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Εισαγωγή

I
Θα ήθελα ν' αρχίσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή με μία αναγνώριση του σημαντικότατου και πολύ επικίνδυνου έργου του πολεμικού ανταποκριτή, που είναι σπουδαίος συντελεστής της καταγραφής των πολεμικών γεγονότων της σύγχρονης Ιστορίας.
Δεν επιτρέπεται όμως να παραλείψουμε την προβολή του έργου και του πολεμικού εικονολήπτη και του φωτογράφου, που μερικές φορές κινδυνεύουν περισσότερο και από τον πολεμικό ανταποκριτή. Κάποτε μια φωτογραφία μιλάει περισσότερο από πολλά λόγια. Και πολλές μαζί δίνουν την εικόνα του πολέμου, που σε συνδυασμό με τα κείμενα των πολεμικών ανταποκριτών θα φωτίσουν την Ιστορία και όλους εμάς τους σύγχρονους.
Όσο για τους σκιτσογράφους, που εμπνέονται από τα πολεμικά γεγονότα, αυτοί συντελούν
στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης με άλλο τρόπο, την υπερβολική και ευθυμογραφική σχηματοποίηση των γεγονότων, σοβαρών, ακόμα και ανησυχητικών και θλιβερών. Τα πρωτότυπα
σκίτσα αυτού του τόμου απεικονίζουν ειδικά τον αντιπολεμικό ρόλο των δημοσιογράφων.

II
1. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι, όχι σπάνια, η παρουσίαση των πολεμικών γεγονότων είναι
ατελής ή/και ανακριβής. Η ανακρίβεια της ανταπόκρισης του δημοσιογράφου μπορεί βέβαια να
προέρχεται από τον ίδιο, λόγω δικής του πολιτικής τοποθέτησης, λόγω αμέλειας, παρανόησης κ.λπ.
Συχνά όμως μπορεί να είναι αποτέλεσμα αλλοίωσης του κειμένου του, που μπορεί να διαστρεβλωθεί
με βάση τις άνωθεν γραμμές του μέσου ενημέρωσης, που να συνίστανται σε αλλαγές της διατύπωσης, απάλειψη ή προσθήκη περικοπών, επικεφαλίδες και γενική παρουσίαση χτυπητές ή αντιθέτως αφανείς. Μπορεί να φτάσει ακόμα στη μη δημοσίευση ολόκληρης της ανταπόκρισης.
Πάντως η συνηθέστερη αιτία του κακού, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ο ίδιος ο δημοσιογράφος, αλλά η επιβαλλόμενη πολιτική κατεύθυνση -διεθνής ή εθνική- στην παρουσίαση των
πολεμικών γεγονότων, των βαρβαροτήτων, των ζημιών και του αριθμού των θυμάτων. Επίσης
μπορεί να οφείλεται και στα συμφέροντα του ιδιοκτήτη συγκεκριμένων ΜΜΕ με τη μία ή την
άλλη εμπόλεμη παράταξη.
15
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2. Πρώτη φορά έζησα προσωπικά αυτή την εμπειρία προ εννέα ετών. Το έτος 1993 πήγα στη
Γιουγκοσλαβία (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κροατία) ως μέλος της Αποστολής (Ειδικής Επιτροπής) της ΕΟΚ για τη διερεύνηση του θέματος των βιασμών γυναικών κατά τον πόλεμο, συνήθως
από άντρες του αντίπαλου στρατού. Η εντολή ήταν να ερευνήσουμε μόνο τους βιασμούς κατά
των μουσουλμάνων γυναικών. Ύστερα από γραπτή και προφορική διαμαρτυρία μου για τη μονόπλευρη και συνεπώς μεροληπτική εξέταση του θέματος, η πρόεδρος της Αποστολής Πρέσβης της Μ. Βρετανίας κυρία Warburton ζήτησε από την τότε Προεδρία της ΕΟΚ (Δανία) να
διευρύνει την εντολή μας, περιλαμβάνοντας στο ερευνητέο θέμα μας και τους βιασμούς που
διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο εναντίον γυναικών και άλλων θρησκευμάτων ή εθνοτήτων (χριστιανών κ.λπ.). Η Προεδρία αρνήθηκε.
