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ΤΑ ΠΕΡΙ αλληλεγγύ-
ης της Ε.Ε. σε σχέ-
ση με την φύλαξη 
των συνόρων μας 
ως ευρωπαϊκών εί-
ναι για αφελείς. Την 
ίδια «αλληλεγγύη» 
όφειλαν στην Ελλά-
δα, εξ ευρωπαϊκής 
«συνθήκης» μάλι-
στα, για να αντιμετω-
πίσει την κρίση χρέ-
ους, την οποία τρα-
πεζίτες της προκάλε-
σαν. Εντούτοις, όχι 
μόνο τέτοια δεν επέ-
δειξαν, καταστρα-

τηγώντας την «υποχρέωση» που εκ νόμου εί-
χαν, αλλά και της προκάλεσαν οριστική αδυ-
ναμία να εξυπηρετήσει το χρέος της, ώστε να 
την ελέγξουν σε ζητήματα οικονομικής κυρι-
αρχίας της. Το λάθος που διαπράξαμε ήταν 
ότι δεν τους καταγγείλαμε άμεσα, υπήρξαμε 
φοβικοί. Γι’ αυτό και έκτοτε δεν μας υπολογί-
ζουν. Ετσι φτάσαμε στο σημείο οι «Ευρωπαί-
οι» να ξαναϋπόσχονται «αλληλεγγύη», αυτή 
τη φορά σε σχέση με τις λαθρομεταναστευτι-
κές ροές. Σε ζήτημα δηλαδή που άπτεται του 
σκληρού πυρήνα της πολιτικής μας κυριαρχί-
ας στη χώρα, καθώς αυτή κινδυνεύει διά λα-
θροεποικισμού. Η Ελλάδα δοκιμάζεται από-
λυτα. Συνθλίβεται μεταξύ Μέρκελ και Ερντο-
γάν, που έχουν καταρτίσει τη «συμφωνία» περί 
παρεμπόδισης τέτοιων ροών μεταξύ Ε.Ε. και 
Τουρκίας. Συμφωνία την οποία νομικώς, παρό-
λο που η αθέτησή της από πλευράς Τουρκίας 
πλήττει εμάς, δεν μπορούμε να καταγγείλου-
με. Πέτυχαν έτσι να μας περιορίσουν να ζητά-
με μόνο επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ε.Ε. 
για αθέτησή της. Αυτό, όμως, μόνο η Γερμα-
νία της Μέρκελ μπορεί να το αποφασίσει. Αν 
αυτή θέλει, αλλά αυτή δεν θέλει! Υποκρίνεται 
πως δεν βλέπει τι γίνεται στα σύνορά μας. Δεν 
ακούει επίσης τις διαμαρτυρίες μας περί απει-
λής από μια τέτοια αθρόα και οργανωμένη ει-
σβολή λαθρομεταναστών. Αυτή είναι η νέα πα-
γίδευση της Ελλάδας. Να μην μπορούμε εντός 
Ε.Ε. να πείσουμε διά επιχειρημάτων ότι πρό-
κειται περί υβριδικού πολέμου σε βάρος μας. 
Να πείσουμε για το «αυτονόητο», ότι η χώρα 
ανήκει και πρέπει να ανήκει σε εμάς. Το θέ-
μα δεν είναι, λοιπόν, ότι ο Ερντογάν εκβιάζει 
την Ε.Ε. και ότι η Ε.Ε. αποδεικνύεται άτολμη. 
Το θέμα είναι ότι, υπό τέτοιες συνθήκες παγί-
δευσης, οι ευρωλαγνικές ιδεοληψίες περί «αλ-
ληλεγγύης» της Ε.Ε. προς τη χώρα μας πρέ-
πει να παραμεριστούν. Μας κοροϊδεύουν εκ 
νέου! Η Ε.Ε. της Μέρκελ δεν πρόκειται να κα-
ταγγείλει τη συμφωνία που έχει με τον Ερντο-
γάν για αθέτησή της από πλευράς Τουρκίας. 
Η Ε.Ε. θα συνεχίσει να υποστηρίζει ότι οι ει-
σερχόμενες ορδές δεν συνιστούν απειλή και 
ότι σε «αρκετούς» οφείλουμε άσυλο. Οπότε σε 
εμάς δεν μένει, έστω καθυστερημένα, παρά 
να αντιληφθούμε ότι είμαστε «μόνοι», κυριολε-
κτικά, με το «πρόβλημα». Οτιδήποτε άλλο ισο-
δυναμεί με αδυναμία στοιχειώδους ανάγνω-
σης και κατανόησης της κατάστασης. Το θέ-
μα δεν είναι ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί να εμπνεύ-
σει συνοχή και αλληλεγγύη στα μέλη της σε 
σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού προβλήματος, οπότε ως Ε.Ε. 
στερείται αξιοπιστίας και ίσως καταρρεύσει. Η 
Ε.Ε. της Μέρκελ δεν κινδυνεύει από κάτι τέ-
τοιο, εμείς κινδυνεύουμε. 

