρουσες εξελίξεις 
σε επίπεδο μετοχικού κεφαλαίου. Η σύσταση της ως Lady 
Inside έγινε τον Μάρτιο του 1997 με μετοχικό κεφάλαιο 10 
εκατ. δραχμές και το 1998 έγινε ΑΜΚ 320 εκατ. δραχμές ενώ 
ακολούθησαν άλλες αυξήσεις και μετατροπές μέχρι το 2004. 
Ωστόσο από τις 5 Μαρτίου 2021 και μετά έγιναν τρεις 
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά 168.100 ευρώ, κατά 
300.000 ευρώ (τον Απρίλιο του 2021) και κατά 500.000 ευρώ 
στις 22 Ιουνίου 2021, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο 
να διαμορφώνεται σε 1.500.000 ευρώ διαιρούμενο σε 
1.500.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 
ευρώ έκαστης. Παράλληλα, η έδρα της από τη Ν. 
Φιλαδέλφεια έχει μεταφερθεί πλέον στην δημοφιλή οδό 
Ρόδων της Εκάλης. Εκεί βρίσκεται και το πολυτελές ακίνητο 
που βγήκε στο σφυρί, με επισπεύδουσα την διαφημιστική 
εταιρεία Fuse BBDO Communications S.A. (πρώην Team 
Athens Διαφημίσεις Α.Ε.), ενώ το ποσό για το οποίο 
επιβλήθηκε η κατάσχεση είναι 200.000 ευρώ (μέρος της 
συνολικής απαίτησης). Ο πλειστηριασμός αφορά την 
πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 
1.186,25 τ.μ. μαζί με την μονοκατοικία εμβαδού (κατά την 
άδεια) 722,94 τ.μ. Πρόκειται για διώροφη μονοκατοικία 
πολυτελούς κατασκευής που αποτελείται από: • Υπόγειο 
επιφάνειας 268,14 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρο 
στάθμευσης (γκαράζ), τρείς αποθήκες και χώρο 
κλιμακοστασίου ανόδου στο ισόγειο. • Ισόγειο επιφάνειας 
244,08 τ.μ. με σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, χολ με 
κλιματιστικό, καθιστικό, ένα WC, δωμάτιο ιματιοθήκης, 
χώρο αποθήκης και πλυντηρίου με προθάλαμο. • Α’ όροφο 
επιφάνειας 210,72 τ.μ. με τρεις κοιτώνες με λουτρό και 
δωμάτιο ντουλάπα, ένα κοιτώνα με προθάλαμο, λουτρό, 
δύο δωμάτια ντουλάπες (βεστιάρια), χώρο Jacuzzi, 
διάδρομο επικοινωνίας και κλιμακοστάσιο. Η μονοκατοικία 
είναι κατασκευής του 1990 και όσον αφορά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά περιγράφονται ως εξής: Εξωτερικές 

τοιχοποιίες: Οπτοπλινθοδομές / Επιχρίσματα τριπτά τριών 
στρώσεων. Τοίχοι, πλαγιοκαλύψεις: Οπτοπλινθοδομές & 
επένδυση πέτρας (τμήμα του εξωτερικού τοίχου καθώς και 
η μάντρα προς την οδό Ρόδων είναι επενδυμένη με πέτρα). 
Δάπεδα: Μάρμαρο και Δρύινα. Εξωτερικά κουφώματα 
ξύλινα. Θύρες: Δρύινες μασίφ λουστραριστές. Είναι ακόμη 
εξοπλισμένη με σύστημα κλιματισμού (καλοριφέρ και A/C 
κλειστού τύπου) και ανελκυστήρα, ενώ στην έκθεση 
εκτίμησης χαρακτηρίζεται «υψηλού επιπέδου 
αρχιτεκτονικής αισθητικής και κατασκευής». Επίσης, ο 
περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος με κήπο και 
περίφραξη και η κατάσταση συντήρησή της κρίνεται πολύ 
καλή. Το ακίνητο περιήλθε στην οφειλέτρια εταιρεία κατά 
πλήρη κυριότητα (ποσοστό 100%) με αγοραπωλησία που 
έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2003, δηλαδή επί εποχής ακόμη 
της πλήρους ανάπτυξης του ομίλου των αδελφών 
Χατζηιωάννου… Επίσης, στον εξωτερικό χώρο υπάρχει 
πισίνα, η οποία έχει κατασκευασθεί καθ’ υπέρβαση της 
οικοδομικής άδειας, με την δυνατότητα νομιμοποίησής της 
με κόστος που κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ, 
υπαίθριος χώρος στάθμευσης, κήπος με BBQ και ξενώνας-
διαμέρισμα. Κατόπιν όλων αυτών, το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου έκανε δεκτή την 
ανακοπή, ορίζοντας την τιμή πρώτης προσφοράς στο 
ποσό των 2.821.854 ευρώ. 

 

 

 
Περί τα 40 ακίνητα αλλάζουν καθημερινά χέρια, μέσω των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς έπειτα από 

αρκετούς μήνες οι σχετικές διαδικασίες καταγράφουν 
σημαντική επιτάχυνση. Όπως σημειώνει το news247.gr 
τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι 

διαχείριση των εγγυήσεων που 
συνοδεύουν τα κόκκινα δάνεια  
θα οδηγήσει σε τεκτονικές 

αλλαγές στην αγορά ακινήτων,  
καθώς την επόμενη πενταετία θα 
πέσουν στην αγορά περισσότερα  
από 500.000 ακίνητα που αποτελούν 
ενέχυρα των κόκκινων δανείων.  
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Ήδη στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών βρίσκονται, μέσω 
πλειστηριασμών περί τα 30.000 ακίνητα, νούμερο που θα 
αυξηθεί από μελλοντικούς πλειστηριασμούς, καθώς 
εκτιμάται ότι στις τράπεζες καταλήγουν περί τα 10.000 
ακίνητα ετησίως. Ωστόσο άπαντες εκτιμούν ότι σύντομα 
την μερίδα του λέοντος θα έχουν οι εταιρείες διαχείρισης 
καθώς το 20% - 25% του συνόλου των ακινήτων που 
αποτελούν collaterals στα κόκκινα δάνεια – δηλαδή γύρω 
στα 150.000 ακίνητα - θα κατευθυνθούν δια μέσου των 
εταιρειών διαχείρισης σε πωλήσεις. Ουσιαστικό ρόλο για 
την επιτάχυνσης των πλειστηριασμών παίζει η εφαρμογή 
των νέων διαδικασιών με στόχο τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση της τιμής 
πρώτης προσφοράς. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 
διάστημα από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και τις 15 
Φεβρουαρίου 2022, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν 50.000 
πλειστηριασμοί στο συντριπτικό ποσοστό των οποίων 
(84%) ήταν τράπεζες και servicers. Ήδη για τον 
Φεβρουάριο είχαν προγραμματιστεί περισσότεροι από 
1.500 πλειστηριασμοί και συνολικά στην πλατφόρμα είναι 
αναρτημένοι μέχρι σήμερα 8.080 πλειστηριασμοί. Αυτό 
σημαίνει ότι σχεδόν 1.000 ακίνητα αλλάζουν κάθε μήνα 

