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Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γαλλίας δεν μειώνουν τον βαθμό της αντιρωσικής προπαγάνδας. 
Στα υλικά που δημοσιεύουν διαστρεβλώνουν την ουσία της θέσης της Ρωσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, διαδίδουν 
τις πιο γελοίες φήμες που θέτουν τη χώρα μας σε ένα δυσμενές πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα 
αποφεύγουν επιμελώς ακόμη και την έμμεση κριτική στο καθεστώς του Κιέβου. Η εμπλοκή 
των γαλλικών μέσων ενημέρωσης εκδηλώθηκε στις ακόλουθες «αφηγήσεις».

1. Η δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα της διεθνούς 
ατζέντας στο χώρο της ενημέρωσης στη Γαλλία. Καλύπτοντας το γεγονός αυτό, οι σχολιαστές 
έπλασαν την αφήγηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν ούτε καν τη δυνατότητα 
λογικού συμπεράσματος σχετικά με την ευθύνη του Κιέβου για το έγκλημα αυτό, ακόμη και 
μετά τη δημοσίευση της έρευνας της ρωσικής FSB, επικεντρώθηκαν σε πολλές παράλογες 
εκδοχές που ουσιαστικά θωράκισαν τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού LCI, ο Γάλλος απόστρατος συνταγματάρχης P.
de Jon δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν λόγοι» για να συνδεθεί ο θάνατος της Ντούγκινα με τη 
σύγκρουση στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «οι Ρώσοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία 
για να μεταθέσουν την ευθύνη στις αρχές του Κιέβου» . Ο πολιτικός επιστήμονας και 
αρχισυντάκτης της έκδοσης «Russian Monitor» O. Vedrin χαρακτήρισε αυτό που συνέβη ως ένα 
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών» της ρωσικής ελίτ με την ηγεσία της χώρας.

Στο κανάλι BFMTV, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης εμπειρογνωμόνων, η οποία έλαβε χώρα μετά
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας από την FSB της Ρωσίας, για την 
οποία έγινε λόγος μόνο για λίγα δέκατα του δευτερολέπτου στο επεισόδιο, διατυπώθηκαν διάφορες 
φανταστικές «θεωρίες» που έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των Ρώσων ειδικών. Ο 
πρώην Γάλλος διπλωμάτης και συγγραφέας E. Berg «διακρίθηκε» ιδιαίτερα, λέγοντας ότι σκοπός 
της δολοφονίας ήταν να εξοντωθεί η Ντούγκινα, η οποία αποκτούσε πολιτικό βάρος, και φέρεται να
παρενέβαινε στους «σιλόβικους» με τις «υπερεθνικιστικές απόψεις» της.
Σημ. Μετ. άτομα που εργάζονται στην αστυνομία, το στρατό, τον έλεγχο ναρκωτικών, το γραφείο 
εισαγγελίας, το υπουργείο δικαιοσύνης, την πολιτική αστυνομία του FSB, την πρώην KGB, GRU, 
Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας και οποιονδήποτε άλλη 
κρατική υπηρεσία

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro, ο πρώην πρέσβης της Γαλλίας στη Ρωσία, J. de 
Gliniasty, εξέθεσε επίσης την εκδοχή της Μόσχας, που υποστηρίζεται από συγκεκριμένα τεκμήρια, 
στο ίδιο επίπεδο με τις θεωρίες περί ρωσικών εσωτερικών πολιτικών «αναμετρήσεων», που αυτές 
οι τελευταίες διακινούνται πολύ έντονα στο χώρο των γαλλικών μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, 
πρόσθεσε ότι, κατηγορώντας τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες για ό,τι συνέβη, η Ρωσία 
«δικαιολογείται να προβεί σε ίδιου είδους αντίποινα».

Συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειονότητα των Γάλλων παρατηρητών, οι 
οποίοι δεν διαστάζουν να υιοθετήσουν τις βρώμικες εικασίες, τις φήμες και τις χορογραφίες 
γύρω από τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού κοριτσιού, δεν έδωσαν δεκάρα για τα ηθικά 



πρότυπα και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης ζωής. Κανένας από αυτούς δεν εξέφρασε 
καν στοιχειώδη συλλυπητήρια σε σχέση με τον θάνατο της Ντάρια Ντούγκινα.

2. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν με μεγάλη θέρμη τις «εξομολογήσεις» ενός 
συγκεκριμένου Ρώσου στρατιώτη που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δημοσίευσε 
στο Διαδίκτυο μια 147σέλιδη (!) «αυτοβιογραφική ιστορία» (ένας τέτοιος τίτλος δεν ενόχλησε 
καθόλου τους προπαγανδιστές) σχετικά με την υποτιθέμενη συμμετοχή του στην Ειδική 
Στρατιωτική Επιχείρηση. Το σχετικό υλικό διατέθηκε από τις εφημερίδες «Monde» και «Le 
Parisien» . Οι δημοσιογράφοι δεν ενοχλήθηκαν από τις προφανώς αναξιόπιστες δηλώσεις σε 
αυτό το πόνημα (για παράδειγμα, η «περικύκλωση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο 
Νικολάεφ). Κανείς από τους ψευδοαναλυτές δεν έθεσε στον εαυτό του κοινότοπες ερωτήσεις: 
τι κάνει αυτός ο ψεύτικος στρατιώτης στις ΗΠΑ, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να γράψει ένα 
τόσο ογκώδες «ημερολόγιο του Ρώσου στρατιώτη». Οι παρατηρητές προσπερνούν επίσης 
σιωπηλά τις άβολες λεπτομέρειες της ιστορίας, στην οποία ο πρωταγωνιστής παραδέχεται τα 
προσωπικά του οικονομικά προβλήματα.