Στη σχετική έκθεση της Αποστολής μας, όμως, στην παραγρ. 8, αναφέρονται κατά λέξη τα
εξής:
«Η Αποστολή είχε συνείδηση του ότι η εντολή που είχε λάβει επικεντρωνόταν στην έρευνα των καταγγελλομένων σεξουαλικών κακοποιήσεων σε βάρος των μουσουλμάνων γυναικών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ωστόσο, η Αποστολή θεωρεί σημαντικό να καταγραφεί η άποψη της ότι ο βιασμός και η σεξουαλική κακοποίηση
δεν περιορίζονται ούτε κατά εθνότητα ούτε κατά φύλο. Το γεγονός ότι οι Βόσνιες μουσουλμάνες αποτελούν
τη μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων βιασμού εξηγείται από την ένταση και τις ιδιαιτερότητες της σύγκρουσης. Δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές και ανησυχητικές αναφορές για βιασμούς γυναικών και παιδιών της Κροατίας και Σερβίας, όπως επίσης και σεξουαλική κακοποίηση ανδρών στα στρατόπεδα κράτησης. Για το λόγο αυτό η Αποστολή τονίζει ότι όλοι αυτοί που είναι θύματα αυτής της φοβερής σύγκρουσης πρέπει να αποτελούν μέλημα της διεθνούς κοινότητας».

Ωστόσο, σ' όλο τον κόσμο, αρχίζοντας από ΕΟΚ και Ηνωμένα Έθνη, διατυμπανίστηκαν μόνο οι κατά τον πόλεμο βιασμοί σε βάρος των μουσουλμάνων γυναικών της Γιουγκοσλαβίας και
ούτε λέξη αναφέρθηκε για τους βιασμούς γυναικών άλλων θρησκευμάτων και εθνοτήτων.
Αντιληφθήκαμε τότε ότι σκόπιμα άρχιζε ενορχηστρωμένος θόρυβος με σκοπό τη μονομερή
προβολή θυματοποίησης του μουσουλμανικού πληθυσμού των περιοχών αυτών. Και η συνέχεια
το απέδειξε. Σ' όλο τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας η μεταδιδόμενη πληροφόρηση από τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ΜΜΕ ήταν συστηματικά και κραυγαλέα μονόπλευρη1, ώστε να διογκώνεται η θυματοποίηση των Κοσοβάρων και να παρασιωπάται ή να μειώνεται η θυματοποίηση των Σέρβων και η καταστροφή της χώρας ολόκληρης από τις πολεμικές επιθέσεις νατοϊκών και ομάδων του UCK.
3. Το ίδιο συνέβηκε με τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου (U-238) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο κατά της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο). Μόνο όταν άρχισαν να εμφανίζονται καρκινοπάθειες -ιδίως λευχαιμίες- και τερατογενέσεις τέκνων πολιτών
διάφορων ευρωπαϊκών χωρών που υπηρέτησαν σε στρατιωτικές δυνάμεις στη Γιουγκοσλαβία,
άρχισε να ανακινείται το θέμα. Αλλά κατά κανόνα με ειδησεογραφία συνοδευόμενη με επίση1. Αυτό δεν ισχύει για τα ελληνικά ΜΜΕ.
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μες και ημιεπίσημες θέσεις και αρθρογραφία που να δημιουργούν αμφιβολία για τις βλαβερές
επιπτώσεις των όπλων, ιδίως βλημάτων με U-238.2
Στους δημοσιογράφους οφείλεται η ανακίνηση του θέματος και η σχετική πληροφόρηση, παρά τις συστηματικές πολιτικές προσπάθειες όλων των πλευρών για τη συγκάλυψη του εγκλήματος.
Θεωρώ καθήκον ν' αναφέρω επωνύμως το δημοσιογράφο Ρόμπερτ Φισκ που πρόσφατα έκανε
τσουχτερές αποκαλύψεις και για τον πόλεμο του Αφγανιστάν, όπου μάλιστα τραυματίστηκε από πρόθεση και ο ίδιος από Αφγανό, αλλά είχε το ηθικό σθένος να δηλώσει ότι και αυτός αν ήταν στη δεινή θέση των Αφγανών εξαιτίας της επέμβασης των αλλοδαπών, πιθανώς θα έπραττε το ίδιο.:!