ιδιοκτήτη ή 40 ακίνητα κάθε εργάσιμη μέρα. Να σημειωθεί 
ότι για 34.626 πλειστηριασμούς που έχουν ολοκληρωθεί 
επισπεύδουσες ήταν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και 
συγκεκριμένα: Για τους 10.534 η Τράπεζα Πειραιώς, για 
9.502 η Εθνική Τράπεζα, για 7.874 η Alpha Bank και για 
4.250 η Eurobank. Οι τράπεζες από 2018 μέχρι τώρα είναι 
επισπεύδουσες σε περισσότερους από 57.000 
πλειστηριασμούς και συγκεκριμένα η Εθνική για 20.670, η 
Πειραιώς για 16.700, η Alpha Bank για 13.500 και η 
Eurobank για 6.700. Ενώ και οι τρείς μεγάλοι servicers της 
ελληνικής αγοράς έχουν επισπεύσει περισσότερους από 
14.000 πλειστηριασμούς η Intrum, 9.700 η Cepal και 4.700 η 
doValue. Άσχετα από το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού 
(κατακύρωση, αναστολή, ματαίωση) και σύμφωνα με την 
πλατφόρμα της iMEdD Lab, το ηλεκτρονικό σφυρί έχει 
χτυπήσει μέσα σε τέσσερα χρόνια στην πλατφόρμα της e 
auction 33 χιλιάδες φορές για κατοικίες. Ακολουθούν 10.800 
αγροτεμάχια, 9.500 οικόπεδα με κτίσμα, 6.700 
καταστήματα, 2.900 γραφεία. 2.100 βιομηχανικοί/ 
βιοτεχνικοί χώροι, 750 ξενοδοχεία, αλλά και 127 πλοία. 
Φυσικά υπάρχουν και αρκετές δεκάδες χιλιάδες αποθήκες, 
γκαράζ, θέσεις στάθμευσης κλπ. 

Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να 
έφυγε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, ωστόσο δεν 
έχει αντιμετωπιστεί και παραμένει ένα από τα τρωτά σημεία 
της οικονομίας, καθώς αυτό το χρέος επιβαρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα, συμπεραίνει η Έκθεση Συμμόρφωσης.  

ι θεσμοί καλούν τις εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων 
(servicers) να προσπαθήσουν  

να μεγιστοποιήσουν τις ανακτήσεις  
από αυτά τα δάνεια μέσω ενός 
συνδυασμού αναδιαρθρώσεων  
και εκκαθαρίσεων…… 
χρησιμοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία τους στη 
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε ό,τι αφορά τις 
τράπεζες, η Κομισιόν εκτιμά ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο 
για την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. «Και οι τέσσερις συστημικές 

τράπεζες βρίσκονται μέχρι στιγμής σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου μονοψήφιων δεικτών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων το αργότερο μέχρι το τέλος του 
2022». Οι θεσμοί αναφέρουν ότι δεν αναμένονται 
περαιτέρω τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων 
από αυτές που έχουν δρομολογηθεί και πως το 2022 οι 
πωλήσεις είναι αυτές που θα στηρίξουν την περαιτέρω 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση εξάλειψης των NPLs. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην στήριξη της μείωσης του όγκου 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τον Ηρακλή (σ.σ. 
μηχανισμός κρατικής εγγύησης επί των τιτλοποιήσεων), 
ωστόσο συνεχίζονται με περιορισμένο βέβαια ρυθμό οι 
εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Για τις  
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τιτλοποιήσεις μέσω του Ηρακλή, η Κομισιόν αναφέρει στην 
Έκθεση ότι επιτρέπουν στις τράπεζες στις τράπεζες να 
μειώσουν το κόστος κινδύνου στο μέλλον και να 
απελευθερώσουν χώρο στους ισολογισμούς τους για νέο 
δανεισμό. Σε ότι αφορά δε τα NPEs της πανδημίας 
επισημαίνει ότι «ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας στην 
ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών αναμένεται να 
αποτυπωθεί ολοκληρωτικά εντός 2022», αναφέρεται. Όσο 
για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχαν κάποιες πρόσφατες 
τιτλοποιήσεις στα κεφάλαια των τραπεζών, οι θέσεις 
αντισταθμίστηκαν εν μέρει από επιτυχείς ενέργειες 
ενίσχυσης κεφαλαίου. Ωστόσο, η κεφαλαιακή θέση των 
τραπεζών παραμένει σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα 
στη ζώνη του ευρώ εξαιτίας του υψηλού αναβαλλόμενου 
φόρου. Τέλος,  

εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
τον Φορέα Ανάκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων 

αναμένεται, σύμφωνα με την 
Κομισιόν, να ξεκινήσει άμεσα. 
Στο μεσοδιάστημα θα λειτουργήσει ένα πρόγραμμα 
προσωρινής στήριξης για ευάλωτους οφειλέτες με κύρια 
κατοικία για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μέχρι την 
έναρξη της λειτουργίας του Φορέα, η οποία η οποία δεν 
αναμένεται πριν από τα τέλη Μαρτίου 2023. 

