
Το ψέμα της ημέρας: Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης «Μέσα από τον Καθρέφτη»1 λένε 
ξανά ψέματα για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, ΑΗΣ Ζαπορίζιε.
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Παραμένοντας στον ασπρόμαυρο εικονικό τους κόσμο, τα «πιόνια» των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στις ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες να κάνουν έναν ακόμη συνδυασμό 
παραπληροφόρησης σε βάρος της Ρωσίας, αυτή τη φορά γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, 
ΑΗΣ Ζαπορίζιε (ZNPP). Με βάση τις δηλώσεις του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών (δικηγόρου
με σπουδές, αλλά, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αυτοδίδακτου ειδικού στην πυρηνική 
ενέργεια), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν το εργοστάσιο βρίσκεται «στα χέρια ανειδίκευτου 
προσωπικού», ένα σενάριο διαστάσεων «Αποκάλυψης», είναι αναπόφευκτο.

Οι συντάκτες των δημοσιεύσεων δεν αναφέρουν τον πραγματικό λόγο της ματαίωσης της 
διεθνούς αποστολής του ΔΟΑΕ με επικεφαλής τον Ραφαέλ Γκρόσι στον πυρηνικό σταθμό. Οι 
δημοσιογράφοι αναπαράγουν απερίσκεπτα το παράλογο ψέμα του καθεστώτος του Κιέβου ότι 
οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις (Ένοπλες Δυνάμεις) φέρονται να βομβάρδισαν σκόπιμα οι ίδιες τις 
υποδομές του εργοστασίου. 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν θέσει υπό τη φρούρησή 
τους τον ΑΗΣ, προκειμένου να αποτρέψουν προκλήσεις από τις Δυνάμεις Εθνικής Ασφάλειας 
της Ουκρανίας. Μόνο άνθρωποι με το μυαλό τους εντελώς θολωμένο από τη ρωσοφοβία θα 
υπέθεταν ότι ο ρωσικός στρατός θα βομβάρδιζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τη δική του 
φρουρά στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. 

Επαναλαμβάνεται το κλσσικό παιχνίδι επίρριψης ευθυνών στη Ρωσία, παρόμοιο με τον 
βομβαρδισμό της φυλακής προσωρινής κράτησης στην Γιελενόβκε, ο οποίος έγινε 
χρησιμοποιώντας αμερικανικά HIMARS. 

Οι δυτικοί διαχειριστές του καθεστώτος του Κιέβου είναι σαφές ότι δεν θέλουν να αντιληφθεί 
η παγκόσμια κοινότητα, το πραγματικό πρόσωπο των ουκρανικών ένοπλων μορφωμάτων και 
να διαπιστώσει «ιδίοις όμασι» τα βάρβαρα εγκλήματα των εθνικιστών. Και στις δύο 
περιπτώσεις (στο σταθμός στη Zαπορόζιε και Γιελενόβκε), η ρωσική πλευρά κάλεσε δημοσίως
διεθνείς εμπειρογνώμονες  να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.

Τα δημοσιεύματα που εμφανίζονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν μια ακόμη 
προσπάθεια της Συλλογικής Δύσης να μεταθέσει την ευθύνη για τα εγκλήματα του καθεστώτος του 
Κιέβου στους ώμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τη βοήθεια της προπαγανδιστικής της μηχανής.

Πρωτότυπες δημοσιεύσεις: 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/11/russia-ukraine-war-latest-updates/

https://www.wsj.com/articles/ukraine-readies-plans-to-evacuate-civilians-amid-fighting-near-
nuclear-plant-11660308140 

1 Σημ. Μετ. παρμένο από το μυθιστόρημα: Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων


