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ΓΝΩΜΗII

Η στρέβλωση
ms πραγμαπκόΐίποβ

Επίμονη
η τουρκική προπαγάνδα κατόρθωσε

να ασκήσει επιρροή σε ξένα MME Ετσι οι
New York Times η Frankfurter Allgemeine

Zeitung και άλλες γνωστές δυτικές εφημερίδες
προχώρησαν στην αναπαραγωγή όσων εσκεμμένα
προέβαλε η Αγκυρα με έναν καταιγισμό ψευδών
ειδήσεων για την κατάσταση στον Εβρο

Χαρακτηριστικό βέβαια των σκληρών καθεστώτων
η αναγωγή της προπαγάνδας σε εργαλείο για

τη διευκόλυνση των επιδιώξεών τους με τη στο
χευμένη διασπορά ψευδών ειδήσεων που έχουν ως
σκοπό τη μείωση του εχθρού και την αναβάθμιση

της δικής τους εικόνας Ο στόχος

της Αγκυρας να πλήξει την
Αθήνα επιτεύχθηκε κατά ένα
ποσοστό πράγμα που όμως
δεν συνέβη με τη βελτίωση της
τουρκικής εικόνας στα μάτια
της Δύσης Εξάλλου το να
βελτιωθεί η τουρκική εικόνα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ιδίως στον τομέα των ανθρω
ΚΑΚΛΙΚΗ πίνων δικαιωμάτων αποτελεί

άθλο που δεν μπορεί να αναλάβει

η Τουρκία με τις αντιλήψεις και εμμονές που
τη διακατέχουν

Το βέβαιο είναι ότι παράλληλα με όσα μέσα
χρησιμοποιεί για να πετύχει τους σκοπούς της το
ενδιαφέρον της θα παραμείνει ανοιχτό σε σχέση
με την καταιγιστική προπαγάνδα που ασκεί Το
βλέπουμε στον Εβρο Το βλέπουμε όμως και στην
Ανατολική Μεσόγειο όπου η Αγκυρα επικαλείται
έναντι της διεθνούς κοινότητας το διεθνές δίκαιο
Οπως κάνει κάθε ευσυνείδητος επιτιθέμενος προκειμένου

να δικαιολογήσει τις ενάντιες στο δίκαιο
πράξεις του

Η Αθήνα αντιδρά Και με ορθές κινήσεις ακυρώνει
εν πολλοίς την τουρκική αυτή επιδίωξη είτε

προσκαλώντας την ίδια τη θεσμική ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ενωσης στα ελληνοτουρκικά σύνορα
είτε με ενημερώσεις των δυτικών πρωτευουσών
είτε τέλος αντιπαραθέτοντας στην ψευδή είδηση
την αλήθεια

Η σημερινή Τουρκία έχει ενστερνιστεί τη σημασία

της προπαγάνδας και μεταμφιέζοντας το
ψεύδος σε αλήθεια ασκεί επιρροή στη Δύση Και
για τον σκοπό αυτόν διαθέτει έναν μηχανισμό
που λειτουργεί μέσα και έξω από την επικράτειά
της Η Ελλάδα αντίθετα δεν ακολουθεί τον ίδιο
δρόμο Ακυρώνει τα τουρκικά ψεύδη και διαδόσεις
κυρίως με ανακοινώσεις Χρειάζεται όμως και άλλο
μέσο έναν μηχανισμό ο οποίος δεν θα ακολουθεί
ρόλο επιμηθέα αλλά θα προλαβαίνει τη χειραγώγηση

της δυτικής κοινής γνώμης από τη στρεβλή
προβολή των καταστάσεων Ετσι τόσο σε καιρούς
ειρηνικούς όσο και σε καιρούς αναστάτωσης θα
μπορεί η Αθήνα να μεταδίδει την πραγματικότητα
ως έχει διευκολύνοντας τις όποιες πρωτοβουλίες
της έχοντας διαμορφώσει τη σωστή εικόνα και
έχοντας επιτύχει την κατανόηση τρίτων

Μπορεί
να χρειάζονται μεγάλα ποσά για την

κάλυψη μιας τέτοιας ανάγκης Ομως η
αξία αυτής της προσπάθειας είναι επίσης

μεγάλη Και ας μην ξεχνάμε ότι σε κάτι τέτοιο
αρωγός της Αθήνας μπορεί να σταθεί το πολύτιμο
κεφάλαιο της ομογένειάς μας στο εξωτερικό

Ο Γιώργοβ ΚακλίκΓβ είναι npéoBns επί τιμή και ειδικόε
OLipßouAos του ΕΛΙΑΜΕΠ
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