 

ην ώρα που στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί 
πάνω από 115 χιλιάδες 

πλειστηριασμοί, η κυβερνητική 
εξαγγελία είναι κυριολεκτικά 
σταγόνα στον ωκεανό του 
επερχόμενου πλιάτσικου που θα 
χτυπήσει την ελληνική κοινωνία. 
Άλλωστε το «πάγωμα» του πλειστηριασμού που 
ευαγγελίζονται δεν είναι τίποτα παραπάνω από σκέτη 
κοροϊδία, αφού οι δανειολήπτες θα πρέπει να παραδώσουν 
εθελοντικά τα σπίτια τους στον Φορέα του Νέου 
Πτωχευτικού με αντιστάθμισμα να μην τους πετάξουν εκτός 
μέσω πλειστηριασμού... Εν ολίγοις δηλαδή να γίνουν 
εθελοντικά νοικάρηδες στα σπίτια τους !!! Όπως έγινε 
γνωστό «παγώνει» με νομοσχέδιο που προωθεί η 
κυβέρνηση, κάθε διαδικασία πλειστηριασμού 3.000 
ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες, 
όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό 
συμβούλιο. Στόχος, όπως είπε, είναι να απλωθεί «ένα 
πρόσθετο δίχτυ προστασίας γύρω από όσους 
δοκιμάζονται περισσότερο». Διαβάστε στο κάτωθι 

ρεπορτάζ της imerisia.gr ποιο είναι αυτό το «πάγωμα»: Τoν 
δρόμο για τη Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο για το 
μεταβατικό, ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας των 
ευάλωτων δανειοληπτών, το οποίο παρουσιάζει ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο 
υπουργικό συμβούλιο. Αυτό το ενδιάμεσο καθεστώς θα 
απλώσει δίχτυ προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά, 
ώστε να μη βγει άμεσα σε πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία 
τους, μέχρι την ίδρυση του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων που θα τους εξασφαλίσει το  

 

Η 
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δικαίωμα στέγασης στο σπίτι τους έναντι ενοικίου.  

ε δεδομένο ότι ο Φορέας δεν θα 
είναι έτοιμος να λειτουργήσει 
πριν από τον Μάρτιο του 2023, 

όπως αναφέρεται στην 13η  
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
το μεταβατικό καθεστώς θα  
έχει διάρκεια 15 μηνών.  
Στη διάρκεια των 15 μηνών ο ευάλωτος δανειολήπτης θα 
καταβάλει δόση-μίσθωμα, που σύμφωνα με πληροφορίες 
θα καθοριστεί σε ετήσια βάση στο 5% της αξίας του 
ακινήτου, με το κράτος να επιδοτεί, ανάλογα τη σύνθεση 
του νοικοκυριού, με 70-210 ευρώ μηνιαίως. Έτσι, για 
ακίνητο 100.000 ευρώ το ετήσιο μίσθωμα θα είναι, για 
παράδειγμα, 5.000 ευρώ, δηλαδή 416 ευρώ τον μήνα. Με 
την κρατική επιδότηση που κυμαίνεται από 70 έως 210 
ευρώ βάσει της σύνθεσης του νοικοκυριού, ο οφειλέτης θα 
καταβάλει από 210 έως 346 ευρώ τον χρόνο. Σημειώνεται 
ότι η αξία για το 85% των ακινήτων που εμπίπτουν σε αυτή 
την κατηγορία διαμορφώνεται στα 75.000 ευρώ, που 
σημαίνει ότι για το μηνιαίο μίσθωμα θα διαμορφωθεί σε 
περίπου 312 ευρώ, με το κράτος να επιδοτεί 70-210 ευρώ. 
Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες 
οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια 
μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να 
απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα του νόμου 4738/2020 για 

τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ο 
Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων 
ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως θα τους την 
επαναμισθώνει για 12 έτη. Με το πέρας της 12ετίας ο 
οφειλέτης έχει πρώτο δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου, 
εφόσον έχει ανακάμψει οικονομικά. Επιλέξιμοι είναι 
οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και 
λοιπά κριτήρια που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο 
προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670, 
ΦΕΚ 4500/Β/29-09-2021), δηλαδή το συνολικό τους 
εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε 
μέλος και μέχρι 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα της 
σύνθεσης του νοικοκυριού. Επίσης η συνολική 
φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας είναι από 
120.000 έως 180.000 ευρώ ανάλογα της σύνθεσης του 
νοικοκυριού, ενώ εφαρμόζεται και το περιουσιακό όριο 
αναφορικά με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το οποίο 
ισχύει για το «Επίδομα Στέγασης». Όπως διευκρινίζεται 
από το υπουργείο Οικονομικών, τα εν λόγω κριτήρια 
ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση 
βεβαίωσης ευάλωτου, η οποία είναι απαραίτητη για τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Για να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις, προσφυγές οφειλετών στα δικαστήρια και 
μονιμότερες επιπτώσεις στην κουλτούρα πληρωμών, το 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας, που θα είναι πολύ 
απλή για τους χρήστες χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη 
συγκέντρωση δικαιολογητικών. 

 
Η δικηγόρος – διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια Άννα 
Κορσάνου εξηγεί αναφορικά με την δυνατότητα 
πτώχευσης: Ο πτωχευτικός νόμος έχει ήδη ξεκινήσει και 
μπορούμε ήδη να αντλήσουμε συμπεράσματα για τη 
λειτουργία του. Και  

νώ η πλατφόρμα ρύθμισης για  
τον εξωδικαστικό μηχανισμό,  
έως τώρα τουλάχιστον, δεν 

αποφέρει αποτελέσματα, αντιθέτως  
η πλατφόρμα και η διαδικασία της 
πτώχευσης προχωρά επιτυχώς με 
ολοένα και περισσότερες αιτήσεις  
να υποβάλλονται στα Ειρηνοδικεία. 
Αυξημένο ενδιαφέρον υπάρχει για τις πτωχεύσεις μικρού 
αντικειμένου, δηλαδή για τις περιπτώσεις οφειλετών που η 
περιουσία τους είναι αξίας κάτω των 350.000 ευρώ. Με την 
πτώχευση δεν επέρχεται ρύθμιση χρεών, αλλά ολική 
διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, Τράπεζες, ιδιώτες και 
απαλλαγή από τα χρέη σε διάστημα το αργότερο τριών 

ετών. Ενδιαφέρον νομικό και κοινωνικό έχει να δούμε ποιοι 
είναι αυτοί που επιλέγουν να καταθέσουν αίτηση 
πτώχευσης. Ποια είναι τα δεδομένα τους και πόσο τους 
εξυπηρετεί η διαδικασία αυτή. Από τις πολλές περιπτώσεις 
οφειλετών που προσέρχονται στο δικηγορικό μας γραφείο 
θα περιγράψουμε μερικές από αυτές. Περίπτωση 1:  
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Πρόκειται για οφειλέτη 40 ετών με οφειλές 700.000 ευρώ. Οι 
οφειλές κυρίως είναι προς το δημόσιο εφορία και ταμεία, 
αλλά και Τράπεζες. Πώς βρέθηκε ένα νέο άτομο χρεωμένο 
σε τέτοιο βαθμό; Ο πατέρας του είχε μεγάλη επιχείρηση με 
μεγάλους τζίρους, όμως λόγω κακής διαχείρισης εκ μέρους 
του (και αυτό το λέμε διότι η ανάληψη ευθύνης είναι ένδειξη 
προσωπικής ωριμότητας και εντιμότητας) και αρνητικών 
συγκυριών ασφαλώς, δημιουργήθηκαν πολύ υψηλά χρέη. 
Τη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης την είχε ο 
πατέρας, αλλά όταν απεβίωσε τα χρέη πέρασαν στον 
κληρονόμο γιο του. Συνεργαζόμενος με άλλο δικηγορικό 
γραφείο υπέβαλλε αίτηση στο νόμο Κατσέλη που ασφαλώς 
απορρίφθηκε, όμως επιπλέον είχε την ατυχία να εκκινήσει 
μια εκ των πιστωτριών Τραπεζών διαδικασία εκτέλεσης και 
έτσι ορίστηκε πλειστηριασμός της κύριας και μοναδικής 
οικίας του. Πράγματι έγινε ο πλειστηριασμός και 
κατακυρώθηκε το ακίνητο σε ιδιώτη. Όσον αφορά στο 
πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης, ο υπερθεματιστής του 
έδωσε προθεσμία περίπου δύο μηνών για να αδειάσει και 
να παραδώσει το ακίνητο. Ο οφειλέτης έχει χάσει το 
ακίνητό του, όμως παραμένουν τα χρέη. Σήμερα είναι 
ιδιωτικός υπάλληλος και με τις αποδοχές του δεν είναι 
εφικτό να αποπληρώσει οφειλές τόσο μεγάλου ύψους. Για 
τον άνθρωπο αυτό η πτώχευση είναι φυσικά δεύτερη 
ευκαιρία οικονομικής ζωής, καθώς θα διαγραφούν όλα τα 
χρέη του και θα απαλλαγεί μέσα σε διάστημα τριών ετών. 
Περίπτωση 2: Πρόκειται για οφειλέτη 40 ετών με χρέη 
1.700.000 ευρώ. Οι οφειλές προέρχονται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα των γονιών του, που 
απέτυχε. Υπέγραψε σε πολύ νεαρή ηλικία τότε περίπου 20 
ετών, χωρίς να καταλαβαίνει πολλά πράγματα δανειακές 
οφειλές ως εγγυητής σε δάνεια των γονιών του, η 
επιχείρηση δεν πήγε καλά, έκλεισε, αλλά οι οφειλές, τα 
χρέη παρέμειναν ληξιπρόθεσμα και αυξάνονταν λόγω της 
τοκοφορίας. Το χρέη ήταν τόσο υψηλά που δεν υπήρχε 
περίπτωση να αποπληρωθούν ποτέ. Η οικονομική αυτή 
κατάσταση επιβάρυνε και ψυχολογικά την οικογένεια που 
ένιωθαν πολύ άσχημα που λόγω ατυχών ενεργειών και 
συγκυριών «πέρασαν» τόσα χρέη στο παιδί τους. Το να 
ξεκινά ένας άνθρωπος τη ζωή του με τόσο υψηλά χρέη, δεν 
είναι ότι καλύτερο. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτή που 
είναι, η ζωή προχωρά μπροστά και ο νόμος αυτός δίνει τη 
δυνατότητα στο νέο αυτό άνθρωπο να απαλλαγεί από τις 
οφειλές και να ξεκινήσει τη ζωή του την οικονομική και 
προσωπική, ελεύθερος από τα παλαιότερα βάρη την 
οικονομική του ζωή. Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν μόνο τον 
ακραιφνή νομικό ή οικονομικό χαρακτήρα. Πάντα υπάρχει 
το ανθρώπινο στοιχείο. Τα χρέη φέρνουν προστριβές και 
αναστάτωση μέσα στην οικογένεια, ενοχές, επίρριψη 

ευθυνών, ασυνεννοησία και αποτελούν ένα τροχοπέδη για 
ένα νέο άνθρωπο που θέλει να προχωρήσει στη ζωή του 
και να ξεμπερδέψει από αυτές τις καταστάσεις. Περίπτωση 
3: Οφειλέτης 42 ετών με χρέη 200.000 ευρώ. Τα χρέη 
δημιουργήθηκαν από επιχείρηση δική του που έκλεισε 
ασφαλώς, αλλά που του άφησε χρέη κυρίως στο Δημόσιο, 
με αποτέλεσμα να είναι «μπλοκαρισμένος» από την 
εφορία. Δεν μπορεί να πάρει ενημερότητα, έχει 
δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, λόγω των 
ασφαλιστικών οφειλών φοβάται ότι δεν θα έχει σύνταξη 
που θα του επιτρέπει να επιβιώσει αργότερα. Η επιθυμία 
του είναι να απαλλαγεί από όλα τα χρέη και να εκκινήσει 
μια νέα επιχείρηση πάνω στο αντικείμενο που γνωρίζει. 
Είχε υποβάλλει αίτηση στο νόμο Κατσέλη που ασφαλώς 
απορρίφθηκε λόγω δολιότητας. Υποβάλλαμε την αίτηση 
πτώχευσης στο Ειρηνοδικείο και καθώς δεν έχει 
περιουσιακά στοιχεία θα απαλλαγεί από τις οφειλές του σε 
διάστημα τριών ετών. Στο διάστημα αυτό μπορεί να 
εργάζεται ως υπάλληλος κανονικά. «Θέλω να ξεμπλέξω» 
είναι μια φράση που ακούμε πολύ συχνά στο δικηγορικό 
γραφείο από δανειολήπτες, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας που 
«σέρνουν» τα χρέη για δεκαετίες πλέον. Όμως τα σοβαρά 
προβλήματα δεν επιλύονται με ένα μαγικό ραβδί και 
σίγουρα απαιτείται ρεαλιστική θεώρηση των πραγμάτων. 

