
«Η Ρωσική Μονάδα της  Αυτού Μεγαλειότητας»: 

Πώς οι Βρετανοί κατάσκοποι έχουν εξαπολύσει έναν πόλεμο προπαγάνδας πλήρους κλίμακας για
να δαιμονοποιήσουν τη Μόσχα

Η διεθνής στρατηγική του πληροφοριακού πολέμου της Βρετανίας είχε αναπτυχθεί ήδη, πολύ 
πριν, εδώ και πολλά χρόνια.

Από την ερευνητική μονάδα του ρωσικού RT  .  

Η αυξανόμενη πολιτική διαμάχη μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης έχει ωθήσει στην ενεργοποίηση 
εξειδικευμένων μονάδων προπαγάνδας και πληροφοριών. Όσον αφορά την κρίση στην Ουκρανία, 
οι ειδικοί λένε ότι ένα από τα πιο ενεργά μέρη ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο τα τελευταία
χρόνια έχει εντείνει τις προσπάθειές του να δαιμονοποιήσει τη Ρωσία διεξάγοντας έναν πόλεμο 
προπαγάνδας πλήρους κλίμακας.

Όπως έδειξε ανάλυση του RT, η «Ρωσική Μονάδα της Α.Μ.» ("HMG Russia Unit") της 
Βρετανίας, ένας διυπουργικός κυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε πριν από αρκετά 
χρόνια, λειτούργησε ως βιτρίνα για επιχειρήσεις ήπιας επιρροής εναντίον της Μόσχας με τη 
βοήθεια διεθνών συμβουλευτικών οργανισμών.

Μέχρι τώρα, οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν ήταν δημόσια εμφανείς. Ωστόσο, τον 
περασμένο μήνα δημοσιεύματα που περιείχαν προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων της 
εμφανίστηκαν σε διάφορα Ρωσικά κανάλια του Telegram. Υποστηρίζεται ότι οι διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνονται στις δημοσιεύσεις αυτές ανήκουν σε 
υπαλλήλους της «Ρωσικής Μονάδας της Α.Μ.», οι οποίοι συνδέονται επίσης με διάφορες άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου, το 
Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, την MI5 και
το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και με Αμερικανούς ομολόγους τους που συνεργάζονται με την εν 
λόγω ομάδα.

Προπαγάνδα υψηλής προτεραιότητας.

Αρχικά, ας εξηγήσουμε πώς εμφανίστηκε μια ομάδα που στοχεύει ειδικά εναντίον της Ρωσίας 
εντός της βρετανικής κυβέρνησης, ποιος είναι ο σκοπός της και τι κάνει.

«Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό την ύπαρξη μιας διαρκούς και σημαντικής απειλής 
από τη Ρωσία, ενάντια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων τόσο 
των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων όσο και της παραπληροφόρησης, των παράνομων 
οικονομικών συναλλαγών, των επιχειρήσεων επιρροής και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο», 
αναφέρεται σε έκθεση που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο από το γραφείο του Βρετανού 
πρωθυπουργού το 2020.

Για τη βρετανική κυβέρνηση, η αντιμετώπιση της Ρωσίας έχει καταστεί «μία από τις κύριες 
προτεραιότητες από την άποψη της εθνικής ασφάλειας», προστίθεται.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2017 η κυβέρνηση εφάρμοσε τη στρατηγική προς τη Ρωσία που
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (NSC - RT) και το 2017 ίδρυσε τη διακυβερνητική 
μονάδα για τη Ρωσία, η οποία συγκεντρώνει τις διπλωματικές, πληροφοριακές και στρατιωτικές 
ικανότητες του Ηνωμένου Βασιλείου με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα», συνεχίζει η έκθεση.



