
Την Πέμπτη, το Ανακριτικό Τμήμα του Εφετείου του Παρισιού ενέκρινε το αίτημα των ΗΠΑ να 
αποσύρουν το αίτημα έκδοσης του Αλεξάντερ Βίνικ και να τερματίσουν την υπόθεση εναντίον του 
στη Γαλλία.
Αυτό όμως δεν σηματοδοτεί το τέλος της υπόθεσης διότι όπως δήλωσε ο Γάλλος δικηγόρος 
του Ρώσου Φρεντερίκ Μπελό, οι αρχές συμφώνησαν να τον προφυλακίσουν για μια άλλη 
υπόθεση, ήδη στην Ελλάδα.

 Ο Βίνικ κρατείται εδώ και πέντε χρόνια. Συνελήφθη στις 25 Ιουλίου 2017 στη Χαλκιδική κατόπιν 
αιτήματος των ΗΠΑ. Κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ και ότι δημιούργησε 
ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το BTC-e, χωρίς άδεια από τις αρχές της χώρας, μέσω του 
οποίου φέρεται να ξεπλύθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η BTC-E λειτούργησε ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο για 
νομίσματα fiat και κρυπτονομίσματα, η οποία απευθυνόταν κυρίως σε ρωσόφωνους χρήστες. 

Υπενθυμίζεται ότι το Παραστατικό χρήμα (fiat money) ή αλλιώς χρήμα αναγκαστικής 
κυκλοφορίας είναι το μέσον πληρωμής το οποίο δεν καλύπτεται από αποθεματικό άλλων 
υλικών (π.χ. χρυσός) και επομένως στερείται κάποιας εσωτερικής αξίας έστω και έμμεσα. 
Επιβάλλεται στις συναλλαγές από κάποια αρχή (συνήθως το κράτος) τόσο στις πληρωμές όσο και 
στις εισπράξεις. Εκφράζεται με κάποια νομισματική μονάδα έχει την μορφή συνήθως 
χαρτονομισμάτων και κερμάτων, τα οποία μπορεί να έχουν ονομαστική αξία ίση, πολλαπλάσια ή 
υποπολλαπλάσια της νομισματικής μονάδας.
Το χάρτινο χρήμα καλείται παραστατικό χρήμα διότι η χρήση του (και αξία) εξαρτάται από την 
πίστωση της κυβέρνησης που το εκδίδει, και όχι από οποιοδήποτε δικαίωμα να μετατραπεί σε 
μεταλλικά νομίσματα.

Η BTC-E από τον Μάρτιο του 2014, κατέλαβε την τρίτη θέση όσον αφορά τον όγκο 
συναλλαγών στο ζεύγος bitcoin/δολάριο και την πρώτη θέση στο ζεύγος bitcoin/ρούβλι. Οι 
ιδιοκτήτες του ιστοτόπου δεν γνωστοποιήθηκαν. Το καλοκαίρι του 2017, η υπηρεσία έκλεισε και οι
διακομιστές και τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθησαν 
από το FBI. Οι λογαριασμοί πελατών μεταπήδησαν στη νέα υπηρεσία ανταλλαγής WEX, η οποία 
επίσης σταμάτησε να λειτουργεί στο τέλος του 2018, χωρίς να επιστραφούν τα περιουσιακά 
στοιχεία στους πελάτες.

Ο Βίνικ μετά την «επεισοδιακή του» παραμονή  στις ελληνικές φυλακές, τον Ιανουάριο του 
2020, εκδόθηκε στη Γαλλία για 19 κατηγορίες. Τελικά μετά από πολυετή φυλάκιση και 
δικαστική διαδικασία το δικαστήριο τον αθώωσε από όλες τις κατηγορίες για τις οποίες 
διώκονταν από το Γαλλικό κράτος και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια μόνο για για μία 
κατηγορία που αφορούσε το αδίκημα στις  ΗΠΑ. Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Βίνικ 
είχε διαπράξει πλημμέλημα και όχι ποινικό αδίκημα. Η ποινή του είχε λήξει, αλλά ο 
επιχειρηματίας παρέμενε στη φυλακή. Θα έπρεπε ήδη να είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να 
εκδοθεί στις ΗΠΑ, αλλά το Ευρωπαϊκό δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το απαγόρευσε. 

«Ο Αλεξάντερ Βίννικ είναι πιθανό να παραδοθεί σήμερα στην Ελλάδα. Συνοδευόμενος από 
Γάλλους αστυνομικούς και πιθανότατα εκπροσώπους της Ιντερπόλ, θα επιβιβαστεί σε αεροπλάνο 
για την Ελλάδα», δήλωσε στις 04.08.22 ο δικηγόρος του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος θα 
μεταφερθεί σύντομα στην Καλιφόρνια.
Ο Βίννικ εκδιδόμενος και δικαζόμενος στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 55 ετών, 
δηλαδή ουσιαστικά ισόβια.



