
Άλλη μια απόδειξη ότι ο μηχανισμός της κατασκευής ψευδών ειδήσεων, παραπληροφόρησης και 
γενικά του πληροφοριακού πολέμου είναι τόσο τυποποιημένος, που τον μάθαμε πλέον απ’ έξω.
Έτσι κι αλλιώς «από μέσα» δεν θα μπορούσαμε, αφού φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού.
Έτσι λοιπόν ο εν προκειμένω πληροφοριακός πόλεμος διεξάγεται «ανά την υφήλιο».
Φθάσαμε λοιπόν και στο Μάλι, όπου οι Γάλλοι είχαν από χρόνια (επί προεδρίας (Χ) ολάντ) – για 
υπολογίστε – είχαν «πάει λοιπόν για μαλλί και βγήκαν ....όπως, όπως».
Η επίσημη εκδοχή για το «μαλλί» ήταν η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. 
Η ανεπίσημη ήταν να ανακόψουν την «οικονομική προέλαση» των Κινέζων και την αύξηση της 
πολιτικής επιρροής της Ρωσίας στην Αφρική και μάλιστα σε έναν κύριο άξονα που έκοβε την 
Αφρική στα δύο από τα Ανατολικά προς τα Δυτικά, κάτω από το Σαχέλ.
Αυτό το είχαν αναλάβει οι Γάλλοι, λόγω προεργασίας !!!
Μην ξεχνάμε ότι «Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι»  και Βέλγοι, ήταν εγκατεστημένοι, «λιμνάζοντες» 
και λυμαίνοντας τις περιοχές αυτές επί σειρά ετών, ήδη από τον 19ο αιώνα !!, ως γνήσιοι 
αποικιοκράτες.Μόνο που το τελευταίο διάστημα την πάτησαν τόσο πολύ, ώστε οι Γαλλιδούλες 
δημοσιογράφοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν την οργή τους και εκφράζοντες την παρακμάζουσα 
αποικιοκρατική Γαλλία, ξέσπασαν στη κοινή συνέντευξη Πούτιν  - Μακρόν μετά την επίσκεψη του 
τελευταίου για την Ουκρανία.
Κι ενώ το θέμα ήταν για την Ουκρανία, αυτές ρωτούσαν για το Μάλι.
Άλλωστε δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό το «αλλ’ αντ’ άλλων».
Μάλιστα εντύπωση προκαλεί, πως και δε ρώτησαν στην ίδια συνέντευξη και για τον Ναβάλνι !!!
Σημασία βέβαια έχει και το τι ακριβώς ρώτησαν. 
Τους είχε «ενοχλήσει» η παρουσία των Ρώσων επαγγελματιών της ιδιωτικής εταιρείας «Βάγκνερ».
Και ο μεν Μακρόν δεν απάντησε προσποιούμενος τον Γαλλικό «πετεινό».
Ο Πούτιν όμως τους ξεκαθάρισε τις σχέσεις του Ρωσικού κράτους με τις ιδιωτικές εταιρείες, άλλωστε
τότε τουλάχιστον υπήρχαν ακόμη «καπιταλιστικές σχέσεις» στη Ρωσική οικονομία !!
Τελικά δεν τους ένοιαζε εάν η «Βάγκνερ» καθάριζε τρομοκράτες, αλλά γιατί υπήρχε και 
λειτουργούσε εκεί σε πρώην γαλλικό αποικιοκρατικό έδαφος. 
Με άλλα λόγια το πρόβλημά τους δεν ήταν οι τρομοκράτες, αλλά αυτοί που κυνηγάνε τους 
τρομοκράτες.
Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα στην Ουκρανία: δεν τους ενοχλούν οι φασίστες – ναζιστές, αλλά 
αυτοί που κυνηγούν τους φασίστες – ναζιστές.
Δεν τους ενοχλεί η ΑΠΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  αλλά οι ΑΠΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ.

Σχόλιο της εκπροσώπου του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρίας Ζαχάροβα σχετικά με τις αντιδράσεις 
ορισμένων δυτικών χωρών στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση στο Μάλι.
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Τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι πραγματοποίησαν μια 
επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200 
Ισλαμιστές τρομοκράτες κοντά στο χωριό Moura, που βρίσκεται σε μια από τις κεντρικές επαρχίες 
της χώρας. Η εξόντωση των τρομοκρατών σε τέτοια μεγάλη κλίμακα κατέστη δυνατή χάρη στην 
ενδελεχή αναγνώριση και τη συντονισμένη δράση των μονάδων του στρατού του Μάλι. Θα ήθελα 
να συγχαρώ τους Μαλιανούς για αυτή τη σημαντική νίκη στον αγώνα κατά της τρομοκρατικής 
απειλής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτυχία αυτή επιτεύχθηκε από τον στρατό του Μάλι στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης απόσυρσης από το Μάλι των στρατευμάτων της γαλλικής επιχείρησης Barkhan, τα 
οποία προσπαθούσαν επί μακρόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, να αντιμετωπίσουν τους 
παραστρατιωτικούς των παράνομων ένοπλων ομάδων. Με την απόσυρση της στρατιωτικής 



συνεργασίας με το Μπαμάκο, το Παρίσι πίστευε ότι ο στρατός του Μάλι δεν θα ήταν σε θέση να 
αντιμετωπίσει μόνος του την αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή.
Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει. Ήδη, μπορεί κανείς να πει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι 
έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην απελευθέρωση ορισμένων οικισμών στο κεντρικό τμήμα 
της χώρας, όπου, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, έχει αποκατασταθεί η επίσημη κρατική 
διακυβέρνηση.

