
Η ΕΕ κάνει λόγο για τουλάχιστον 100.000 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες

Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι 
τουλάχιστον 100.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους. Η ανακοίνωση ήταν τόσο 
σοκαριστική που τα στοιχεία αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από την επίσημη ανακοίνωση στον 
ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη βιντεοσκοπημένη έκδοση της δήλωσης. 
Ακολουθεί μια ματιά στη μάχη των αριθμών και στην προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία σε 
στυλ 1984.

Η ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 30 Νοεμβρίου 2022 ότι υπάρχουν τουλάχιστον 
100.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες ήταν μια βόμβα. Τόσο πολύ που η ΕΕ γρήγορα 
αναθεώρησε και αφαίρεσε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος απαξιώνει πλήρως την ουκρανική 
προπαγάνδα και τις γελοίες επίσημες απώλειές της (9.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες 
σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές τον Αύγουστο του 2022).

Δυστυχώς για την φον ντερ Λάιεν, το Διαδίκτυο θυμάται τα πάντα, και αρκετοί έχουν αποθηκεύσει 
τόσο την έκδοση του κειμένου όσο και το αρχικό βίντεο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχεται δημοσίως ότι οι απώλειες του ουκρανικού στρατού είναι 
τουλάχιστον 100.000 νεκροί. Δεν μπόρεσα να βρω καμία αναφορά σε αυτό το στοιχείο στα γαλλικά 
μέσα ενημέρωσης.



Μια σύντομη ομιλία της  έχει περικοπεί κατά 10 δευτερόλεπτα. Δέκα δευτερόλεπτα στα οποία 
παραδέχεται ότι περισσότεροι από 100.000 άνδρες του ουκρανικού στρατού έχουν πεθάνει. Το οποίο, 
αν προσθέσουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, θα σήμαινε ότι ολόκληρος ο ουκρανικός
στρατός του Φεβρουαρίου έχει χαθεί.
Φυσικά συνεχίζει να κατηγορεί τη Ρωσία για τη σφαγή φιλορώσων πολιτών στη Μπούτσε 3 ημέρες 
μετά την αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών, αλλά αυτό δεν είναι το ενδιαφέρον.
Το φαινόμενο Streisand: «Το φαινόμενο Streisand αναφέρεται σε ένα ακούσιο φαινόμενο των μέσων
ενημέρωσης. Συμβαίνει όταν, προσπαθώντας να αποτρέψει την αποκάλυψη πληροφοριών που θα 
ήθελε κανείς να αποκρύψει -είτε πρόκειται για μια απλή φήμη είτε για ένα πραγματικό γεγονός- 
προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα».
Συμπερασματικά: ο ουκρανικός στρατός είχε πάνω από 100.000 νεκρούς και ακόμη 
περισσότερους τραυματίες.
Αυτό βάζει στη θέση τους τους πρόσφατα αναφερθέντες μύθους, σχετικά με μια πιθανή 
κατάληψη της Κριμαίας το 2023, από τον πετσοκομμένο ουκρανικό στρατό.

Καθώς έγινε αντιληπτή η εξαφάνιση των στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε στη 
συνέχεια να προσποιηθεί ότι ο αριθμός των 100.000 δεν αφορούσε μόνο τους νεκρούς, αλλά και 
τους τραυματίες.



Πολλές ευχαριστίες σε όσους επεσήμαναν την ανακρίβεια σχετικά με τους αριθμούς σε προηγούμενη 
έκδοση αυτού του βίντεο.

Η εκτίμηση που χρησιμοποιήθηκε, από εξωτερικές πηγές, θα έπρεπε να αναφέρεται σε θύματα, 
δηλαδή τόσο σε νεκρούς όσο και σε τραυματίες, και είχε σκοπό να δείξει τη βιαιότητα της Ρωσίας. 
https://t.co/GesDe7bK8v

- Dana Spinant (@DanaSpinant) 30 Νοεμβρίου 2022

Αυτός ο αριθμός των περίπου 100.000 θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων (61.000) και 
των τραυματισμών (49.000) μεταξύ των Ουκρανών στρατιωτών, ήταν ο αριθμός που έδωσε ο 
Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού τον Σεπτέμβριο!

Και δεδομένων των αριθμών απωλειών του ουκρανικού στρατού στα μέτωπα της Χερσώνας, του 
Χάρκοβο και πιο πρόσφατα του Μπάχμουτ/Άρτιομοφσκ (όπου ακόμη και αμερικανικά μέσα 
ενημέρωσης όπως οι New York Times αναφέρουν σχεδόν 250 απώλειες την ημέρα, πράγμα που 
σημαίνει τουλάχιστον εκατό νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες την ίδια περίοδο, αν όχι 
περισσότερους όσον αφορά τη συνολική αναλογία απωλειών), είναι αδύνατον ο αριθμός να είναι 
ο ίδιος δύο μήνες αργότερα.

Ένας πρώην στρατιωτικός που αναλύει τακτικά τα στοιχεία των ουκρανικών απωλειών από την 
έναρξη της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία εκτιμά ότι οι πραγματικές 
απώλειες του ουκρανικού στρατού είναι τουλάχιστον διπλάσιες από αυτές που ανακοίνωσε η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.