Ακολουθεί η δήλωση της Ζαχάροβα σχετικά με την εμπλοκή της χώρας μας στην υπόθεση 
Βίνικ, που γίνεται για δεύτερη συνεχή φορά, ακολουθώντας πιστά την πολιτική της πλήρους 
υποτέλειας, ακολουθώντας έξωθεν απαιτήσεις και πιέσεις, οι οποίες έχουν πλέον μετουσιωθεί 
σε «εντολές».
Κι αυτό παρά τη πρόσφατη διεθνή διπλωματική ξεφτίλα με την υπόθεση της κράτησης του 
ιρανικού δεξαμενόπλοιου και τη συμμετοχή σε πειρατικές ενέργειες των ΗΠΑ με την υποκλοπή 
και μεταφορά του φορτίου του στις ΗΠΑ, πριν καν την έκδοση της απόφασης του ελληνικού 
δικαστηρίου, το οποίο τελικά έβγαλε αρνητική απόφαση όσον αφορά τις κατασκευασμένες 
κατηγορίες των ΗΠΑ, τις οποίες η χώρα υιοθέτησε ως «θέσφατες».

Η δήλωση της Ζαχάροβα δημοσιεύεται αυτούσια κι όχι αποσπασματικά , όπως έκαναν όλα τα 
ΜΜΕ στην Ελλάδα, για να συντονίσουν και να εντάξουν ακόμη και την υπόθεση Βίνικ στην 
αντιρωσική τους υστερία. 
Η προσπάθειά τους είναι εμφανής. Αυτή τη φορά θέλουν να πολιτικοποιήσουν μια ποινική υπόθεση
και να ισχυριστούν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι Ρωσικές αρχές υποστηρίζουν έναν πολίτη τους που 
κατηγορείται για ποινικά αδικήματα.
Αποσιωπούν όμως τρία βασικά πράγματα:
- 1ον ότι οι Ρωσικές αρχές είχαν ζητήσει εξ αρχής την αυτονόητη έκδοσή του στη Ρωσία 
προκειμένου να δικαστεί δεδομένου ότι τα αδικήματα για τα οποία φέρονταν ως 
κατηγορούμενος αφορούσαν Ρώσους πολίτες και προφανώς επειδή ο ίδιος  είναι Ρώσος 
πολίτης.
- 2ον το ρωσικό κράτος είναι υποχρεωμένο με την ίδια λογική που είναι υποχρεωμένο να 
επιβάλει τη δικαιοσύνη, είναι υποχρεωμένο να υπερασπιστεί κάθε πολίτη του ακόμη και 
κατηγορούμενο και να του συμπεριφερθεί με βάση το τεκμήριο της αθωότητας.
- 3ον σήμερα οι ρωσικές αρχές οφείλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά να υπερασπιστούν 
τα δικαιώματα των πολιτών τους στο εξωτερικό δεδομένου ότι πρωτοστατούντων των ΗΠΑ, 
έχει εξαπολυθεί «κυνήγι Ρώσων πολιτών» στις χώρες της Δύσης (αλλού βέβαια δεν τους 
παίρνει να το κάνουν), με πογκρόμ διώξεων, προκλήσεων και κάθε λογής επιθέσεων.

Προφανώς μια τέτοια σθεναρή και δυναμική πολιτική ευθύνης είναι δύσκολο να κατανοηθεί 
από το ντόπιο κατεστημένο, που έχει συνηθίσει στην υποτέλεια, ακολουθώντας τη λαϊκή 
ρήση: «Σφάξε με Αγά μου να αγιάσω». Όσο δε για τα ΜΜΕ, εκεί πλέον εκτός από τον 
συντηρητισμό» υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα παράγοντες 
«συντήρησης» !!!

Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο μετά από όλα αυτά, να σηκώσουν όλοι αυτοί ανάστημα.

Το σχόλιο της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα σχετικά με την 
έκδοση του Αλεξάντερ Βίνικ από την Ελλάδα στις ΗΠΑ
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Είμαστε αγανακτισμένοι με τις μη φιλικές ενέργειες των ελληνικών αρχών, οι οποίες εξέδωσαν 
τον συμπατριώτη μας Αλεξάντερ Βίνικ για να αντιμετωπίσει την τιμωρητική αμερικανική 
δικαιοσύνη. Το έκαναν αυτό υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι τελευταίες 
κυνηγούν Ρώσους πολίτες με απίθανες προφάσεις σε τρίτες χώρες.

Κατά παράβαση του άρθρου 36 της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις 
και σε αντίθεση με το επίσημο αίτημα της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα, οι προξενικοί 
υπάλληλοι της διπλωματικής αποστολής, ένας δικηγόρος και ένας διερμηνέας δεν είχαν 
πρόσβαση στον Ρώσο πολίτη.



Τίποτα δεν έγινε σχετικά με τα επανειλημμένα αιτήματα των αρμόδιων ρωσικών αρχών (από 
το 2017) για την έκδοση του Βίνικ στη Ρωσία ως χώρα της ιθαγένειάς του ή τις εκκλήσεις των
Ρώσων εκπροσώπων να εφαρμοστεί η Σύμβαση του 1983 για τη μεταφορά καταδικασθέντων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη ανθρωπιστική του κατάσταση.

Ο Ρώσος πολίτης συνελήφθη πριν από πέντε και πλέον χρόνια στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στη 
Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα μόνο και μόνο για μια γρήγορη έκδοση ή μάλλον για 
απαγωγή. Η ενθουσιώδης συμμετοχή της Αθήνας σε αυτή την πιο πρόσφατη παράνομη, 
αυθαίρετη πράξη των ΗΠΑ όσον αφορά τον Ρώσο πολίτη είναι μια ακόμη απόδειξη της 
συγκρουσιακής στάσης που κρατάει η Ελλάδα απέναντι στη χώρα μας.

Η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει έναν πολίτη της που έχει ανάγκη. Οι Ρώσοι διπλωμάτες θα 
κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του.