4. Ο ιδιότυπος πόλεμος του Αφγανιστάν παρουσίασε περισσότερες δυσχέρειες για τους πολεμικούς ανταποκριτές λόγω των ειδικών τοπικών συνθηκών (ήδη είκοσι τρία χρόνια εμφύλιος
πόλεμος υποκινούμενος από ξένες δυνάμεις, φύση εδάφους, πολεμικές επιχειρήσεις με ειδικά
όπλα εναντίον σπηλαίων και κρησφύγετων σε κακοτράχαλα βουνά κ.λπ.). Ωστόσο, οι πολεμικές ανταποκρίσεις των αλλοδαπών ΜΜΕ μας έδωσαν λιγότερο μονόπλευρες πληροφορίες απ'
ό,τι για τον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, πάντως όμως και μερικές με τρανταχτές ανακρίβειες, όπως ο δήθεν εμπρησμός του μεγάρου της Πρεσβείας των Η ΠΑ στην Καμπούλ!4
Μεγάλη υπηρεσία στη σωστή πληροφόρηση διεθνώς πρόσφεραν οι δημοσιογράφοι και οι
εικονολήπτες που έδειξαν μερικές από τις απάνθρωπες μεταχειρίσεις των αιχμαλώτων πολέμου
ή οποιουδήποτε είδους κρατουμένων Αφγανών από τους Αμερικανούς.5
Επιδιώκοντας διαφορετικό σκοπό, μας βοήθησαν πάντως να αντιληφθούμε την απάνθρωπη
μεταχείριση των αιχμαλώτων με χαρακτηριστικές φωτογραφίες και οι ίδιες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.1'
5. Και τι να πούμε για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, όπου οι Ισραηλινοί μετατράπηκαν σε
Γολιάθ και οι Παλαιστίνιοι σε Δαβίδ που μάχονται με τις πέτρες. Αλλά και με τον κομματιασμό

2. Η χρήση τέτοιων όπλων στη Γιουγκοσλαβία αποδεικνύεται από έγγραφο του Secretary General του NATO λόρδου Robertson,
καθώς και από ανακοίνωση του ΟΗΕ για τον εντοπισμό απεμπλουτισμένου ουρανίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, βλ. Παραρτήματα III και IV. Όσο για τη βλαβερή για την υγεία και το περιβάλλον επενέργεια του U-238, ουδεμία επιστημονική αμφιβολία υπάρχει. Αρκεί να σημειωθεί ότι η εκλυόμενη από το U-238 ραδιενέργεια διαρκεί 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια! Γι' αυτό και
οι κατασκευαστές των όπλων αυτών λαμβάνουν ειδικά προφυλακτικά μέτρα, ενώ δε φρόντισαν για τους στρατιώτες και τους αμάχους να ληφθούν ανάλογα μέτρα.
Το ΙΜΔΑ μαζί με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας και την Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες υπέβαλαν στο Διεθνές Δικαστήριο για τη Γιουγκοσλαβία σχετική καταγγελία κατά των υπευθύνων
του NATO που διέταξαν τη χρήση τέτοιων όπλων στις 14 Ιουνίου 2001 και συμπληρωματική στις 11 Μαρτίου 2002, με τριάντα
ένα συνημμένα δικαιολογητικά. Μέχρι στιγμής ουδεμία απάντηση υπήρξε από το παραπάνω αρμόδιο δικαστήριο! Βλ. Παραρτήματα V και VI.
3. Βλ. Παράρτημα VIII.
4. Βλ. άρθρο, σ. 119.
5. Βλ. Παράρτημα VIII, δημοσίευμα της εφημερίδας L·e Monde.
6. Βλ. Παράρτημα IX, φωτογραφία Αφγανών κρατουμένων στο στρατόπεδο του Γκουαντάναμο που υποβάλλονται στο βασανιστήριο της «πλήρους αισθητηριακής αποστέρησης» (total sensory deprivation).