 πτωχευτικός νόμος απαιτεί 
ρευστοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων. Δηλαδή οδηγεί  

σε πλήρη διαγραφή χρεών με  
απώλεια όμως της περιουσίας. 
Αυτό είναι κάτι που οι νεότερης ηλικίας οφειλέτες 
αποδέχονται, καθώς έχουν μπροστά τους μέλλον και 
χρόνια παραγωγικής ζωής για να δημιουργήσουν νέα 
δεδομένα, αλλά οι μεγαλύτερης ηλικίας οφειλέτες δεν 
μπορούν να το δεχτούν ακόμα, δεν μπορούν να δεχτούν τη 
λέξη πτώχευση, στα αυτιά τους ηχεί σαν αποτυχία. Ακόμα 
και σε περιπτώσεις που έρχεται κατασχετήρια έκθεση 
θέλουν να ελπίζουν ότι κάτι θα γίνει, σαν θαύμα τελευταία 
στιγμή και δεν θα χάσουν το σπίτι τους, αλλά όμως αυτό 
δεν γίνεται. Επιθυμούν να γίνει μια ρύθμιση χρέους από την 
Τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με πολύ 
μεγάλο κούρεμα και χαμηλή μηνιαία δόση ώστε να γίνει 
βιώσιμο το χρέος για αυτούς, αυτό όμως δεν γίνεται τις 
περισσότερες φορές. Επιλέγουν επίσης τη λύση της 
πώλησης κάποιου από τα ακίνητα, αλλά και εκεί μπορεί να 
μην τα καταφέρουν, διότι προσφέρουν το ακίνητο σε πολύ 
υψηλή τιμή και έτσι η πώληση γίνεται μη ρεαλιστική και 
ανέφικτη, καθώς στην πραγματικότητα δεν θέλουν να 
πωλήσουν, δεν θέλουν να απομακρυνθούν από την 
ακίνητη περιουσία τους για ψυχολογικούς, προσωπικούς, 
κοινωνικούς λόγους και όλα αυτά είναι απολύτως σεβαστά, 
απλά το πρόβλημα του χρέους τους τελικά παραμένει, δεν 
λύνεται και περνάει στην επόμενη γενιά. 
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Ο Άρης Σπίνος αποκαλύπτει για το πλυντήριο των 
τραπεζικών σκανδάλων: Όλα μέλι γάλα με νόμο της 
κυβέρνησης! Ιδού η απόφαση του Αρείου Πάγου για την Τρ. 
Πειραιώς! Το σκεπτικό, η ομοφωνία 3-0, η 
συνταγματικότητα και το κλείσιμο όλων των άλλων 
ανοιχτών υποθέσεων! Ένα σκάνδαλο που συγκλόνισε την 
οικονομία της Ελλάδος χωρίς καμία ποινική δίωξη. Όχι 
πως πιστεύαμε ότι θα συμβεί κάτι άλλο! Στο Ελλαδιστάν οι 
νόμοι είναι μόνο για τους κουλουράδες. Με την υπ’ αριθμ. 
απόφαση 227/2022 του Ζ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου 
Πάγου που εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2022, δίνεται ένα 
οριστικό τέλος στην πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου 
της Τρ. Πειραιώς των 36 κατηγορουμένων μεταξύ των 
οποίων ο πρώην Πρόεδρος και διαχρονικά ισχυρός 
άνδρας της συστημικής τράπεζας Μιχάλης Σάλλας, ο 
εφοπλιστής και κεντρικό – καθοριστικό πρόσωπο Γιώργος 
Λογοθέτης και άλλοι πολλοί! Το Ζ’ Ποινικό τμήμα 
συγκροτήθηκε από τους δικαστές Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, 
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνα 
Μαυρικοπούλου και Ευάγγελο Μητσέλο- εισηγητής, 
αρεοπαγίτες! Συνήλθε στις 19 Ιανουαρίου υπό την 
παρουσία της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας 
Θεοδόση για να δικάσει την αίτηση αναιρέσεως του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά το απαλλακτικό 
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το 
οποίο απάλλαξε οριστικά σύμφωνα με το νόμο και τους 36 
κατηγορούμενους, των οποίων σημειώνεται είχαν 
δεσμευτεί προσωπικά περιουσιακά στοιχεία και 
καταθέσεις. Στην πράξη δηλαδή το Ζ’ Ποινικό τμήμα του 
Αρείου Πάγου εκλήθη να αποφασίσει επί τη βάσει της 
αίτησης αναίρεσης του Αρείου Πάγου εάν το νομοθέτημα 
της κυβέρνησης βάσει του οποίου σε τραπεζικά ιδρύματα η 
ποινική δίωξη για απιστία και άλλες κακουργηματικές 
πράξεις ασκείται μόνο κατόπιν έγκλησης της Διοίκησης της 
και όχι αυτεπάγγελτα από την Δικαιοσύνη! Και εάν το 
νομοθέτημα αυτό παρέχει επιλεκτική αμνηστία ή 
κρυπτοαμνηστία, οπότε παραβιάζει τις αρχές του 
Συντάγματος, καθώς αμνηστία προβλέπεται μόνο για 
πολιτικά εγκλήματα και αποσκοπεί στον κατευνασμό των 
παθών στην κοινωνία!  

πενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου 
της κυβέρνησης, ενώ μέχρι προ 
της ψήφισης του τα εγκλήματα 

αυτής της κατηγορίας διώκονταν  
με αυτεπάγγελτη δίωξη, πλέον 
απαιτείται έγκληση η οποία πρέπει  
να ασκηθεί εντός τριών μηνών.  
Υπό αυτή την έννοια και επί τη βάσει ότι το ΔΣ της Τρ. 
Πειραιώς δεν υπέβαλε έγκληση εντός του νόμιμου χρονικού 
διαστήματος, μετά την παρέμβαση του νομοθέτη που 
τροποποίησε το άρθρο 405 και πρόσθεσε και δεύτερη 
παράγραφο, ορθώς και συνταγματικά το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών έπαυσε την δίωξη! Κατόπιν όλων αυτών 
ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του 
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και κλείνει με την 
αθώωση των 36 κατηγορουμένων για το τραπεζικό 
σκάνδαλο που συγκλόνισε την οικονομία, την αγορά, τις 
κυβερνήσεις και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν 
ασκούνται διώξεις για ξέπλυμα σε ορισμένους από τους 
κατηγορούμενους ενώ αποδεσμεύονται τα περιουσιακά 
τους στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Η απόφαση 
αυτή που ελήφθη ομόφωνα, ουσιαστικά δρομολογεί και τις 
εξελίξεις όσον αφορά την εκδίκαση της κεντρικής υπόθεσης 
όσον αφορά τη συνταγματικότητα του νόμου, που θα κριθεί 
οριστικά και αμετάκλητα από την Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου. Η αίσθηση που επικρατεί σε νομικούς και 
δικαστικούς κύκλους είναι ότι  

