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Με την έναρξη της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης (ΕιΣτΕπ) της Ρωσίας, στην υστερική 
ορχήστρα των δυτικών ΜΜΕ, προφανώς, υπό τη μπαγκέτα της Ουάσιγκτον μια σειρά από 
ελληνικά ΜΜΕ, που διακρίνονται για την έλλειψη πρωτοτυπίας και την πειθαρχημένη 
τήρηση της υπερατλαντικής προπαγανδιστικής εντολής, παίζουν το βιολί τους, εκφράζοντας 
την «αντι-Ρωσική αλληλεγγύη» τους.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών εκδηλώσεων κραυγαλέας παραπληροφόρησης και εξυπηρέτησης 
των ναζιστικών επιδιώξεων του Κιέβου είναι η σκόπιμα διαστρεβλωμένη παρουσίαση των 
πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό στην Μπούτσε, οι φανταστικοί ισχυρισμοί για την 
υποτιθέμενη «γενοκτονία των Ελλήνων της Ουκρανίας» από τις Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και
ο έπαινος από Έλληνες διπλωμάτες της νεοναζιστικής μονάδας των ενόπλων δυνάμεων Αζόφ, 
οι μυθοπλασίες σχετικά με το προσωπικό της Ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα που κηρύχθηκε 
persona non grata χωρίς καμία αιτιολόγηση, οι επιθετικές ενέργειες κατά της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και του κλήρου της, οι δηλώσεις αξιωματούχων που συνάδουν με την 
πανδυτική φιλο-ουκρανική ατζέντα, καθώς και οι προπαγανδιστικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνει η Ουκρανική πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

1. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο ανταποκριτής της εφημερίδας «Τα Νέα» Βελίκα 
Καραβάλτσιου, η οποία επισκέφθηκε την Μπούτσε και πήρε συνέντευξη από τον δήμαρχο της 
πόλης Α. Φεντόρουκ, δημοσίευσε ρεπορτάζ από την περιοχή του Κιέβου. Σύμφωνα με τις ένορκες 
διαβεβαιώσεις του δημάρχου της πόλης, «ο Ρωσικός στρατός σκότωσε έναν έναν τους κατοίκους 
της πόλης με τη σειρά των ονομάτων που ήταν γραμμένα σε κατάλογο, αναζητώντας και 
πυροβολώντας πρώτα απ' όλα εκείνους που είχαν πολεμήσει στο Ντονμπάς από το 2014». Στη 
συνέχεια, είπε, όταν έγινε σαφές ότι το Κίεβο δεν μπορούσε να καταληφθεί και οι λίστες 
τελείωσαν, «οι Ρώσοι έστησαν σαφάρι στους δρόμους του οικισμού, με θύματα τουλάχιστον 403 
άτομα».



Ένα άλλο ρεπορτάζ από την Μπούτσε μιλούσε για την τύχη των κατοίκων ενός πολυώροφου 
κτηρίου. Υποστηρίζεται ότι ο Ρωσικός στρατός «τους ανάγκασε να καταφύγουν στο υπόγειο, 
στήνοντας ένα αρχηγείο στο κτίριο και λεηλατώντας τα διαμερίσματα». Η Βελίκα Καραβάλτσιου 
χρησιμοποίησε συχνά στις εκθέσεις της ισχυρισμούς ότι επί 35 ημέρες «οι κάτοικοι του σπιτιού 
παρέμειναν όμηροι των Ρώσων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες». 



Ταυτόχρονα, ακόμη και σε τέτοιο απεχθές υλικό υπήρχαν σαφείς αποκλίσεις από την «αληθινή» 
εκδοχή: οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες, «αν και αυστηροί, δεν 
κακομεταχειρίστηκαν τους κατοίκους του σπιτιού, αλλά έφερναν τρόφιμα από τα 
διαμερίσματα μετά από αίτησή τους και άφηναν όσους ήθελαν να φύγουν από το κελάρι».

2. Κυκλοφόρησαν ιστορίες υψηλού ενδιαφέροντος σχετικά με την ελληνική διασπορά στην περιοχή
του Αζόφ. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, μια έκκληση της προέδρου της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων της Ουκρανίας, A. Προτσένκο, με την οποία ζητούσε να δημιουργηθεί ένας
«πράσινος διάδρομος» για την απομάκρυνση των Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη 
ζώνη των συγκρούσεων, κυκλοφόρησε ευρέως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Περιγράφοντας πώς 
ο Ρωσικός στρατός υποτίθεται ότι κατέστρεφε πόλεις και χωριά που κατοικούνται από τη 
διασπορά, η κ. Προτσένκο ισχυρίστηκε σαφώς ότι «η Μόσχα διαπράττει γενοκτονία (!) εναντίον 
των Ελλήνων της Ουκρανίας».

