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Με τρολ του διαδικτύου και με τίτλους για ανύπαρκτα 
γεγονότα, ο μηχανισμός προπαγάνδας του κυβερνητικού 
συστήματος Ερντογάν επιχειρεί να κερδίσει τη μάχη των 
εντυπώσεων και να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη

Εκστρατεία ψεύδους από     την Αγκυρα!

 Οι «νεκροί» 
Από την πρώτη στιγμή που προκλήθηκε, με ευθύ-
νη της Τουρκίας, η κρίση στα σύνορα του Εβρου, 
η κυβέρνηση της γείτονος εξαπέλυσε τις κατηγο-
ρίες για δήθεν νεκρούς από την πλευρά των προ-
σφύγων και των μεταναστών, οι οποίοι έχουν δο-
λοφονηθεί από τις ελληνικές δυνάμεις. «Οι Ελληνες 
έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε άτομα στα σύ-
νορα, με βάση όσα ξέρω ως τώρα», δήλωσε την 
Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρ-
κεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο τα-
ξίδι επιστροφής του από τη Μόσχα. Από την πλευ-
ρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, έχει μιλήσει για «πισώπλατα πυ-
ρά» από τους Ελληνες προς τους πρόσφυγες. «Η 
δολοφονία αρκετών άοπλων και ανυπεράσπιστων 
αιτούντων ασύλου από Ελληνες στρατιώτες είναι 
παράδειγμα των συνεπειών της απομάκρυνσης 
από την ανθρωπιστική πολιτική», δήλωσε ο ανα-
πληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Τσαγκατάι 
Οζντεμίρ. Στην πραγματικότητα, καμία από αυτές 
τις δηλώσεις δεν συνοδεύεται από στοιχεία για τα 
υποτιθέμενα θύματα και τις συνθήκες «δολοφονί-
ας», πλην της υπόθεσης του 22χρονου Σύρου, ονό-
ματι Μοχάμεντ αλ-Αραμπ, για την οποία δόθηκαν 
ασαφείς και αντικρουόμενες πληροφορίες. Η δη-
μοσιογράφος Τζενάν Μουσά, του αραβικού δικτύ-
ου Αλ Αάν, που αποκάλυψε την υποτιθέμενη δολο-
φονία, ανέφερε ότι πρόκειται για άνδρα με κατα-
γωγή από το Χαλέπι. Από την άλλη, η οργάνωση 
Forensic Architecture, που ασχολείται με την ανά-
λυση εγκληματικών ενεργειών, δημοσιοποίησε βί-
ντεο που δείχνει τη μεταφορά αιμόφυρτου άνδρα 

από το συγκεντρωμένο πλήθος. Για την οργάνωση, 
ο «δολοφονημένος» είναι από την Ιντλίμπ. Παράλ-
ληλα, η φωτογραφία του θύματος που δημοσιοποί-
ησε η Forensic Architecture δείχνει έναν διαφορε-
τικό άνθρωπο από αυτόν που απεικονίζει η φωτο-
γραφία του αλ-Αραμπ που έχει δώσει στη δημοσι-
ότητα η δημοσιογράφος. Η ελληνική κυβέρνηση, 
με τρόπο επίσημο, διέψευσε μέσω του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα το συμβάν, κά-
νοντας λόγο για fake news. Πρέπει επιπλέον να το-
νιστεί ότι οι τουρκικές Αρχές δεν έχουν ακολουθή-
σει τις διεθνείς αστυνομικές πρακτικές, όπως συμ-
βαίνει σε περιπτώσεις απώλειας ζωών σε διασυνο-
ριακό επεισόδιο. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνο-
μικής Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Αγκυρα, 
θα έπρεπε να διατάξει νεκροψία-νεκροτομή, ενώ 
παράλληλα στην περίπτωση που βρεθεί βολίδα από 
τη σφαίρα που φέρεται να χτυπήθηκε ο πρόσφυ-
γας, να πραγματοποιήσει βαλλιστική έρευνα, ώστε 
να διαπιστωθούν το διαμέτρημα και το είδος του 
όπλου από το οποίο βλήθηκε η βολίδα. Παράλλη-
λα, έπρεπε να ορίσει πραγματογνώμονα, προκειμέ-
νου να καταγραφεί η πορεία της βολίδας, σε σχέ-
ση με το θανατηφόρο τραύμα που φαίνεται να φέ-
ρει ο πρόσφυγας. Στη συνέχεια -και όταν όλες αυ-
τές οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και από 
τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις πως η βολίδα 
εξαπολύθηκε από την άλλη πλευρά των συνόρων- 
οφείλει να συντάξει φάκελο, ο οποίος θα διαβιβα-
στεί στην ελληνική πλευρά, προκειμένου να ανα-
ζητηθεί ο δράστης και στην περίπτωση που βρε-
θεί να συλληφθεί και να εκδοθεί στην Τουρκία. Τί-
ποτε από όλα αυτά δεν έχει γίνει.