σχετική απόφαση για την 
Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί 
πρόκριμα με βάση το σκεπτικό 

της για το οριστικό κλείσιμο όλων  
των ανοιχτών σχετικών υποθέσεων 
από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 
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Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μία ακόμη υπόθεση 
μεγάλης απάτης στην Κρήτη, με θύμα, αυτή τη φορά, γιατρό 
και «λεία» των δραστών 120.000 ευρώ! Σύμφωνα με 
πληροφορίες του ekriti, οι δράστες κατάφεραν να μπουν 
στον τραπεζικό λογαριασμό του γιατρού και με έξι 
διαφορετικές αναλήψεις να αποσπάσουν το χρηματικό 
ποσό των 120.000 ευρώ. O γιατρός αντιλήφθηκε την 
αφαίρεση του ποσού από τον λογαριασμό του την Τρίτη και 
έντρομος έσπευσε να το καταγγείλει στην Ασφάλεια 
Ηρακλείου. Σε αντίστοιχο περιστατικό προ ημερών, 
Χανιώτης επιχειρηματίας αντιλήφθηκε ότι άγνωστοι είχαν 
χρησιμοποιήσει το e-banking του και είχαν κάνει 
μεταφορές χρημάτων σε τρίτο λογαριασμό, ύψους 83.000 
ευρώ. 

Το 1voice.gr επισημαίνει: «Οι συνθήκες των τελευταίων 
ημερών αλλάζουν και τους ευρύτερους σχεδιασμούς των 
τραπεζών. Έτσι μαθαίνω ότι η Alpha Bank οδεύει προς 
παράταση για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών 
του πρότζεκτ Skyline, που αφορά στην ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ανακτηθέντων και 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αξίας περίπου 500 
εκατ. ευρώ. Θυμίζω ότι στην τελική αυτή φάση έχουν 
περάσει τέσσερα σχήματα με ηχηρά ονόματα, ήτοι 

Invel/Prodea, Dimand-HIG, καθώς και οι Davidson Kempner 
και BrookLane. To «χαρτοφυλάκιο των ακινήτων» 
περιλαμβάνει περίπου 50 ακίνητα υψηλής προβολής 
(prime assets), 320 ακίνητα που χρειάζονται επισκευή ή 
ανακαίνιση και τα υπόλοιπα 205 ακίνητα είναι 
διαμερίσματα και μονοκατοικίες. Λέτε μεταξύ των 
υποψηφίων να ήταν τίποτα Ρώσοι και να άλλαξαν τα 
σχέδια ή απλώς οι καταστάσεις άλλαξαν και τα δεδομένα; 
Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει…». 

 

 
Σήμα στις τράπεζες απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος 
καλώντας τους να εφαρμόσουν την Κοινοτική Οδηγία που 
αφορά στην παράλυση των επενδύσεων (καταθέσεις, 
ομόλογα κ.λπ.) της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Πηγές 
με γνώση του θέματος ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι  

ι τράπεζες κλήθηκαν να  
ελέγξουν τα απευθείας 
επενδυτικά ανοίγματα της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας  
στην ελληνική αγορά, αλλά και  
την πιθανή σύνδεση ατόμων με τις  
εν λόγω επενδύσεις. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν εδόθη καμία εντολή 
για δέσμευση καταθέσεων Ρώσων στην Ελλάδα, πλην 
όσων βρίσκονται στην λίστα των ολιγαρχών. Το πρωί της 
Δευτέρας οι τράπεζες τέθηκαν σε επιφυλακή προκειμένου 
να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν εκροές καταθέσεων που 
συνδέονταν με τα διαθέσιμα της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρωσίας, χωρίς όμως έως τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, να έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο.

Ο 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 05-6 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 222 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 57 

 

Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα 
της Ρωσίας, ανακοίνωσε πως 
αποσύρεται από την ευρωπαϊκή 

αγορά, καθώς πλήττεται από τις 
δυτικές οικονομικές κυρώσεις 
 σε αντίποινα για την εισβολή του 
ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. 

Με δεδομένη την «τρέχουσα κατάσταση» η Sberbank 
«αποφάσισε να αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά», 
καθώς «οι θυγατρικές τράπεζες του ομίλου είναι 
αντιμέτωπες με αφύσικες εκροές κεφαλαίων και απειλές για 
την ασφάλεια των εργαζομένων τους και των 
υποκαταστημάτων τους», κατά δελτίο Τύπου του ομίλου 
που επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, όπως 
αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
Νωρίτερα, η αυστριακή αρχή κεφαλαιαγοράς είχε 
ανακοινώσει ότι η ευρωπαϊκή θυγατρική της Sberbank 
έκλεισε κατόπιν διαταγής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία προειδοποίησε την Δευτέρα ότι 
το πιστωτικό ίδρυμα αυτό ήταν αντιμέτωπο «με 
πτώχευση», εξαιτίας των μαζικών αναλήψεων των 
αποταμιεύσεων εν μέσω των κυρώσεων λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία. Ότι άρχιζε διαδικασία 
εκκαθάρισης της Sberbank Europe AG – η οποία έχει την 
έδρα της στην Αυστρία – ανακοίνωσε ο εποπτικός φορέας 
της ΕΚΤ, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, σημειώνοντας 
ότι οι αποταμιεύσεις των πελατών της είναι εγγυημένες 
μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ. «Κατά διαταγή της ΕΚΤ, 
η αυστριακή αρχή κεφαλαιαγοράς εξέδωσε (...) απόφαση 
που απαγορεύει τη συνέχιση της λειτουργίας του 
αδειοδοτημένου πιστωτικού θεσμού» αυτού «με άμεση 
ισχύ», αναφέρει το δελτίο Τύπου της αυστριακής αρχής, 
που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.

 
Ο Γιάννης Τσιρογιάννης επισημαίνει μέσα από το radar.gr: 
Το SWIFT είναι ένα ξεπερασμένο σύστημα επικοινωνίας 
των τραπεζών, που πρέπει να αλλάξει. 