Χώρα «µόνη» 
σε κίνδυνο
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Εκστρατεία ψεύδους από     την Αγκυρα!
«Μας προσφέρουν 1 δισ. ευρώ»  

Την περασµένη ∆ευτέρα, ενώ η απόπειρα µαζικής εισόδου στην 
ελληνική επικράτεια βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ο Τούρκος Πρό-
εδρος εµφανίστηκε υπεράνω χρηµάτων. Μιλώντας στην τουρκική 
Βουλή, είπε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον καλούν στο τηλέφωνο, ο 
ένας µετά τον άλλον, προσφέροντάς του νέα οικονοµική βοήθεια. 
«Μου είπαν ότι θα µου δώσουν επιπλέον 1 δισ. ευρώ. Τους είπα ότι 
εµείς δεν τα θέλουµε αυτά τα λεφτά», ανέφερε, χωρίς βεβαίως να δι-
ευκρινίσει πότε του προσφέρθηκαν αυτά τα χρήµατα ή από ποιον.

«Εκατοµµύρια πρόσφυγες στα σύνορα» 
Οι αναφορές των Τούρκων κυβερνητικών αξιωµατούχων για τον 

αριθµό των προσφύγων που έχουν συγκεντρωθεί στον Εβρο και 
που έχουν περάσει στην Ελλάδα ήταν πάντα… γενναιόδωρες. Από 
τους 35.000 πρόσφυγες της πρώτης ηµέρας, περάσαµε γρήγορα 
στους 47.000, έπειτα στους 75.000, στους 100.000, στους 130.000 
και εντέλει στους 140.000. O µόνος άνθρωπος που θα µπορούσε να 
ξεπεράσει ακόµα και τα επίσηµα τουρκικά fake news είναι ο ίδιος 
ο Ερντογάν. «Οι πραγµατικοί αριθµοί είναι ακόµα υψηλότεροι από 
αυτούς που παρουσιάζουν τα επίσηµα στοιχεία. Εκατοντάδες χι-
λιάδες είναι ήδη εκεί», τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος, µιλώντας στην 
τουρκική Βουλή, προσθέτοντας πως «θα υπάρξουν περισσότεροι, 
σύντοµα θα µιλάµε για εκατοµµύρια».