Σύμφωνα με τις εκθέσεις της ίδιας της βρετανικής κυβέρνησης, η «Ρωσική Μονάδα της Α.Μ.», η 
οποία ήταν επίσημα προσαρτημένη στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε ως 
κύριο καθήκον τον συντονισμό των εκστρατειών πληροφόρησης και προπαγάνδας που 
στόχευαν εναντίον της Ρωσίας. Αυτό μπορεί να συναχθεί από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η 
βρετανική κυβέρνηση και, ειδικότερα, από ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας που 
χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συγκρούσεων, Σταθερότητας και Ασφάλειας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (CSSF) και το οποίο διενεργήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το 2021, 
αναφορικά με την ανάπτυξη μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και στα ρωσικά, και τη λεγόμενη 
«αντιπαραπληροφόρηση».

Στο πρόγραμμα επισημαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με διάφορους εταίρους για 
τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρωσόφωνων, ώστε να μπορούν «να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, 
να υποστηρίξουν τις οικουμενικές αξίες και να παρέχουν στις κοινότητες των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες».

Οι μορφές υποστήριξης ποικίλλουν. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, καθοδήγηση των μέσων 
ενημέρωσης από βρετανικό προσωπικό, διαβουλεύσεις για τη δημιουργία ραδιοτηλεοπτικών 
δικτύων, χρηματοδότηση κοινών εκπομπών και γενικά παραγωγών και υποστήριξη περιφερειακών 
προγραμμάτων μέσων ενημέρωσης στη Ρωσική γλώσσα.

«Το επόμενο έτος θα επενδύσουμε πάνω από 8 εκατομμύρια λίρες για τη υποστήριξη των δημόσιων 
και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Αυτό θα περιλαμβάνει εκπόνηση έργων στις χώρες της 
Βαλτικής και την Ουκρανία, καθώς και περιφερειακές πρωτοβουλίες», σύμφωνα με έγγραφο που 
δημοσίευσε η βρετανική κυβέρνηση.

Η Σύμβαση για τη δαιμονοποίηση.
 
Ωστόσο, οι δραστηριότητες της «Ρωσικής Μονάδας της Α.Μ.» δεν περιορίζονται στον συντονισμό 
των έργων προπαγάνδας. Από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη περί 
δημοσίων συμβάσεων της Βρετανικής κυβέρνησης, προκύπτει ότι έχει λειτουργήσει ως πελάτης 
για την πρωτοβουλία Green Finance - ένα Βρετανο-Ρωσικό έργο που αποσκοπεί στην 
προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη θεσμικών δεσμών μεταξύ 
Μόσχας και Λονδίνου στον περιβαλλοντικό και οικονομικό τομέα. Η καταληκτική ημερομηνία
για την εκπλήρωση της σύμβασης είναι η 31η Μαρτίου 2022.

Κεφάλαια ύψους 987.600 λιρών έλαβε η γνωστή εταιρεία συμβούλων 
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC).

Αν αναλύσουμε τους διατειθέμενους πόρους στις επιχορηγήσεις της βρετανικής κυβέρνησης με 
αντικείμενο και στόχο τη Ρωσία, αποδεικνύεται ότι εκτός από την PwC, κονδύλια έλαβε και η 
Moody's Analytics (θυγατρική της Moody's), μέσω ενός εξειδικευμένου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με την ονομασία UK Research and Innovation στο πλαίσιο σύμβασης για την 
παρακολούθηση εταιρειών και προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις λόγω της 
σύγκρουσης στην Ουκρανία. Οι σχετικοί περιορισμοί καταγράφονται σε μια διαδικτυακή πύλη 
δημοσίευσης των κυβερνητικών συμβάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών διεθνούς εμβέλειας στην προώθηση της ατζέντας του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τη Ρωσία, καθώς και τον μετα-Σοβιετικό χώρο, λογικά 
συσχετίζεται με την εμπλοκή της «Ρωσικής Μονάδας της Α.Μ.» του Υπουργείου Εσωτερικών 
σε έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο τη δαιμονοποίηση της εικόνας της Ρωσίας.  