ήπως ο ντόρος των κυρώσεων 
γίνεται ακριβώς για να εκθέσει 
την ανεπάρκειά του Swift και να 

ανοίξει το δρόμο για την εισαγωγή 
των τραπεζικών CBDC που θα 

κυριαρχούν στις συναλλαγές  
(και τις ζωές μας); 
Πριν μια εβδομάδα, πριν καν χυθεί αίμα, γράφαμε πως ο 
πραγματικός ψυχρός πόλεμος θα γίνει για το ψηφιακό 
χρήμα. Βαρετά πράγματα που κανείς δεν έδινε σημασία 
τότε. Όλοι ήταν απορροφημένοι με τα γεωπολιτικά 
παιχνίδια Αμερικανών-Ρώσων. Ίσως νόμιζαν ότι 
υπερβάλλω λόγω της γνωστής τρέλας μου με τα 
κρυπτονομίσματα. Τώρα όμως σε όλα τα διεθνή 
πρωτοσέλιδα φιγουράρει η λέξη SWIFT και η απειλή να 
πετάξουν έξω τους Ρώσους. Όλοι ρωτάνε τι είναι αυτό το 
SWIFT. Αν η Ρωσία βγει από το SWIFT, η Δύση χάνει! Τότε 
πίστευα ότι η Δύση μπλοφάρει, διότι είναι ξεκάθαρο πως 
αν πετάγαν τους Ρώσους εκτός SWIFT, μόνο η Δύση θα 
έχανε. Και συγκεκριμένα η κακομοίρα Ευρώπη που είναι 
εξαρτημένη ενεργειακά (όλο το εμπόριο φυσικού αερίου 
εκτελείται μέσω αυτού). Ο Ρώσος μάλιστα όχι μόνο δε θα 
χάσει, αλλά θα κερδίσει. Διότι έχει προετοιμαστεί δεκαετίες 
για αυτό. Πρόκειται για μια χώρα που δίνει έμφαση στη 
εθνική της κυριαρχία (όχι σαν κάτι άλλους προδότες), είναι 
ενεργειακά και νομισματικά αυτάρκης και συγκεντρώνει 
μεγάλα αποθέματα χρυσού εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης 
έχει αναπτύξει δικό της αντι-SWIFT, το SPFS. Αν 
αποβάλλουν τη Ρωσία, αυτή θα «ταμπουρωθεί» 
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οικονομικά, σε αυτό που η ίδια ονομάζει “Fortress Russia” 
(Φρούριο Ρωσία), και η Δύση θα περάσει δύσκολα. Τα 
πάντα θα ακριβύνουν ακόμη περισσότερο (ίσως αυτό να 
είναι το σχέδιο της Δύσης; προκειμένου να δικαιολογήσουν 
τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό… ποιος ξέρει). Με άλλα λόγια 
ετοιμάστε φλοκάτες για τον επόμενο χειμώνα. Δε βγάζει 
νόημα να θέλει η Ευρώπη κάτι τέτοιο. Με βάση τη λογική, 
δεν έβγαζε νόημα να το θέλει αυτό η Δύση. Είναι 
αυτοκαταστροφή. Άλλωστε οι ΗΠΑ πήραν ήδη αυτό που 
κυρίως ήθελαν (άλλοθι για μια εγκληματική νομισματική 
πολιτική). Όμως από την άλλη, οι ΗΠΑ δε θα είχαν το ίδιο 
πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Χέστηκαν για 
εμάς… Έχουν αποδείξει ότι είμαστε ένα πεδίο μάχης για 
αυτούς, και κυρίως, καταναλωτές τους. Όποτε σου λένε δε 
μας νοιάζει, θα αγοράζετε πανάκριβο υγροποιημένο αέριο 
LNG από εμάς. 

ενικώς από τον πόλεμο αυτό  
ΗΠΑ και Ρωσία κερδίζουν, ενώ  
η Ευρώπη χάνει… 

Αλλά και πάλι, δε στέκει με τη λογική και αυτό. Δεν 
αποφασίζουν μόνο οι ΗΠΑ για το αν θα παραμείνει στο 
SWIFT η Ρωσία. Δε γίνεται να είναι τόσο τρελή η Ευρώπη 
που να θέλει να βγάλει τα μάτια της… έτσι; Από την άλλη, 
σκεφτόμαστε με λογική, σε έναν κόσμο και μια εποχή 
εντελώς παράλογη. Και τώρα Γερμανία Ιταλία αρχίζουν μία 
μία να τα γυρνάνε και να το λέει όντως η καρδούλα τους να 
πετάξουν εκτός SWIFT τη Ρωσία (άραγε εμάς μας ρώτησαν 
τι θέλουμε);! Αλλά ξέχασα, οι Ρώσοι τώρα είναι ο απόλυτος 
κακός, τους κάναμε cancel, δεν θα τους ψηφίσουμε στη 
Eurovision, θα τους γιουχάρουμε στα γήπεδα και δεν θα 
πίνουμε βότκα… Ακόμη αμφιβάλλω πως θα πετάξουν 
εντελώς εκτός τη Ρωσία. Δε ξέρω πώς θα το καταφέρουν, 
αλλά θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν να φανεί σα να την 
πετάνε, χωρίς ωστόσο να πλήττουν ουσιαστικά το 
εμπόριο. Μακάρι να ήξερα πώς. Παρεμπιπτόντως, η Ινδία 
έχει ανοίξει παρτίδες με τη Ρωσία ώστε να τα βρίσκουν 
αλλιώς, με άλλο τραπεζικό σύστημα που έχουν ήδη 
αναπτύξει. Το SWIFT είναι απαρχαιωμένο, ξεπερασμένο, 
ανεπαρκές. Ωστόσο (και τώρα πάμε στις 
συνωμοσιολογίες), ένα από τα πολλά σενάρια που 
σκέφτομαι είναι το εξής: Τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δύση; 
Παίζει παντού τη λέξη SWIFT. Το έμαθε και το τελευταίο 
νοικοκυριό. Αυτό με γυρίζει πίσω πολλά χρόνια, το 2016-
2017, όταν πρωτοασχολήθηκα με τα κρυπτονομίσματα. Και 
με βάζει σε σκέψεις, για τον εξής λόγο. Το SWIFT είναι μια 
μετριότητα. Ακούγεται σαν κάτι τρομερά σημαντικό χωρίς 
το οποίο δε θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και είναι 
σημαντικό… αλλά ταυτόχρονα δεν είναι. Ουσιαστικά ένα 
σύστημα επικοινωνίας, ένα «τσατ» μεταξύ τραπεζών είναι 
και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι κάτι τρομερό τεχνολογικά. 
Είναι απαρχαιωμένη τεχνολογία μισού αιώνα. Είναι γελοίο 
αν σκεφτεί κανείς τι τεχνολογία κουβαλάμε στην τσέπη μας. 
Και τι τεχνολογία χειρίζεται τις παγκόσμιες συναλλαγές. 
Απλά έτυχε να είναι ο μόνος παίχτης, σε ένα οικονομικό 
σύστημα που δε χρειαζόταν να αναβαθμιστεί, διότι δε 
γνώριζε ανταγωνισμό. Μέχρι που μπήκαν τα 
κρυπτονομίσματα στο παιχνίδι. Δε νοείται σωστή κουβέντα 
περί XRP (και οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα κανονικά), 
δίχως να μιλήσεις για SWIFT. Διότι στην ουσία, το 
τραπεζικό SWIFT ανταγωνίζεσαι ως κρύπτο. Το XRP 
τουλάχιστον, και ειδικά το XRP, είναι το ιδανικότερο 