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του ίδιου τους του σώματος, για την απόκρουση του εξοπλισμού τελευταίου τύπου των Ισραηλινών.
Βέβαια η πληροφόρηση και σ' αυτή την περίπτωση παρουσιάζει τις καταστροφές και τις ανθρώπινες απώλειες της μιας ή της άλλης πλευράς επηρεασμένη από την πολιτική τοποθέτηση,
δηλαδή τα συμφέροντα της χώρας για την οποία αυτή προορίζεται, την κρατούσα εκεί πολιτική κατάσταση, την τοποθέτηση και γραμμή του κάθε ΜΜΕ κ.ά. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες και
οι περιγραφές έκαναν τον κόσμο να ανατριχιάσει για τα συμβαίνοντα στην Παλαιστίνη.

III
1. Τα πρωτοδημοσιευόμενα στον τόμο αυτό άρθρα και οι εικόνες διακεκριμένων Ελλήνων δημοσιογράφων, εικονοληπτών και φωτογράφων δίνουν πολλές πλευρές του έργου και της ζωής
τους στον πόλεμο και μας κάνουν να ζούμε κι εμείς με περισσότερη ή λιγότερη ενάργεια την
πολεμική ατμόσφαιρα. Μας διαφωτίζουν για τα διαπιστωθέντα από τους ίδιους γεγονότα, από
διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας. Επίσης μας αποκαλύπτουν περιπτώσεις διάστασης μεταξύ πληροφόρησης και πραγματικότητας, περιγράφοντας συγκεκριμένους κινδύνους και καταστροφές, τη διαφορετική στάση του κάθε λαού στον πόλεμο και ειδικότερα απέναντι στον επιτιθέμενο εχθρό του, αλλά και κοινά χαρακτηριστικά της συχνά ηρωικής στάσης των αδύνατων λαών που υφίστανται την επίθεση και, αντίθετα, την ιταμή στάση των ισχυρών επιτιθέμενων, κατά κανόνα αλαζόνων και απάνθρωπων σε απίστευτο βαθμό. Γι' αυτό ακριβώς οι επιτιθέμενοι φοβούνται και προσπαθούν να ξεφύγουν τη λογοδοσία στο μόλις ιδρυθέν Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας και το υπονομεύουν με
καταστρατηγητικές του Διεθνούς Δικαίου μεθόδους.7
2. Αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι με βάση τις εμπεριστατωμένες και πολύπλευρες
πληροφορήσεις των πολεμικών ανταποκριτών και εικονοληπτών μάς δίνεται μια συνολική εικόνα της καταστροφικότητας και της απανθρωπιάς του πολέμου, ιδίως με τα σύγχρονα πολεμικά μέσα. Καμία άλλη ανθρώπινη δράση δεν μπορεί να επιφέρει τόσες καταστροφές σε ανθρώπους και σε αντικείμενα -στην περιουσία των ατόμων αλλά και στην απαραίτητη για τις σύγχρονες κοινωνίες υλικοτεχνική υποδομή- όσο ο πόλεμος. Καταργεί συλλήβδην όλα τα διεθνώς
7. Οι ΗΠΑ άσκησαν φοβερή πίεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των HE και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξαίρεση των δικών
τους στρατιωτών από την αρμοδιότητα αυτού του Δικαστηρίου (!). Και το πέτυχαν καταρχήν. Με διμερείς συμβάσεις θα συμφωνούν με κάθε χώρα τη μη δίωξη ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου των στρατιωτών τους που θα διαπράττουν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (τα πιο βαριά εγκλήματα). Αναλαμβάνουν να τους τιμωρούν οι ίδιοι,
προφανώς όπως (δεν) τιμώρησαν τους βασανιστές Αφγανών κρατουμένων... Ενόψει των προσεχών πολέμων που οι ΗΠΑ ετοιμάζουν και φοβούμενες ότι οι στρατιώτες τους θα υποχρεωθούν να λογοδοτήσουν στη διεθνή δικαιοσύνη, προετοιμάζουν την
ατιμωρησία τους. Έτσι θα αποφευχθεί και η απόδειξη ότι αυτοί οι «καλοί» -που χαρακτηρίζουν άλλες χώρες ως «κακές» και
γι' αυτό αναλαμβάνουν να τις εξοντώσουν με προληπτικούς πολέμους- είναι οι κακοί. Και το χειρότερο, κουρελιάζουν το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο, πολύτιμο καρπό επίμοχθων και μακρών προσπαθειών της ανθρωπότητας.
