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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Π
ροϊόν πρακτορικής επεξεργασίας και 
ο… ορισµός των fake news ήταν τελι-
κά το δηµοσίευµα της τουρκικής φιλο-

κυβερνητικής εφηµερίδας «Σαµπάχ» της 13ης 
Μαΐου, το οποίο εγκαλούσε την Ελλάδα για 
προστασία «των µελών της τροµοκρατικής ορ-
γάνωσης FETO». Οπως αποκαλύπτει σήµερα η 
Realnews, η φωτογραφία του στελέχους του 
κινήµατος Γκιουλέν, Γιαλτσίν Εσµέκ, που οδη-
γεί το αυτοκίνητό του στους δρόµους της Αθή-
νας, αποτελεί προϊόν επεξεργασίας στο εργα-
στήριο, όπως και η φωτογραφία που δείχνει το 
αυτοκίνητο του ιδίου παρκαρισµένο σε δρό-
µο της Αθήνας κάτω από το σπίτι στο οποίο 
υποτίθεται ότι έµενε, σύµφωνα µε το τουρκι-
κό δηµοσίευµα. 

Στο πνεύµα των δηλώσεων του Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν που, µε αφετηρία την υπόθεση 
των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών στους οποί-
ους χορηγήθηκε άσυλο, έχει επανειληµµένα κα-
τηγορήσει τη χώρα µας ότι υποθάλπει γκιουλε-
νιστές, η φιλοκυβερνητική «Σαµπάχ» ανέλαβε 
να προσφέρει τις αποδείξεις. Ετσι, στις αρχές 
του χρόνου κατέφθασαν στην Αθήνα Τούρκοι 
δηµοσιογράφοι της εφηµερίδας (οι ίδιοι που 
υπογράφουν το κατασκευασµένο δηµοσίευ-
µα) µε σκοπό να ξετρυπώσουν ηγετικά στελέ-
χη των γκιουλενιστών και να επιβεβαιώσουν τις 
κατηγορίες. Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες και, 

Η µεγάλη 
προβοκάτσια
της «Σαµπάχ»

Πώς η τουρκική φιλοκυβερνητική 
εφηµερίδα κατασκεύασε την είδηση 

ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένας από τους 
κορυφαίους προορισµούς

των γκιουλενιστών

µάλιστα, η οµάδα των Τούρκων δηµοσιογρά-
φων συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές για 
ύποπτη συµπεριφορά έξω από κολέγιο στην 
Αγία Παρασκευή. 

Από τη στιγµή που οι έρευνες δεν έφεραν 
αποτέλεσµα, στη «Σαµπάχ» αποφάσισαν να… 
κατασκευάσουν τα στοιχεία. Κεντρικό πρό-
σωπο στο αφήγηµά τους αποτελεί το υψηλό-
βαθµο στέλεχος των γκιουλενιστών, Γ. Εσµέκ, 
τον οποίο υποτίθεται ότι οι τουρκικές µυστικές 
υπηρεσίες ανακάλυψαν στην Αθήνα, τον φω-
τογράφισαν να οδηγεί το αυτοκίνητό του και 
βρήκαν και τον τόπο διαµονής του. Ο Γ. Εσµέκ 
υποτίθεται ότι ανήκει σε υψηλόβαθµη οµάδα 
των γκιουλενιστών που οργάνωσε το πραξικό-
πηµα, ενώ, σύµφωνα µε τα τουρκικά Μέσα, η 
αποστολή του στην Ελλάδα είναι να παραλαµ-
βάνει τα στελέχη των γκιουλενιστών που κα-
ταφεύγουν στη χώρα µας και είτε να οργανώ-
νει τις διαδικασίες ώστε να λάβουν άσυλο στην 
Ελλάδα, είτε να προετοιµάζει τη συνέχεια του 
ταξιδιού τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μά-
λιστα, τα ανυπόληπτα τουρκικά δηµοσιεύµα-
τα τον έφερναν αναµειγµένο και στην υπόθε-
ση χορήγησης ασύλου στους οκτώ Τούρκους 
στρατιωτικούς. 