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ένας άλλος Έλληνας δημοσιογράφος Ουκρανικής καταγωγής, ο K.
Ονισένκο, ανησυχούσε για την τύχη των Ελλήνων που παρέμεναν στα «κατεχόμενα εδάφη». Σε 
άρθρο του στο iefimerida.gr ξεπέρασε τη συμπατριώτισσά του και έφτασε στο σημείο να 
ισχυριστεί ότι σήμερα συντελείται «η τρίτη γενοκτονία των Ελλήνων της περιοχής του Αζόφ» 
(η πρώτη φέρεται να έγινε επί Μεγάλης Αικατερίνης και η δεύτερη επί Στάλιν).  Ο διαβόητος 
«παρατηρητής» ισχυρίζεται ότι «η εθνοκάθαρση διεξάγεται στην περιοχή όπου ανθούσε η 
Ελληνική κοινότητα και ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στις ελεγχόμενες από τη Ρωσία περιοχές 
οδηγούνται μέσα από ειδικά στρατόπεδα διαλογής». Ο κ. Ονισένκο εκφράζει φόβους ότι «τα μέλη 
της διασποράς μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθούν από το Κρεμλίνο για να κάνουν προπαγάνδα στο 
ελληνικό κοινό». Επίσης υποστηρίζει ότι θα δημιουργηθεί μια ψευδής εικόνα μέσω της 
οργάνωσης νέων συντονιστικών οργάνων των ελληνικών κοινοτήτων στην περιοχή του Αζόφ, 
τα οποία θα «ελέγχονται από τη Μόσχα».

https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/al-protsenko-apo-to-katafygio-oi-ellines-tis-marioypolis-
zitame-na-apotrapei-i-genoktonia/

Ο πρώην γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριούπολη Μ. Ανδρουλάκης (τώρα Επιτετραμμένος 
στο Κίεβο) σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση επαίνεσε ανενδοίαστα τα μέλη του 
νεοναζιστικού τάγματος «Αζόφ», δηλώνοντας ότι δεν συμμερίζεται την ιδεολογία των μαχητών. 
Σύμφωνα με τον Έλληνα διπλωμάτη, «τα μέλη του Αζόφ, ως μέρος της άμυνας της πόλης, δεν 
χτυπούν ούτε βασανίζουν κανέναν και μάλιστα τους τάιζαν (!) κατά τις πρώτες ημέρες της 
πολιορκίας της Μαριούπολης».



https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-politiki/336197_o-ellinas-proxenos-perigrafei-tin-katastasi-
sti-marioypoli

4. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η Αθήνα προσχώρησε σε μια εκστρατεία που διεξάγεται σε 
ολόκληρη τη Δύση, με σκοπό να κηρυχθούν αβάσιμα οι Ρώσοι διπλωμάτες persona non grata. 
Ορισμένα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν συμμετάσχει στην κάλυψη αυτής της ιστορίας. Στις 11 
Απριλίου του τρέχοντος έτους το «Το Βήμα» χωρίς κανένα στοιχείο ισχυρίστηκε ότι «απελαθέντες
Ρώσοι διπλωμάτες είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο για την ενίσχυση του ρωσικού λόμπι στην 
Ελλάδα από τη δεκαετία του 2000, ενώ η πρεσβεία συντόνιζε παρόμοιες δραστηριότητες σε όλα τα 
Βαλκάνια (!)». Στις 13 Απριλίου του τρέχοντος έτους, η ευρείας κυκλοφορίας εβδομαδιαία 
εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» αποκάλεσε τη Ρωσική διπλωματική αποστολή, «σχολή πρακτόρων». 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, Ρώσοι διπλωμάτες καταβάλλουν δραστήριες προσπάθειες για την 
«αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα». Η εφημερίδα καμάρωνε ότι μεταξύ των 
απελαθέντων ήταν [ένας ειδικός σύμβουλος που, αντίθετα με τις οδηγίες της Μόσχας (!), 
δημοσίευσε προκλητικά δελτία τύπου της πρεσβείας».

https://www.tovima.gr/2022/04/11/opinions/giati-yperantedrase-i-mosxa-stis-apelaseis-apo-tin-
ellada/