κρυπτονόμισμα μέχρι σήμερα που πληροί τις 
προϋποθέσεις όχι απλώς να αναλάβει μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς συναλλαγών, αλλά να αντικαταστήσει 
εντελώς το SWIFT. Όπως και να έχει, το θέμα μας εδώ δεν 
είναι το XRP και τα κρυπτονομίσματα (ή μήπως είναι;) Το 
θέμα είναι ότι το σύστημα μέχρι τώρα κρατούσε κρυφό το 
SWIFT. Ή τέλος πάντων επρόκειτο για κάτι τόσο βαρετό και 
αδιάφορο, που κανείς δε μίλαγε για αυτό. Η σελίδα τους στο 
Twitter με το ζόρι απαριθμούσε 500 άτομα πριν το μπαμ 
των κρυπτο. Και έτσι ήθελαν να παραμείνει, κάτω από τα 
ραντάρ, για να μη φαίνεται η ασχήμια του, η ανεπάρκειά 
του. Κι όμως κάτι τόσο αδιάφορο καθορίζει τρομακτικά τις 
ζωές μας. Κάθε συναλλαγή που επικυρώνετε, κάτω στα 
ψιλά γράμματα γράφει SWIFT, κι μην το έχετε πάρει 
χαμπάρι ποτέ οι περισσότεροι, πράγμα λογικό. Το θέμα 
είναι οπότε… γιατί κάτι τόσο αδιάφορο και μη δημοφιλές, 
ξαφνικά είναι στο προσκήνιο; Γιατί το παίζουν όλα τα φώτα 
του πλανήτη και μιλάνε όλοι γι’ αυτό; Διότι ίσως το 
σύστημα, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψει στον 
κόσμο το SWIFT. Και όταν λέμε αποκαλύψει, εννοούμε 
“εκθέσει”. Διότι η απειλή των κυρώσεων στη Ρωσία και το 
δίλημμα της Ευρώπης αν μη τι άλλο φανερώνει ένα 
πράγμα: πως το SWIFT “μπάζει”. Ίσως δηλαδή η Δύση δεν 
απειλεί τη Ρωσία επειδή πραγματικά θέλει να την πετάξει 
εκτός SWIFT. Αλλά επειδή ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ 
(ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ) SWIFT, ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ! Γιατί να το πετάξει; 
Γιατί τώρα; Κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε το παζλ που 
διαμορφώνεται. Όλα τα κομμάτια μπαίνουν στη θέση τους. 
Ξεκίνησε από την πανδημία. Τα δήθεν “μολυσμένα από 
κόβιντ μετρητά” που οι κυβερνήσεις (Κίνα) έλεγαν “φέρτε 
τα εδώ να τα πλύνουμε” (και τα αντάλλαζαν με ψηφιακά), η 
γενικότερη ψηφιοποίηση των συναλλαγών, των πάντων. Ο 
πληθωρισμός, η οικονομική κρίση αλλά και η γενική κρίση 
που ετοίμασε την τέλεια καταιγίδα, η οποία θα πάει στον 
κάλαθο των αχρήστων τα πάντα, για να ξαναξεκινήσουμε 
από την αρχή. Ακόμη και στα κρυπτονομίσματα, το Μεγάλο 
Ξεσκαρτάρισμα όπως το έχω αποκαλέσει κατά καιρούς, 
όπου τα χιλιάδες shitcoins θα αφανιστούν όταν πατώσει η 
αγορά, ώστε να “εξυγιανθεί” και να ξαναρχίσει. Έχουν 
δημιουργηθεί οι τέλειες συνθήκες για επανεκκινήσεις, σε 
κάθε πτυχή της ζωής μας. Πότε άλλοτε η ιδανικότερη 
ευκαιρία, αν όχι τώρα, και για το παγκόσμιο σύστημα 
συναλλαγών να εξελιχθεί; Ίσως όταν η κρίση θα βρίσκεται 
σε πλήρη εκτόνωση, και οι οικονομίες αποτυγχάνουν, να 
μας πουν “ιδού, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το παλιό σάπιο 
σύστημα, και να ξεκινήσουμε με κάτι νέο”. Δε ξέρω τι 
μπορεί να σημαίνει αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι πως η λέξη 
κλειδί είναι CBDC. 

α Central Bank Digital Currency 
των κεντρικών τραπεζών είναι 
έτοιμα και περιμένουν το «πάμε»! 

Ίσως όλο αυτό γίνεται εν μέρει για αυτό. Αυτή τη στιγμή 
συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές, γράφεται ιστορία που θα 
αλλάξει για πάντα την παγκόσμια οικονομία, και συμβαίνει 
μπροστά στα μάτια μας, αλλά εμείς κοιτάμε άλλου. Ίσως 
αυτό είναι το ταχυδακτυλουργικό, η Ρωσία δεν είναι ο 
μεγάλος στόχος, αλλά το μέσο. Ο μεγάλος στόχος είναι το 
ίδιο το οικονομικό σύστημα. Το SWIFT, τα CBDC, (τα 
κρυπτονομίσματα θα παίξουν το ρόλο τους), και 
οσονούπω, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (UBI)… 
Ίσως όλα αυτά να είναι τρελές σκέψεις… 
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