
Το Πεντάγωνο δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι 
συντεταγμένες του καταδρομικού Moskva δόθηκαν στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.
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Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας Τζον Κίρμπι δεν επιβεβαίωσε τις 
πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να παρέδωσαν τις συντεταγμένες του 
καταδρομικού Moskva στους Ουκρανούς πριν βυθιστεί.

«Οι Ουκρανοί έχουν τις δικές τους δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, ώστε να εντοπίζουν και να
στοχεύουν Ρωσικά πολεμικά πλοία, κάτι που συνέβη και σε αυτή την περίπτωση», ανέφεραν οι 
New York Times, ότι δήλωσε ο Κίρμπυ (όπως αναφέρει το TASS).

Στις 5 Μαΐου, διάφορα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αμερικανική πλευρά είχε 
δώσει στον Ουκρανικό στρατό τις συντεταγμένες του καταδρομικού Moskva.

Τη νύχτα της 14ης Απριλίου, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο 
καταδρομικό Moskva, η οποία προκάλεσε έκρηξη πυρομαχικών. Αργότερα έγινε γνωστό ότι το 
πλοίο βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης του λόγω των ζημιών που είχε υποστεί.

Η όλη αναμόχλευση του θέματος μέσα από ένα τέτοιου είδους δημοσίευμα, αναδεικνύει καθαρά 
το ρόλο που επιχειρείται να αποδοθεί στην παραπληροφόρηση, αξιοποιώντας την ισχύ και την
αποτελεσματικότητά της ως όπλο στο χώρο της επικοινωνίας, όπου εξίσου και συγχρόνως 
διεξάγεται μια από τις πολλές πλευρές του σημερινού πολέμου. Με άλλα λόγια η δυτική 
προπαγάνδα επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε επειδή είχε 
δεχθεί πλήγματα και όχι ότι οι ζημιές που υπέστη από τη πυρκαγιά υπήρξαν τόσο σοβαρές, ώστε να
έχουν ως αποτέλεσμα τη βύθισή του. Στο σημείο αυτό είναι σαφές ότι για τα δυτικά ΜΜΕ δεν 
τίθεται καν ερώτημα, εάν προϋπήρξε πλήγμα είτε με πύραυλο είτε με τορπίλη ή όχι. Το μόνο 
που διερευνάται είναι εάν το πλήγμα το κατάφεραν οι  Ουκρανοί από μόνοι τους ή με τη 
βοήθεια των Αμερικανών. 
Πρόκειται δηλαδή για μια διαφοροποίηση του οπλικού συστήματος. Αντί λοιπόν να 
χρησιμοποιηθούν πύραυλοι ή ό,τι άλλο, χρησιμοποιούνται πληροφοριακά μέσα, τα οποία είναι
εξίσου ικανά να καταφέρουν βαρύτατα πλήγματα. Μόνο που αυτή τη φορά ο στόχος δεν είναι το
πλοίο, αλλά το κοινό. Η ζημιά όμως επιχειρείται να προκληθεί στον αντίπαλο, που στη προκειμένη 
περίπτωση, είναι ο Ρωσικός στρατός, είναι εξίσου μεγάλη.
Δεν έγινε λοιπόν χρήση συμβατικών όπλων, ακριβείας, εξελιγμένων τεχνολογικών προδιαγραφών 
κλπ, αλλά εικονικού όπλου. Ωστόσο το αποτέλεσμα της αμιγούς αυτής στρατιωτικής επιχείρησης 
είναι υπαρκτό, αξιολογήσιμο, μετρήσιμο και διεκδικεί ενεργητικά - ως πλήγμα -  ένα καλό 
αποτέλεσμα.
Νωρίτερα, το περιοδικό International Life είχε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ σχετικά με μια 
συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα και ήταν αφιερωμένη στις ιδιαιτερότητες 
των σύγχρονων πληροφοριακών πολέμων, στους οποίους λαμβάνουν ενεργό μέρος τα μέσα 
ενημέρωσης και οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. «Την κεντρική ομιλία 
στο συνέδριο είχε η Μίρα Τεράντα, επικεφαλής του ιδρύματος Anti-Retaliation Foundation 
(Ίδρυμα κατά των αντιποίνων).
Τους τελευταίους δύο μήνες, είπε, η κατάσταση γύρω από τη συνεχιζόμενη ειδική επιχείρηση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δώσει στον κόσμο δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, σαφή παραδείγματα 
για το πώς οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «καύσιμο» για να τροφοδοτήσουν και 
να κλιμακώσουν τις συγκρούσεις. «Ο ρόλος της παραπληροφόρησης στον στρατιωτικό τομέα, ήταν 
εξ αρχής πολύ σημαντικός και πολυποίκιλος. 



Εντούτοις τα προηγούμενα μέσα παραπληροφόρησης δύσκολα μπορούν να συγκριθούν με τα 
σύγχρονα στην εποχή του Διαδικτύου. Η χειραγώγηση μέσω της πληροφορίας στον εικοστό πρώτο 
αιώνα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι άλλο παρά ως ένα μη συμβατικό όπλο, το οποίο έχει πολύ 
μεγαλύτερη φονική ισχύ και εύρος δράσης από τα παραδοσιακά οβιδοβόλα, τους πυραύλους και τις 
βόμβες», δήλωσε. Σύμφωνα με την κ. Terada, τα μέσα ενημέρωσης των κορυφαίων ευρωπαϊκών 
χωρών και των ΗΠΑ έχουν λατρέψει από καιρό και με θέρμη την παραπληροφόρηση και την 
έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή εργασία της στρατιωτικοδιπλωματικής μηχανής των 
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
Η εκστρατεία ψεύδους και μίσους που εξαπολύει τώρα η συλλογική Δύση εναντίον της Ρωσίας θα 
πρέπει να περιγραφεί ως ένα πληροφοριακό πυρηνικό χτύπημα. Αυτή η έκρηξη των ψευδών 
ειδήσεων έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη Ρωσία ως επιτιθέμενη και να τη στιγματίσει ως 
οχυρό του παγκόσμιου κακού, να αποδυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη χώρα και να 
υπονομεύσει τους ζωτικούς της πόρους. Ο μόνος επαρκής τρόπος για να αντιμετωπιστεί η 
προπαγάνδα μίσους των δυτικών μέσων ενημέρωσης είναι να μελετηθούν οι μηχανισμοί 
δημιουργίας και αναπαραγωγής του», αναφέρει η έκθεση. 