Για προφανείς λόγους, η εξέλιξη αυτή δεν μπορούσε να ικανοποιήσει ορισμένες δυτικές χώρες 
και τα ελεγχόμενα από αυτές μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε μια άμεση παραπληροφοριακή 
«επίθεση» εναντίον των εθνικών στρατιωτικών δυνάμεων του Μάλι, οι οποίες κατηγορήθηκαν, 
χωρίς τη παραμικρή επιφύλαξη, όχι για την εξόντωση των τρομοκρατών, αλλά για την υποτιθέμενη 
«εξόντωση αμάχων». Οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι φέρονται να «έσφαξαν 300 αμάχους» και οι 
δολοφονίες φέρονται να συνεχίζονταν για αρκετές ημέρες.
Έμφαση δίνεται στην εμπλοκή «Ρώσων μισθοφόρων» στη «σφαγή». Αυτό το κύμα 
παραπληροφόρησης έγινε αμέσως αντιληπτό από τις επίσημες αρχές των δυτικών χωρών, καθώς 
και από ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από αυτές, συμπεριλαμβανομένου του Παρατηρητηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες απαίτησαν επείγουσα ανεξάρτητη έρευνα και τιμωρία του 
στρατού του Μάλι και των Ρώσων εκπαιδευτών.

Αυτός ο ζήλος των δήθεν υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ανακαλύψουν τους 
δράστες είναι σαφώς επιλεκτικός. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι στις 3 Ιανουαρίου 2021 στο 
χωριό Bunti στο Μάλι, ως αποτέλεσμα αεροπορικών επιδρομών της γαλλικής επιχείρησης Barkhan 
εναντίον «υποτιθέμενων» τρομοκρατών, σκοτώθηκαν άμαχοι - περίπου 20 συμμετέχοντες σε 
γαμήλια τελετή - και στις 25 Μαρτίου του ίδιου έτους έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις 
ανήλικοι που η ατυχία τους ήταν να βρίσκονται σε κυνήγι στο χωριό Talatay στα βορειοανατολικά 
της χώρας, δέχθηκαν επίσης πυρά από αέρος. 
Η έκθεση της Πολυδιάστατης Ολοκληρωμένης Αποστολής Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στο Μάλι 
(United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali "MINUSMA")της 30ής 
Μαρτίου του τρέχοντος έτους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Γαλλικός στρατός ενήργησε 
λανθασμένα κατά την εκτέλεση της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι 
δεν έχουν λογοδοτήσει. Και αυτά δεν αποτελούν καθόλου μεμονωμένα εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν από τον Γαλλικό στρατό στο έδαφος του Μάλι.

Στις 5 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το Υπουργείο Άμυνας του Μάλι απέρριψε κατηγορηματικά 
τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του και τις χαρακτήρισε δικαίως ως προσπάθεια 
απαξίωσης των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες μάχονται αποφασιστικά εναντίον των 
τρομοκρατών για την ελευθερία και την ασφάλεια του πληθυσμού. Ανακοίνωσε επίσης ότι το 
στρατιωτικό δικαστήριο της Μόπτι θα διεξάγει έρευνα για να καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες της 
αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στη Μούρα.

Το παρασκήνιο των μέσων ενημέρωσης γύρω από το ελάχιστα γνωστό χωριό του Μάλι είναι 
σαφώς συγκρίσιμο με την εκστρατεία προπαγάνδας εναντίον της Ρωσίας σε σχέση με τις 
κατηγορίες για τη δολοφονία αμάχων στη Μπούτσε της Ουκρανίας, που βασίζονται σε 
πλαστογράφηση και παραποίηση γεγονότων. Είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι και στις δύο 
περιπτώσεις η Δύση χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική - τη συντονισμένη μαζική διασπορά 
ψευδών πληροφοριών, συνοδευόμενη από προσπάθειες να πεισθεί το διεθνές κοινό για την ενοχή 
συγκεκριμένης πλευράς, χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα μιας αντικειμενικής έρευνας. 
Η ιστορία του Μάλι είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένη με τον ίδιο τρόπο όπως η ιστορία των 
«θυμάτων της Ρωσικής επίθεσης» στην Μπούτσε της Ουκρανίας. Ο κύριος στόχος είναι να 
εστιασθεί η προσοχή της κοινής γνώμης στην «εμπλοκή της Μόσχας σε εγκλήματα πολέμου», 



ενώ η απαραίτητη εξασφάλιση της βάσης των αποδεικτικών στοιχείων και τεκμηρίωση έχει 
πλέον καταστεί προαιρετικό και δευτερεύον ζήτημα.


