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Τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών και 

τεχνολογίας Mobile World Congress Barcelona, 28.02 - 03.03.2022 

υπό το πρίσμα των γεγονότων στην Ουκρανία 

Στις 25 Φεβρουαρίου, τρεις ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του Mobile World Congress 

(MWC) 2022, δεδομένης πλέον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διοργανωτές της 

κορυφαίας τεχνολογικής εκδήλωσης ανήγγειλαν ότι απομακρύνουν το ρωσικό περίπτερο, λόγω 

των πρόσφατων γεγονότων. Στη σχετική ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή, GSMA 

καταδικάζει σθεναρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με 

όλες τις κυβερνητικές κυρώσεις και πολιτικές που απορρέουν από αυτή την κατάσταση, ως εκ 

τούτου προχωρά στην κατάργηση του ρωσικού περιπτέρου.  

Ακόμη, διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια της εκδήλωσης επανεξετάζεται συνεχώς και θα 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις πληροφορίες που προκύπτουν.  

Εκτός από το περίπτερο της ρωσικής κυβέρνησης, 20 ρωσικές εταιρίες είχαν προγραμματίσει 

να συμμετάσχουν στο παγκόσμια τεχνολογικό δρώμενο. Σύμφωνα με δήλωση και του Δ/ντος 

Συμβούλου της GSMA, κ. Τζον Χόφμαν, η προτροπή στις εν λόγω εταιρίες είναι να παραμείνουν 

εκτός ΜWC, ακόμη και αν δεν ανήκουν στον κατάλογο των εταιριών, που έχουν υποστεί 

κυρώσεις. 

Οι διοργανωτές της συνεδριακής έκθεσης είναι βέβαιοι ότι η τρέχουσα διεθνής κρίση δεν θα 

αλλάξει τις εκτιμήσεις για τη συμμετοχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, τα επίπεδα 

εγγραφών, μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι το φετινό συνέδριο θα αγγίξει τις 60.000 συμμετοχές. 

Τέλος, στην επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε, στις 25 Φεβρουαρίου, στη δημοσιότητα, υπό το 

φως των εξελίξεων στην Ουκρανία, η GSMA υπογράμμισε, με κάθε τρόπο, ότι η εκδήλωση είναι 

ένα ενωτικό γεγονός, με όραμα να συγκεντρώσει το οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας, για να 

προωθήσει τους τρόπους και τα μέσα, με τα οποία η συνδεσιμότητα μπορεί να εξασφαλίσει την 

ευημερία των ανθρώπων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. 
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