5. Η απαξίωση των δραστηριοτήτων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Πατριάρχη 
Κύριλλου προσωπικά παρέμεινε ένα αγαπημένο θέμα. Άρθρα και σχόλια περιγράφουν κατά 
καιρούς συστηματικές προσπάθειες του «Πατριαρχείου Μόσχας να αμφισβητήσει την 
πρωτοκαθεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στην παγκόσμια Ορθοδοξία» και η ίδια η 
Ρωσική Εκκλησία παρουσιάζεται ως «όργανο της εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου». Τον Μάιο
του τρέχοντος έτους, η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Βήμα», η οποία είχε ήδη διακριθεί για τις 
απροκάλυπτα αντιρωσικές ανοησίες της, δημοσίευσε ένα άρθρο του δημοσιογράφου Μ. 
Χαραλαμπάκη, το οποίο υποστηρίζει ότι η Ρωσία «ήθελε από καιρό να ενισχύσει την επιρροή της 
στον Άγιον Όρος«. Η Μόσχα, λένε, δεν πρόκειται να περιοριστεί στο να έχει μόνο ένα «Ρωσικό» 
μοναστήρι στο Άγιο Όρος και ξοδεύει μεγάλα ποσά για να ενισχύσει τη θέση της σε άλλα 
μοναστήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιο Όρος επισκέπτονται τακτικά εκπρόσωποι της Ρωσικής 
ηγεσίας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός Μιχαήλ 
Μισούστιν.

 Ως παράδειγμα των «προσπαθειών του Κρεμλίνου να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στο Άγιο
Όρος», ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν στις δηλώσεις του ηγούμενου της μονής 
Εσφιγμένου, του Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου σχετικά με την άφιξη στη περιοχή «Ρώσων 
υπερεθνικιστών», οι οποίοι φέρονται να πραγματοποιούν προκλητικές πορείες με τα λάβαρα της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του κλήρου μίλησε για τα Ρωσικά σχέδια 
σχετικά με τη δημιουργία εκκλησιαστικών εξαρχιών στην Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη.

https://www.tovima.gr/2022/05/22/politics/rosika-mystiria-sto-agion-oros/

https://www.ant1news.gr/LocalNews/article/634419/moni-esfigmenoy-katalipsi-apo-rosoys-
ethnikistes-eikones-

6. Οι Έλληνες αξιωματούχοι προσχώρησαν στη φιλο-ουκρανική ατζέντα που προωθούσε η 
συλλογική Δύση. Συγκεκριμένα, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία 
στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους δρομολόγησε την εκκαθάριση της Ρωσο-Ελληνικής 
πολιτιστικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας, στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους, 
στηριζόμενη προφανώς σε σχετικό ουκρανικό και δυτικό υλικό, ανακοίνωσε δημοσίως την 
«αηδιαστική λεηλασία» του τοπικού ιστορικού μουσείου της Μελιτόπολης, η οποία φέρεται να 



διαπράχθηκε από Ρωσικά στρατεύματα. Σύμφωνα με την ίδια, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία
κάνει κάτι τέτοιο με αντικείμενα τέχνης: «Όπως οι Ρώσοι το 1945 πήραν από το Βερολίνο τους 
"θησαυρούς του Πριάμου" που ανακάλυψε ο Σλήμαν, οι οποίοι εκτέθηκαν στον κόσμο μόλις τη 
δεκαετία του 1990». Παράλληλα, πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προπαγάνδα 
για «την κλοπή του χρυσού των Σκυθών από τους Ρώσους», αναδημοσιεύοντας προσεκτικά το
σχετικό υλικό από τους New York Times.

https://www.kathimerini.gr/world/561836875/melitopoli-i-rosia-leilatise-ton-chryso-ton-skython-
kataggelloyn-oi-oykranoi/

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4191

7. Ένα παράδειγμα της στενής προπαγανδιστικής συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών αρχών και 
του Ουκρανικού καθεστώτος ήταν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Ο πόλεμος που δεν 
έπρεπε να γίνει» στο κέντρο της Αθήνας στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε, μαζί με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Σουτένκο, ο δήμαρχος και ανιψιός 
του πρωθυπουργού, Μπακογιάννης, ο οποίος στον χαιρετισμό του προς το κοινό κάλεσε να 
μιλήσουν κατά της «παράνομης, άδικης και βάρβαρης εισβολής» και σημείωσε ότι οι φωτογραφίες 
της έκθεσης απεικονίζουν «τη φρίκη και τα εγκλήματα του πολέμου στην Ουκρανία».

https://www.skai.gr/news/culture/ekthesi-fotografias-o-polemos-pou-den-eprepe-na-exei-ginei