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αναγνωρισμένα δικαιώματα: στη ζωή, στη σωματική ακεραιότητα, στην υγεία, στην οικογενειακή ζωή, στην εργασία, στην περιουσία, στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον κ.λπ. Και όχι
μόνο παρεμποδίζει την ανάπτυξη, αλλά καταστρέφει και την ήδη υπάρχουσα. Και θανατώνει
την ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση για ευημερία και απόλαυση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από όλους τους λαούς της Γης.
3. Και όμως σήμερα, ιδίως μετά τα φοβερά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πόλεμος ή μάλλον σειρά προληπτικών πολέμων εμφανίζονται ως το κύριο μέτρο κατά της τρομοκρατικής απειλής.
Και τίθεται το ερώτημα: πώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα μέτρο, χωρίς αμφιβολία
πολύ καταστρεπτικότερο της οποιασδήποτε τρομοκρατικής απειλής -αφού καταστρέφει ολόκληρες χώρες και τον άμαχο πληθυσμό τους- και μάλιστα προληπτικά, για να προληφθεί κάποια τρομοκρατική ενέργεια απλώς πιθανή;
Και οι κυβερνήτες των λαών της Γης είναι δυνατό να παρασυρθούν να συμπράξουν ενεργά
ή έστω παθητικά στην καθιέρωση του νέου δόγματος των «προληπτικών πολέμων», δηλαδή στη
μεγαλύτερη καταστροφή του πλανήτη που συνέλαβαν ως σήμερα οι εκάστοτε ισχυροί της Γης,
για να εξυπηρετήσουν τα υλικά συμφέροντα τους και την επιβολή της κυριαρχίας τους με το πρόσχημα της σωτηρίας από την τρομοκρατία, την οποία με την πολιτική τους αυτή απλώς ζωογονούν;
Και πώς είναι δυνατό οι λαοί του κόσμου να ανεχθούν τη μοίρα προβάτων οδηγούμενων στη
σφαγή;
Ευτυχώς οι λαϊκές αντιδράσεις φουντώνουν. Οι επίσημες όμως είναι πολύ ασθενείς. Κι όμως,
είναι απαραίτητο να κατανοήσουν και να συναισθανθούν οι υπεύθυνοι στους οποίους οι λαοί εμπιστεύτηκαν τα ηνία της διακυβέρνησης ότι αν η πολεμική μανία, δηλαδή η διά της συστηματικής καθυπόταξης και εξόντωσης των πιο αδυνατών χωρών, που διαθέτουν όμως πετρέλαιο
και άλλες πλουτοπαραγωγικές -ιδίως ενεργειακές- πηγές, αναχθεί σε πολιτική και μάλιστα
διαρκείας, θα καταστραφεί ο πλανήτης. Ο τρίτος, πραγματικά παγκόσμιος, πόλεμος που φαίνεται ότι επίκειται να αρχίσει από το Ιράκ, σχεδιάζεται να εμπλέξει ως επιτιθέμενες και αμυνόμενες ασυγκρίτως περισσότερες χώρες παρά οι δυο προηγούμενοι «παγκόσμιοι» πόλεμοι, αφού περίπου εξήντα είναι οι χώρες που περιλαμβάνονται στον επίσημο αμερικανικό κατάλογο
των «κακών» χωρών, κατά των οποίων πρέπει να γίνουν οι «προληπτικοί» πόλεμοι! Συγχρόνως
έχει διατυπωθεί και η αμερικανική αρχή ότι όσες χώρες δε συμπράξουν στην επιθετική δράση
των ΗΠΑ θα θεωρηθούν εχθρικές. Εξάλλου, τα πάσης φύσεως πολεμικά όπλα, συμβατικά και
μη συμβατικά -ραδιενεργά, βιολογικά, τοξικά, ακόμα και πυρηνικά- θα χρησιμοποιηθούν τελικά -ας μη γελιόμαστε- από τους εμπόλεμους που τα διαθέτουν - οι ΗΠΑ τα έχουν ήδη
χρησιμοποιήσει σε προηγουμένους πολέμους. Έτσι, όλοι, όσο ισχυροί κι αν είναι, χωρίς αμφιβολία βαίνουν σε καταστροφή. Ή δ η οι δυσμενείς οικονομικοί αντίκτυποι του απλώς αναμενόμενου πολέμου άρχισαν σαφώς να εμφανίζονται παγκοσμίως, εντονότερα μάλιστα στους ισχυρούς της Γης.
