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Ο Αλεξάντερ Μάλκεβιτς, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της πληροφορίας του Δημόσιου Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γενικός 
διευθυντής του τηλεοπτικού καναλιού «Αγία Πετρούπολη» και εμπειρογνώμονας του Κέντρου 
¨Εφαρμοσμένης έρευνας και Προγραμματισμού, παρουσιάζει τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του 
στα απελευθερωμένα εδάφη της Ουκρανίας.

Κατά τη γνώμη μου, τόσο η περιοχή της Χερσώνας όσο και της Ζαπορίζιε έχουν αδικαιολόγητα 
αποσυρθεί από την ατζέντα των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν κυριολεκτικά μόνο λίγοι από 
τους δημοσιογράφους μας στη περιοχή. Βασικά, για έναν κατανοητό λόγο. Δεν υπάρχει καμία μάχη
που να διεξάγεται εδώ. Αυτή είναι η διεστραμμένη δομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης - αν 
δεν υπάρχουν εκρήξεις και ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, τότε ας μην μιλήσουμε καν γι' αυτό, 
αλλά ας δώσουμε ρεπορτάζ από τα μέτωπα.

Και εδώ υπάρχει η οικοδόμηση μιας ειρηνικής ζωής. Για παράδειγμα, στη Νόβα Καχόβκα 
παρακολούθησα τα εγκαίνια του γραφείου διαβατηρίων. Υπήρχε μια ουρά χιλιομέτρων, οι 
άνθρωποι υπέγραφαν τη νύχτα, προκειμένου να αποκτήσουν τη Ρωσική υπηκοότητα. Υπήρχε η ίδια
τεράστια ζήτηση στη Μελιτόπολη, στη Ζαπορόζιε. Στις 18 Ιουνίου γιορτάστηκε η επέτειος ίδρυσης 
της Χερσώνας. Υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα που δείχνουν ότι η ζωή ανασυγκροτείται.

Ταυτόχρονα, όμως, διεξάγεται ένας σκληρός πόλεμος πληροφόρησης. Εδώ οι άνθρωποι δέχονται 
επιθέσεις και εκφοβίζονται με πολύ βάναυσο τρόπο μέσω των κοινωνικών δικτύων και των 
μηνυμάτων. Και, φυσικά, υπάρχουν πολλές ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες διακινούνται από τις 
υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, ότι χιλιάδες μαχητές του Άσαντ ήρθαν 
απευθείας από τη Συρία για να πολεμήσουν στη Ζαπορίζιε. Κανείς δεν είδε ποτέ αυτούς τους 
στρατιώτες, φυσικά. Αλλά φέρεται να είχαν αναρτηθεί στους φράχτες φυλλάδια στα αραβικά με 
απειλές προς τους στρατιώτες του Άσαντ από τη «λαϊκή αντίσταση» της Μελιτόπολης. Κάποιοι 
αντάρτες, οι οποίοι, όπως και τα φυλλάδια, επίσης δεν εθεάθησαν ποτέ. Δεν αναφέρομαι στις 
ατελείωτες ψεύτικες φωτογραφίες, που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δεύτερη ιστορία είναι η ψεύτικη ιστορία σχετικά με την τράπεζα Τίνκοφ που φέρεται να 
εξαγοράζει τις υποχρεώσεις των οφειλετών προς τις Ουκρανικές τράπεζες. Υπήρξε ειδική απόφαση 
της περιφερειακής πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης ότι όλα τα χρέη προς τις Ουκρανικές τράπεζες 
διαγράφηκαν. Και τώρα γίνεται λόγος ότι οι κάτοικοι της περιοχής Χερσώνα δεν θα χρωστούν 
πλέον σε Ουκρανική τράπεζα, αλλά σε Ρωσική. Πρέπει να πούμε ότι κανείς στην ίδια τη Χερσώνα, 
στην περιοχή της Χερσώνας, δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό. Ήταν ένα ψεύτικο προϊόν που 
απευθύνονταν στο κοινό του εξωτερικού.

Φυσικά, υπάρχει ανάγκη για αντιπροπαγάνδα. Κατά τη γνώμη μου, η Ρωσία συμπεριφέρεται 
εξαιρετικά σωστά σε αυτή την κατάσταση. Σε όλες αυτές τις πόλεις και κωμοπόλεις έχουν 
απομείνει σε μεγάλο βαθμό από αυτή την εξουσία, παραδοσιακά, οι δήμαρχοι. Και αυτοί οι 
δήμαρχοι, που δεν το έσκασαν, συνεχίζουν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, δίνοντας κάποιες 
εντολές. Και δεν τους έχει πειράξει κανείς. Είναι εντυπωσιακό το πόσο ειρηνική είναι η 
πολιτική μας.

Νομίζω ότι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της αντιπροπαγάνδας είναι να υπενθυμίσουμε 
στους κατοίκους αυτού του τόπου πώς ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Περπάτησα πάνω-κάτω στη 
Μελιτόπολη, η πόλη είναι απλά δολοφονημένη. Τα σπίτια στο κέντρο της πόλης καταστράφηκαν



όλα χωρίς καμία μάχη. Χτίστηκαν το 1913 και τα τελευταία χρόνια είχαν τελείως εγκαταλειφθεί 
στη τύχη τους. Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες. Οι άνθρωποι, που είχαν ζήσει σε τέτοιες 
συνθήκες για τόσα χρόνια, έλεγαν ότι στη Ρωσία ήταν πολύ χειρότερα. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι 
αυτό ήταν φυσιολογικό, επειδή δεν υπήρχε άλλη μορφή ζωής. Και για όλα φυσικά, όπως 
μαθαίνουμε σήμερα από τα λεγόμενα του Μπάιντεν, φταίει ο Πούτιν.

Παρεμπιπτόντως, οι άνθρωποι στην Κριμαία τα έζησαν όλα αυτά, τα ένιωσαν οι ίδιοι, όταν 
είδαν ότι μέσα σε οκτώ χρόνια η Κριμαία απλά έλαμψε. Ο αυτοκινητόδρομος της Ταβρίδας, 
το αεροδρόμιο, η γέφυρα της Κριμαίας και πολλά άλλα πράγματα, κατασκευάστηκαν μέσα σε 
λίγα μόνο χρόνια.

Στην πραγματικότητα, η Ρωσία έχει αναλάβει τώρα την πιο ισχυρή ανθρωπιστική αποστολή να 
επαναφέρει τα πατρογονικά μας εδάφη, τα οποία μέσα σε 30 χρόνια αυτοαποκαλούμενης 
ανεξαρτησίας έχουν μετατραπεί σε κάτι που είναι πραγματικά οδυνηρό να το βλέπεις. 
Παράλληλα, η Μελιτόπολη είναι μια πολύ ευχάριστη πόλη, με πολλές αποκαλύψεις. Αποδείχθηκε 
ότι υπάρχει εκεί ένα μνημείο του Βισότσκι. Δεν ήξερα ότι ο Γκριγκόρι Ναούμοβιτς Τσουχράι 
καταγόταν από τη Μελιτόπολη και εργαζόταν εκεί στο Παλάτι των Πρωτοπόρων. Δεν μιλάω για 
τον στρατηγό Σουντοπλάτοφ - επίσης καταγόμενο από τη Μελιτόπολη - τον άνθρωπο που πρώτος 
έδειξε τι έπρεπε να γίνει με τους οπαδούς του Μπαντέρα. Και το έκανε αρκετά αποτελεσματικά.

Για άλλη μια φορά είμαι πεπεισμένος ότι ο πόλεμος που κήρυξε η Ουκρανία εναντίον της 
Ρωσίας είναι ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό σχέδιο τόσο για τη Δύση όσο και για τους 
Ουκρανούς ολιγάρχες. Επειδή έχουν μηδενίσει όλες τις υποχρεώσεις τους. Όλες οι κλοπές 
τους. Τα πάντα καταγράφονται ως εχθροπραξίες. Και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό 
να διορθωθούν τα πάντα. Για να μην πούμε, ότι όλα καταστράφηκαν επί των ημερών σας ή 
καλύτερα αποκλειστικά από εσάς.