«Βάρκα κάθε 15 λεπτά» 
Τα τουρκικά fake news στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στα επίσημα 
ΜΜΕ παρουσιάζουν ακόμα και δήθεν αποκλειστικές εικόνες από το 
ασφαλές πέρασμα των προσφύγων στην Ελλάδα, οι οποίες βεβαί-
ως απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. «Η νόμιμη (μόνο στην 
Τουρκία) μεταφορά παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία στην 
Ελλάδα μέσω του Εβρου άρχισε πριν από τρεις ημέρες», γράφει 
ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο, στην οποία δίνονται και συμβου-
λές. «Οι αιτούντες ασύλου δεν πρέπει να διακινδυνεύουν, επιβιβα-
ζόμενοι σε βάρκες, μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας, οι βάρκες 
ξεκινούν κάθε 
15 λεπτά. Δεν 
αστειεύομαι!», 
έγραφε ανάρ-
τηση Τούρκου, 
με ημερομηνία 
την 1η Μαρ-
τίου.

Ισπανοί αστυνομικοί
«Αυτή είναι η ελληνική φιλοξενία. Η τουρκική δημοκρα-
τία στέλνει χιλιάδες μέλη ειδικών δυνάμεων στα σύνο-
ρα. Οι Τούρκοι θα προστατεύσουν κάθε αθώο πρό-
σφυγα. Περιμένετε βάρβαροι!». Το οργισμένο σχό-
λιο ανήκει στον διαχειριστή του προφίλ της τουρκικής 
ιστοσελίδας Turkhane. Ο εν λόγω λογαριασμός πρω-
ταγωνιστεί στη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το βί-
ντεο που έχει αναρτήσει δείχνει ξυλοδαρμό προσφύ-
γων από αστυνομικούς. Μόνο που στις στολές και στην 
εξάρτυση των αστυνομικών αναγράφεται ξεκάθαρα η 
ισπανική λέξη «POLICIA»...
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Κ
λιμάκια της ΕΥΠ «σαρώνουν» τον Εβρο ανα-
ζητώντας στοιχεία για να ανατρέψουν τα fake 
news της Τουρκίας. Σκοπός της υπηρεσίας είναι 

η κατάρτιση φακέλου με στοιχεία, φωτογραφικά ντο-
κουμέντα, αλλά και μαρτυρίες, προκειμένου αυτός να 
διαβιβαστεί στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ώστε 
να αντικρούσουν τα ψεύδη της Τουρκίας και, μάλιστα, 
με τρόπο επίσημο και αδιάσειστο, στα αρμόδια όργα-

να της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αλλωστε, όπως αναφέρουν άριστα διασταυρωμέ-

νες πληροφορίες, η ΕΥΠ είχε ενημερώσει εγκαίρως 
-μια εβδομάδα πριν- την κυβέρνηση για τα σχέδια της 
Αγκυρας όσον αφορά τις προθέσεις της να εξαπολύσει 
έναν υβριδικό πόλεμο σε βάρος της χώρας μας, με αιχ-
μή του δόρατος τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ψευδείς ειδήσεις 
της Τουρκίας αποτελούν μέρος της ασύμμετρης επίθε-
σης που δέχονται τα ελληνικά σύνορα. Σε αυτήν την 
εκστρατεία του ψεύδους συμμετέχουν από απλά τρολ 
του διαδικτύου μέχρι ο ίδιος ο Ερντογάν. 