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Αν αυτό το βιβλίο συντελέσει έστω και λίγο στην αναζωπύρωση του φιλειρηνικού πνεύματος
και της αντίδρασης κατά του πολέμου, θα είμαστε ευτυχείς. Αποτελεί πάντως μια ειλικρινή προσπάθεια ΟΊΟ πλαίσιο του συστηματικού αγώνα μας για την επικράτηση της Ειρήνης και του σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον κόσμο, αυτή τη σχιζοφρενική περίοδο της ιστορίας που οι «σωτήρες» του κόσμου επέλεξαν τον πόλεμο -και μάλιστα συνεχή και προληπτικόδήθεν για να μας σώσουν!
Είμαστε ευγνώμονες στους διακεκριμένους πολεμικούς ανταποκριτές, εικονολήπτες, φωτογράφους και σκιτσογράφους που δημιούργησαν και πρόσφεραν αφιλοκερδώς ειδικά για τον
τόμο αυτό τα πολύτιμα έργα τους.
Ευχαριστώ πολύ και τη δημοσιογράφο κυρία Βαγγελιώ Βογιατζή για τη σχετική πρωτοβουλία και για την επιμέλεια της έκδοσης.
Νοέμβριος 2002
Καθηγ. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Πρόεδρος ΙΜΔΑ
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Η ιδέα για την έκδοση ενός βιβλίου που να αναφέρεται σ τ ο ν τρόπο και τις συνθήκες πληροφόρησης σε καιρό πολέμου ήταν απότοκος των ιδιαίτερων δεδομένων της εποχής που διανύουμε.
Στις μέρες μας ο κόσμος ξαναμοιράζεται. Οι ηγεμονικές δυνάμεις επαναχαράσσουν τις ζώνες
επιρροής τους παρακάμπτοντας κάθε διεθνή νομιμότητα και συρρικνώνοντας τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Όπλο τους -όπως πάντα ανά τους αιώνες- ο πόλεμος, του οποίο όμως σήμερα βαφτίζουν ειρήνη.
Για να νομιμοποιήσουν τις μεθόδους τους στη συνείδηση των λαών πλαστογραφούν την ιστορία και διυλίζουν την πληροφορία από φίλτρα σκοπιμότητας. Η μονόπλευρη πληροφόρηση, το πνίξιμο της διαφορετικής φωνής, η απόκρυψη γεγονότων και η διοχέτευση ψευδών ειδήσεων είναι μερικά από τα στοιχεία της προσπάθειας συσκότισης της αλήθειας.
Το φαινόμενο αυτό γίνεται εντονότερο στις εμπόλεμες ζώνες, όπου οι άνθρωποι των μέσων
ενημέρωσης που καλύπτουν τα γεγονότα -οι δημοσιογράφοι, οι εικονολήπτες, οι φωτογράφοιπολλές φορές αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα τόσο στην άντληση της είδησης όσο και
στη μετάδοση της.
Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε Έλληνες πολεμικούς ανταποκριτές, σε δημοσιογράφους που έχουν
καλύψει πολέμους κυρίως την τελευταία δεκαετία για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες, γιατί είναι οι πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν για τα ζητήματα αυτά. Απευθυνθήκαμε επίσης σε
εικονολήπτες και φωτογράφους, που πολλές φορές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους, καθώς
η φύση της δουλειάς τους τους αναγκάζει να βρίσκονται στη γραμμή πυρός. Τέλος, ζητήσαμε από
σκιτσογράφους που καθημερινώς σατιρίζουν την πολιτική επικαιρότητα μέσα από εφημερίδες και
περιοδικά να σκιαγραφήσουν με το δικό τους τρόπο τα προβλήματα του πολεμικού ανταποκριτή.
