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Με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο Φινλανδικός τύπος εντάχθηκε στην 
εκστρατεία προπαγάνδας για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και σκόπιμα διαστρεβλωμένων 
πληροφοριών εναντίον της Ρωσίας. Οι μέθοδοι και η μορφή των ρεπορτάζ και το 
«χρονοδιάγραμμα» της δημοσίευσης δεν διαφέρουν πολύ από τις κύριες τάσεις των πιο 
φανατικά ρωσοφοβικών κύκλων μέσων ενημέρωσης στη Δύση. Μεταξύ των πιο 
εντυπωσιακών επινοήσεων είναι οι εξής: 

1. Το υλικό που κυκλοφόρησε στις 4 Μαΐου του τρέχοντος έτους στην εκπομπή «Jule» της κρατικής
τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εταιρείας, σχετικά με τους μαζικούς βιασμούς που φέρονται να 
διέπραξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε 
ανυπόστατες δηλώσεις της πρώην πλέον κοινοβουλευτικής επιτρόπου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα L.L. Denisova και της κόρης της, ψυχολόγου A. Kvitko, οι οποίες στη συνέχεια 
ξεσκεπάστηκαν για τη διασπορά ψευδών πληροφοριών. Οι συντάκτες αυτής της συκοφαντίας 
επιδόθηκαν στη περιγραφή των λεπτομερειών των διαστρεβλωμένων εικασιών τους από δήθεν 
ληφθείσες καταθέσεις στην τηλεφωνική γραμμή της UNICEF από 600 «θύματα» σεξουαλικής βίας 
και κατέληξαν, με βάση αυτή τη συλλογή μυθοπλαστικών «μαρτυριών», στο συμπέρασμα ότι 
διαπράχθηκε «γενοκτονία» από Ρωσικής πλευράς σε βάρος του πληθυσμού της Ουκρανίας. Η 
μετ'επειτα απόλυση της Denisova στις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους και η ευθεία ομολογία 
της ότι είπε ψέματα ανάγκασε την «Jule» να δημοσιεύσει, μόλις στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος 
έτους, ένα άρθρο που ανέφερε ότι η μαρτυρία των πηγών του αρχικού υλικού «ενδεχομένως να
ήταν αναξιόπιστη». Ωστόσο, ο Φινλανδικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν διέψευσε 
τις αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά των Ρώσων στρατιωτικών.

2. Κυκλοφόρησαν ευρέως ψεύτικες πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που 
φέρονται να εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας. Η 
ευρείας κυκλοφορίας Φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat εμφανίστηκε ιδιαίτερα 
πρωταγωνιστική σε σχέση με αυτό, κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό για τον βομβαρδισμό ενός 
εμπορικού κέντρου στο Κρεμεντσούκ στις 29 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, χαρακτηρίζοντας το 
περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση», και στις 17 Ιουλίου του τρέχοντος έτους υποστηρίζοντας 
ότι η ρωσική πλευρά είχε βάλει στο στόχαστρο κτίρια στη Βίννιτσα και γενικά ότι είχε επιδοθεί σε 
«συστηματικούς» βομβαρδισμούς πολιτικών στόχων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα γεγονότα 
αυτά ήταν συνέπεια της στόχευσης της ρωσικής ηγεσίας στο «να καταστρέψει συστηματικά την 
Ουκρανία και να εξοντώσει τον πληθυσμό της». Η Helsingin Sanomat συνδύασε τις ψευδείς 
αναφορές για τον ρωσικό στρατό στο άρθρο της 3ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους σε ένα είδος 
γενικευμένης περίληψης. Ταυτόχρονα, οι επίσημες αναφορές του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας 
για αεροπορικές επιδρομές υψηλής ακρίβειας εναντίον υπόστεγων με όπλα και πυρομαχικά 
που παρελήφθησαν από τις ΗΠΑ και τις Ευρωπαϊκές χώρες, με τις κατάλληλες εξηγήσεις, 
αγνοήθηκαν πλήρως.

3. Τα Φινλανδικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν σκόπιμα να αμαυρώσουν την εικόνα των ρωσικών
ενόπλων δυνάμεων κατηγορώντας τις για αδιάκριτη χρήση όπλων στην Ουκρανία. Στις 18 Ιουνίου 
του τρέχοντος έτους, Η Helsingin Sanomat δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο 
ρωσικός στρατός εξαπολύει επίθεση τύπου «καμένης γης» στο Ντονμπάς. Στις 19 Ιουλίου του 
τρέχοντος έτους, ένα άρθρο του ίδιου δημοσιεύματος ανέφερε τον υποστράτηγο εν αποστρατεία P. 
Toveri, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της 



Φινλανδίας, να φαντασιώνεται «αυξανόμενα αντίποινα εναντίον αμάχων στην Ουκρανία με τη 
χρήση ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-300». Ο συνταξιούχος Φινλανδός στρατιωτικός 
υποστήριξε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να τοποθετούν σκόπιμα αποθήκες 
ανεφοδιασμού κοντά σε μη στρατιωτικές υποδομές και στη συνέχεια φέρονται να κατηγορούν 
το Κίεβο για τις απώλειες πολιτών.

Οι δηλώσεις του Διατμηματικού Συντονιστικού Αρχηγείου Ανθρωπιστικής Παρέμβασης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης δεν 
πραγματοποιούνται πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, καθώς και τα σχόλια του Ρώσου
προεδρικού εκπροσώπου Ντμίτρι Πεσκόφ στις 18 Ιουλίου του τρέχοντος έτους σχετικά με τη 
ρητή εντολή του Πούτιν να αποφεύγονται οι ζημιές σε πολιτικές υποδομές και οι απώλειες 
αμάχων, αποσιωπήθηκαν πλήρως από τα Φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

4. Τα Φινλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατηγόρησαν επίσης ψευδώς τη Ρωσία ότι 
δημιούργησε παγκόσμια επισιτιστική κρίση αποκλείοντας τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη 
Θάλασσα και εμποδίζοντας τη μεταφορά των αγροτικών της προϊόντων. Για άλλη μια φορά, η 
προαναφερθείσα Helsingin Sanomat δημοσίευσε ένα ακόμη σχετικό προπαγανδιστικό άρθρο, στις 
28 Μαΐου, εφέτος.

Η Ρωσία δεν εμποδίζει την πιθανή εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία. Το κύριο εμπόδιο για 
την ομαλή λειτουργία των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας ήταν οι φιλότιμες προσπάθειες 
των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να ναρκοθετήσουν τα νερά τους. Οι δυσκολίες στη 
διατήρηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας ήταν μέρος μιας ευρύτερης πολυετούς 
μακροοικονομικής κρίσης, στην οποία συνέβαλαν η πανδημία της COVID-19, η οικονομική 
ύφεση σε πολλές χώρες, η αύξηση του πληθωρισμού και τα λάθη του χρηματοπιστωτικού και 
οικονομικού σχεδιασμού των δυτικών κρατών.