Εν προκειμένω, αξιοσημείωτη είναι η επιστολή με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 2019, η οποία 
απευθύνεται στον Βρετανό ερευνητή δημοσιογράφο Τιλ Μπρούκνερ (Till Bruckner,), ο οποίος 
είχε ζητήσει από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών στοιχεία σχετικά με τις 
δραστηριότητες της «Πρωτοβουλίας Ακεραιότητας». Σε αυτήν αναφέρεται ότι το 2017-2018 
είχαν προβλεφθεί 296.500 στερλίνες για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και επιπλέον 
1,961 εκατομμύρια στερλίνες το 2019.

Η απάντηση στο αίτημα του δημοσιογράφου δόθηκε  από τη «Ρωσική Μονάδα της Α.Μ.» του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Η «Πρωτοβουλία Ακεραιότητας» έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα 
κύρια προγράμματα της Βρετανίας που είναι υπεύθυνα για τη διάδοση αντι-Ρωσικών ψευδών 
ειδήσεων και τη διεξαγωγή προπαγανδιστικού πολέμου εναντίον της Μόσχας. Την ίδια 
στιγμή, όπως σημείωσε το RT το 2018, η κολεκτίβα των Anonymous hackers δημοσίευσε 
εσωτερικά έγγραφα της «Πρωτοβουλία Ακεραιότητας», που αποκάλυπταν τους μηχανισμούς 
που χρησιμοποιούν τα Βρετανικά δίκτυα μέσων ενημέρωσης στο ανατρεπτικό τους έργο με 
στόχο τη Ρωσία.

Αναμεταδότες «Ψευδών ειδήσεων».

Τα βρετανικά δίκτυα επιρροής έθεσαν αρχικά ένα ορισμένο πρότυπο για την αντι-Ρωσική 
προπαγάνδα της Δύσης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο RT ο Αλεξέι Μαρτίνοφ, πολιτικός 
επιστήμονας που είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Νεοσύστατων Κρατών.

«Οι Βρετανοί είναι κατά μία έννοια οι ρυθμιστές των τάσεων. Η δημοφιλής πλέον έκφραση "fake 
news", η διαμόρφωση ψευδών αφηγήσεων, η διαχείριση των ροών των μέσων ενημέρωσης - όλα 
αυτά γεννήθηκαν στο δικό τους νου», υποστηρίζει ο πολιτικός αναλυτής. Ο« Γκέμπελς σπούδασε με 
τη βοήθεια Βρετανών στρατιωτικών προπαγανδιστών. Αυτό που κάνουν είναι πολεμική προπαγάνδα».

Ο ακαδημαϊκός σημείωσε ότι η προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων και οίκους 
αξιολόγησης ως εργαλεία για την άσκηση επιρροής στη Ρωσία ήταν μια τακτική «ήπιας 
ισχύος» που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από εξειδικευμένες βρετανικές υπηρεσίες.

«Οποιοσδήποτε οργανισμός αξιολόγησης δημιουργείται ως εργαλείο για τη χειραγώγηση των ροών 
των μέσων ενημέρωσης και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από αυτόν. 
Έχουν επίσης πρόσβαση σε επίσημες εθνικές στατιστικές που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό», 
δήλωσε ο Μαρτίνοφ. «Αυτοί οι μηχανισμοί έχουν δοκιμαστεί ήδη από τη δεκαετία του 1990, όταν 
όλα τα δεδομένα παραχωρήθηκαν σε ξένους «εταίρους». Τότε δημιουργήθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί 
και είναι σημαντικό να «κατατάσσονται» σε υψηλή θέση στους οίκους αξιολόγησης, διαφορετικά δεν 
θα μπορούν να παίρνουν τις κρατικές επιχορηγήσεις».

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να κλιμακώνει τις κυρώσεις του εναντίον της Ρωσίας. Τον Μάιο 
ανακοίνωσε άλλη μια δέσμη περιοριστικών μέτρων, προσθέτοντας στον κατάλογο περισσότερα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία και σχεδιάζοντας να απαγορεύσει τις εισαγωγές 
Ρωσικού πετρελαίου. Τον Απρίλιο, το Λονδίνο απαγόρευσε επίσης την εισαγωγή αργύρου, 
χαβιαριού και προϊόντων ξυλείας από τη Ρωσία.