Εχει σηµασία πως µία ηµέρα πριν εµφανιστεί 
στο πρωτοσέλιδο της «Σαµπάχ» το κατασκευ-
ασµένο δηµοσίευµα, ο Ερντογάν είχε προχω-
ρήσει σε µια νέα πίεση κατά της χώρας µας για 
την υπόθεση των οκτώ: Μιλώντας την Κυριακή 
12/5/2019 στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρ-
κος Πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στους οκτώ 

Η «ΣΑΜΠΑΧ» πήρε 
τη φωτογραφία 
του Γιαλτσίν Εσμέκ 
από το προφίλ του 
στο Twitter και 
την «τοποθέτησε» 
με φωτομοντάζ 
στο αυτοκίνητό 
του, δήθεν ότι το 
φωτογράφισαν 
στην Αθήνα. 
Χρησιμοποίησε  
επίσης μια 
φωτογραφία από 
την Google Maps 
του δρόμου που 
υποτίθεται ότι έμενε 
ο Εσμέκ στην Αθήνα 
και έβαλε σε αυτήν 
το αυτοκίνητό του 
στη θέση άλλου 
οχήματος 
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2 Η φωτογραφία στο ίδιο άρθρο, που δείχνει το αυτοκίνητο του Γ. Εσµέκ 
παρκαρισµένο έξω από το υποτιθέµενο σπίτι του, στην οδό Πραξιτέλους 

4 στην Αγία Παρασκευή, είναι επίσης προϊόν φωτοµοντάζ. Η φωτογραφία του 
δρόµου αυτού προέρχεται από την ψηφιακή εφαρµογή Google Map. Οι Τούρ-
κοι πήραν τη φωτογραφία της εφαρµογής και πρόσθεσαν στη θέση ενός άλ-
λου αυτοκινήτου µε φωτοµοντάζ το αυτοκίνητο του Εσµέκ. Ο περιβάλλων χώ-
ρος αλλά και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που απεικονίζονται παραµένουν τα ίδια, 
όπως στην αρχική φωτογραφία του Google Maps. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειω-
θεί πως η φωτογραφία αυτή είναι πολύ παλαιότερη όχι µόνον από το άρθρο, 
αλλά και από την εγκατάσταση του Γ. Εσµέκ στην Ελλάδα. 

Πέρα από αυτά, πάντως, τα κατασκευασµένα δηµοσιεύµατα εµπεριέχουν και 
άλλες ανακρίβειες. Υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές Αρχές χορήγησαν ταυτότητα 
στον Γ. Εσµέκ µε αριθµό IWCB84591. Και αυτό είναι ψέµα, γιατί αυτός είναι ο 
αριθµός της ολλανδικής ταυτότητας του Εσµέκ, ο οποίος είναι Ολλανδός υπή-
κοος. Η µεγάλη φυγή των γκιουλενιστών από την Τουρκία, αλλά και ο συνεχώς 

Τούρκους στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο 
στη χώρα µας και πρόσθεσε αναφερόµε-
νος στην Ελλάδα: «∆εν µπορούν να µας 
κάνουν µαθήµατα όσοι δέχονται πραξι-
κοπηµατίες».

Την επόµενη µέρα (∆ευτέρα 13/5/2019) 
εµφανίστηκε το κατασκευασµένο δηµοσίευµα 
στη «Σαµπάχ» µε σκοπό να υποστηρίξει πως 
η Ελλάδα έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους 
προορισµούς των γκιουλενιστών. Οι ελληνικές 
Αρχές το θεώρησαν περίεργο από την αρχή και 
το γεγονός ότι το υπέγραφε η οµάδα των Τούρ-
κων δηµοσιογράφων που είχαν συλληφθεί τον 
Φεβρουάριο στην Αγία Παρασκευή, τους έβαλε 
σε υποψίες. Ετσι κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσί-
ες και άρχισαν να ψάχνουν τα στοιχεία. Το ση-
µαντικότερο εύρηµα της έρευνας των ελληνι-
κών Αρχών ήταν ότι οι φωτογραφίες που προ-
βάλλονται στο επίµαχο άρθρο και στην πρώτη 
σελίδα της εφηµερίδας, για να υποστηρίξουν 
όσα γράφονται στο κείµενο, αποτελούν προ-
ϊόν επεξεργασίας µε φωτοµοντάζ και µε σκο-
πό να παραπλανήσουν τους αναγνώστες. Συ-
γκεκριµένα, οι ελληνικές Αρχές βρήκαν τα εξής:

1 Η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της 
«Σαµπάχ» που εµφανίζει τον Γ. Εσµέκ να 

οδηγεί αυτοκίνητο µάρκας Mercedes µε γερ-
µανικές πινακίδες, καταχωρηµένες στην πόλη 
του Αννόβερου, είναι προϊόν επεξεργασίας. Η 
φωτογραφία του Γ. Εσµέκ προέρχεται από το 
προφίλ του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και συγκεκριµένα στο Twitter κάτω από τη δι-
εύθυνση ROT@Esmekyalcin. H εφηµερίδα ή οι 
τουρκικές µυστικές υπηρεσίες πήραν αυτή τη 
φωτογραφία και την προσάρµοσαν µε φωτο-
µοντάζ στη θέση του οδηγού. 

αυξανόµενος αριθµός των Τούρκων που έρχο-
νται στην Ελλάδα µέσω του Εβρου και ζητούν 

άσυλο στη χώρα µας αποτε-
λούν µόνιµη αιτία τρι-
βής ανάµεσα στις δύο 
χώρες και έχουν ως απο-
τέλεσµα να εκτοξεύονται 
από την τουρκική πλευρά 
συνεχώς αβάσιµες κατη-
γορίες. Ωστόσο, η Ελλάδα 
κάθε άλλο παρά επιθυµεί 
να καταστεί σταθµός υπο-
δοχής των γκιουλενιστών 
και των διαφωνούντων µε 
το καθεστώς Ερντογάν. 
Μάλιστα, τον Μάρτιο του 
2018, οι ελληνικές Αρχές 
απέτρεψαν µυστικό σχέ-
διο που θα δηµιουργούσε 
προϋποθέσεις για να εγκα-
τασταθούν Τούρκοι γκιου-
λενιστές στην Ελλάδα. Τότε, 
τρεις οπαδοί του Φετουλάχ 
Γκιουλέν είχαν έρθει αερο-
πορικώς από τις ΗΠΑ µε σκο-
πό να δηµιουργήσουν υποδο-
µές σε ελληνικό έδαφος για τη 
φιλοξενία µελών του κινήµατος 
που διαφεύγουν από την Τουρ-
κία. Τα άτοµα αυτά εντοπίστη-
καν στο αεροδρόµιο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» κατά την άφι-
ξή τους στην Αθήνα και για λό-
γους εθνικής ασφάλειας δεν τους 
επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα 

και υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στις Ηνω-
µένες Πολιτείες. 

Οπως είχε γίνει τότε γνωστό, οι τρεις εµφανί-
ζονταν ως στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων και επενδυτές στον τοµέα του real estate, 
ενώ ενδιαφέρονταν να αγοράσουν ακίνητα εί-
τε για να παρέχουν φιλοξενία σε µετανάστες 
είτε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού 
σχεδίου. Είχαν, µάλιστα, πραγµατοποιήσει τις 
πρώτες διερευνητικές κινήσεις. Οι πραγµατι-
κές προθέσεις τους ήταν να δηµιουργήσουν, 
κυρίως στην Αττική, υποδοµές για τη στέγαση 
Τούρκων οπαδών του κληρικού Φ. Γκιουλέν, 
που βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα.

Τούρκους στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο 
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άσυλο στη χώρα µας αποτε-

συνεχώς αβάσιµες κατη-
γορίες. Ωστόσο, η Ελλάδα 
κάθε άλλο παρά επιθυµεί 
να καταστεί σταθµός υπο-
δοχής των γκιουλενιστών 
και των διαφωνούντων µε 
το καθεστώς Ερντογάν. 
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καν στο αεροδρόµιο «Ελευθέ-
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Κεντρικό πρόσωπο στο 
αφήγηµα της «Σαµπάχ» 
αποτελεί το υψηλόβαθµο 
στέλεχος των γκιουλενιστών, 
Γιαλτσίν Εσµέκ


