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Στο περιβάλλον των γαλλικών μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να κυριαρχεί η εικόνα μιας 
παράλληλης πραγματικότητας της Ρωσίας και της ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης, η οποία 
είναι συνυφασμένη με ψευδείς ειδήσεις και διαστρεβλωμένα γεγονότα. Οι δυτικοί 
προπαγανδιστές κάνουν ό,τι μπορούν για να εξυμνήσουν τον ουκρανικό στρατό και να απαξιώσουν
την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας. Η τιμητική θέση ανήκει στις ψευδείς ειδήσεις που
αφορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και τα «στρατόπεδα διαλογής». Ακολουθούν διάφορα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα.

1. Ένα ψευδο-ντοκιμαντέρ σχετικά με το εργοστάσιο Αζόφσταλ, που προβλήθηκε από το 24ωρο 
κανάλι ειδήσεων και προγνώσεων καιρού BFMTV. Οι ένοπλοι νεοναζί και οι ξένοι μισθοφόροι, 
που κρατούσαν ομήρους πολίτες στο εργοστάσιο, παρουσιάζονται, με τον καλύτερο 
χολιγουντιανό τρόπο, ως «ευγενικοί ήρωες, πραγματικοί πατριώτες και η μόνη ελπίδα 
σωτηρίας για τους εκατοντάδες πολίτες τους οποίους είχαν στις φροντίδες τους».

Το συνεργείο της ταινίας αγνόησε τις επίσημες δηλώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι το 
καθεστώς του Κιέβου ήταν εκείνο που εμπόδισε τις προσπάθειες των αμάχων να βγουν από το 
εργοστάσιο και ότι οι ναζιστές «ήρωες» στο Αζόφσταλ χρησιμοποίησαν τους αμάχους ως ζωντανές 
ασπίδες. Επιπλέον, υποστήριξαν την ιδέα ότι το Τάγμα Αζόφ δεν έχει καμία σχέση με τη 
νεοναζιστική ιδεολογία και ότι υιοθέτησε μόνο «υπερεθνικιστικές ιδέες» και μάλιστα τις πρώτες 
ημέρες. Η ταινία των Γάλλων δημοσιογράφων χαρακτηρίζεται από κυνικό ύφος, είναι 
κατασκευασμένη από απροκάλυπτα ψέματα και πλήρη άγνοια και περιφρόνηση της τραγικής 
ιστορίας της ίδιας τους της χώρας. Δεν τους ενόχλησε καν το γεγονός ότι τα διακριτικά του 
Τάγματος Αζόφ είναι ακριβές αντίγραφο του εμβλήματος της 2ης Μεραρχίας Πάντσερ των SS Das 
Reich, η οποία εξολόθρευσε αμάχους στο γαλλικό χωριό Oradour-sur-Glane το 1944. Οι 
προπαγανδιστές προτίμησαν να κλείσουν τα μάτια για τις νεοναζιστικές συνάφειες, τις μεθόδους 
λειτουργίας, τα σύμβολα, τα χαρακτηριστικά και τη βιβλιοθήκη των ενόπλων του Αζόφ, τα οποία ο 
ρωσικός στρατός βρήκε στις κατακόμβες του Αζόφσταλ και αργότερα τα παρουσίασε σε ξένους 
δημοσιογράφους.

Στο τέλος της ταινίας, ο σχολιαστής περιγράφει τους Αζοφικούς που παραδόθηκαν ως 
αγιοποιημένους «μάρτυρες» που κατευθύνονται προς τα ρωσικά «στρατόπεδα διαλογής», απ' όπου 
μπορεί να σταλούν σε φυλακές ή ακόμη και να εκτελεστούν.

2. Συστηματικές ψευδείς ειδήσεις σχετικά με την κατάσταση στον ρωσικό στρατό. Στις 25 
Ιουλίου 2022, η Le Monde δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τη χρήση «μιας σύνθετης 
στρατηγικής υποβαθμισμένων στρατολογήσεων» που φέρεται να χρησιμοποιείται στη Ρωσία για να
αντικαταστήσει τις «μπότες στο έδαφος» (σ. μ. αμερικάνικη έκφραση που δηλώνει τη παρουσία του
τακτικού στρατού». Ο Εμανουέλ Γκρίνσπαν και η Ελίζ Βενσάν αναπαράγουν τις φαντασιώσεις που
προωθούνται από πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες βασίζονται σε ανυπόστατους 
ισχυρισμούς που έχουν αναρτηθεί από αμφισβητήσιμα ρωσόφωνα διαδικτυακά ειδησεογραφικά 
πρακτορεία. Παρόμοια αμφισβητήσιμα στοιχεία έχουν αναρτηθεί από άλλα γαλλικά δημοσιεύματα 
και το TV5Monde.

3. Ψεύδη σχετικά με «ρωσικά στρατόπεδα διαλογής» στην Ουκρανία. Στις 15 Ιουλίου 2022, το 
γαλλικό κανάλι ειδήσεων LCI μετέδωσε σε διαδικτυακή ροή μια συζήτηση από επιλεγμένους 



«εμπειρογνώμονε». Οι πλέον παράλογες δηλώσεις έγιναν από τη ρωσοφοβική ιστορικό Γκαλιά 
Άκερμαν, η οποία ισχυρίστηκε ότι τα στρατόπεδα διαλογής είναι «η προσφιλής μέθοδος της 
Ρωσίας, την οποία χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου». Αν αυτή η 
ψευδοϊστορικός είχε ζήσει εκείνη την περίοδο, θα δεχόταν ένα μπράβο με ένα κολακευτικό 
χτύπημα στην πλάτη για τα ψέματά της από τη Γαλλία του Βισύ, η οποία συνεργάστηκε με τη 
ναζιστική Γερμανία. Το θέμα ξαναπαρουσίασε η εφημερίδα Le Parisien, η οποία δημοσίευσε στις 
15 Ιουλίου ένα άρθρο για το οποίο επικαλέσθηκε τον επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της
Ουκρανίας στον ΟΑΣΕ. Ταυτόχρονα, η «αμερόληπτη» γαλλική εφημερίδα αρνήθηκε να λάβει 
υπόψη της τις δηλώσεις του Ρώσου εκπροσώπου στον ΟΑΣΕ Αλεξάντερ Λουκάσεβιτς, ο οποίος 
χρησιμοποίησε αδιάσειστα γεγονότα για να ξεσκεπάσει την εκστρατεία παραπληροφόρησης της 
Δύσης κατά της Ρωσίας.
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