Ειδοµένη και Ουγγαρία
«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα για τους Πρόσφυγες» (#Hu-
manRightsforRefugees) είναι ένας από τους τίτλους 
των µαζικών αναφορών στα κοινωνικά δίκτυα όπου 
δηµοσιεύεται σηµαντικό µέρος των ψευδών ειδήσε-
ων για τη νέα µεταναστευτική κρίση που µεθόδευσε 
η Αγκυρα. Σε αυτές τις αναρτήσεις υπάρχει πλήθος 
αναφορών στην «ελληνική βαναυσότητα», η οποία, 
βεβαίως, παρουσιάζεται µε τη χρήση φωτογραφιών 
που ελήφθησαν σε άλλες χρονικές περιόδους και σε 
άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών, κυριαρχεί η εικόνα αι-
µόφυρτου πρόσφυγα, ο οποίος, αγκαλιά µε το παι-
δί του, προσπαθεί να ξεφύγει από αστυνοµικούς που 
τον κυνηγούν. Η φωτογραφία είναι πραγµατικά συ-
γκλονιστική, µόνο που δεν έχει καµία σχέση µε τον 
Εβρο. Στην πραγµατικότητα, τραβήχτηκε τον Σεπτέµ-
βριο του 2015, στην Ουγγαρία. Ουδεµία σχέση µε τα 
πρόσφατα γεγονότα δεν έχει και άλλη µια φωτογρα-
φία, µιας νεαρής µητέρας να κλαίει γονατιστή στον 
δρόµο σφιχταγκαλιάζοντας το µωρό της. Πρόκειται 
για εικόνα που ελήφθη τον Ιανουάριο του 2016, όταν 
οι πρόσφυγες είχαν µπλοκαριστεί στην Ειδοµένη.

«Απλά σηκώστε τον φράχτη»
«Αγαπητοί Σύροι και Αφγανοί αδελφοί. Εδώ είναι τα Υψαλα, 
το πιο αδύνατο σηµείο του Εβρου και των συνόρων Τουρκίας 
και Ελλάδας. Το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι απλά να ση-
κώσετε τον φράχτη και να φύγετε περπατώντας. Αυτές είναι 
οι ελληνικές περιοχές στην ανατολική όχθη του Εβρου. Καλή 
τύχη!». Κάτοικος Αδριανούπολης, που εµφανίζεται ως ακαδη-
µαϊκός, δηµοσιοποιεί χάρτες και οδηγίες παράνοµης διέλευ-
σης των ελληνικών συνόρων, ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Ετοιµοι για επίθεση»
Φωτογραφία αρχείου από µέλος των ελληνικών Ειδι-
κών ∆υνάµεων, που ελήφθη κατά τη διάρκεια στρατι-
ωτικής άσκησης προ ετών, εµφανίζεται ως προσφάτως 
ληφθείσα και ως µέρος της προετοιµασίας της χώρας 
µας για να αναχαιτίσει τις προσφυγικές ροές. «Στρατι-
ώτης των ελληνικών Ειδικών ∆υνάµεων, έτοιµος να επι-
τεθεί ηρωικά σε άοπλα παιδιά και έγκυες µητέρες από 
τη Συρία», ανα-
φέρεται στην 
ανάρτηση που 
γίνεται από λο-
γαριασµό από 
τις ΗΠΑ µε εµ-
φανώς ψεύτι-
κη φωτογραφία 
προφίλ.

Ψεύτικα προφίλ
∆εκάδες ψεύτικα προφίλ, ακόµα και µε ελληνικά ονόµατα, 
έχουν δηµιουργήσει τα τουρκικά τρολ του διαδικτύου, σε µια 
προσπάθεια να συµµετάσχουν σε συζητήσεις µεταξύ Ελλή-
νων και να δηµιουργήσουν κλίµα υπέρ της απόφασης της 
Τουρκίας να εξωθήσει χιλιάδες µετανάστες στον Εβρο. «Στη 
χώρα επικρατεί χάος, δεν υπάρχει κυβέρνηση», γράφεται 
σε ανάρτηση λογαριασµού που δηµιουργήθηκε µόλις τον 
περασµένο µήνα. Στον διαδικτυακό διάλογο που ακολουθεί 
παρεµβάλλεται άλλος λογαριασµός, που επίσης σε… σπαστά 
ελληνικά επικρίνει τον τρόπο µε τον οποίο καλύπτουν τα γε-
γονότα τα ελληνικά ΜΜΕ.