Όλοι τους ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία και αφιλοκερδώς στην πρόταση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ξεκλέβοντας χρόνο από το φόρτο της
καθημερινότητας.
Δεκαεφτά δημοσιογράφοι και τρεις εικονολήπτες, ο καθένας με του προσωπικό του τρόπο
γραφής, περιγράφουν τις αντίξοες συνθήκες εργασίας στις εμπόλεμες ζώνες. Από τις διηγήσεις
τους προκύπτουν οι ασφυκτικοί περιορισμοί, η λογοκρισία, οι ψευδείς ειδήσεις σκοπιμότητας,
η απόκρυψη πληροφοριών, η παραποίηση ειδήσεων που παγιδεύουν το δημοσιογράφο, οι πιέσεις από τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονται, αλλά και από κυβερνήσεις για πιο «φιλική» παρουσίαση των γεγονότων.
21
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Προκύπτει ακόμα η αυτολογοκρισία, οι «κατά παραγγελία» μάχες, τα δημοσιογραφικά «τεχνάσματα», ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, αλλά και η σύγχρονη πραγματικότητα ότι όπου
δεν υπάρχουν κάμερες δεν υπάρχει και γεγονός.
Τέλος, περιγράφονται οι επικίνδυνες συνθήκες μετάβασης και διαμονής στις περιοχές της
κρίσης, οι κίνδυνοι για τη σωματική ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και για τη ζωή τους ακόμα, αφού πολλές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων του Τύπου που σκοτώθηκαν στις εμπόλεμες ζώνες.
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, μόνο το έτος 2001 σε όλο του κόσμο σκοτώθηκαν εκατό εργαζόμενοι σε ΜΜΕ, οι περισσότεροι από τους οποίους ενώ
κάλυπταν πολέμους και κρίσεις. Φέτος, και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2002, έχουν χάσει τη
ζωή τους σαράντα εννέα δημοσιογράφοι.
Οι εφτά επαγγελματίες φωτογράφοι που συμμετέχουν στη συλλογική αυτή δουλειά παραχώρησαν τις φωτογραφίες του τόμου, η καθεμιά από τις οποίες είναι και ένα εικαστικό περιστατικό πολέμου.
Τέλος, οι δεκαεννέα σκιτσογράφοι «γράφουν» με εύθυμο τρόπο τα δικά τους κείμενα. Αρκεί
ένα περίγραμμα και ένα «συννεφάκι» για να αποτυπώσουν με του πιο εναργή τρόπο τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πολεμικός ανταποκριτής.
Η αξιόλογη δουλειά όλων δημοσιεύεται κατ' αλφαβητική σειρά των ονομάτων.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόθυμη συνεργασία τους όλους τους συμμετέχοντες, διακεκριμένα
μέλη της δημοσιογραφικής οικογένειας. Ελπίζουμε η προσπάθεια όλων να συμβάλει στην υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διασφάλιση των οποίων απαιτεί και την αμερόληπτη και
ανεπηρέαστη πληροφόρηση.
Βαγγελιώ Βογιατζή

22

Στους Αγίους Τόπους δεν υπάρχουν άγγελοι
του Στρατή Αγγελή

«Ιεροσόλυμα, εφτά το πρωί. Από τα φωτεινά παράθυρα της καφετέριας του ξενοδοχείου Κινγκς
βλέπω τους λιγοστούς βιαστικούς διαβάτες στο δρόμο. Που και που περνά κάποιο αυτοκίνητο.
Τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας άδειες, υγρές από τη βροχή που έπεσε τα ξημερώματα. Ο υπεύθυνος για την ασφάλεια του ξενοδοχείου με καλημερίζει στα εβραϊκά, στα αραβικά, του απαντώ αγγλικά. Είχα ήδη νιώσει το βλέμμα του να ψάχνει τα χαρακτηριστικά μου καθώς πλησίαζε. Ναι, μένω εδώ, του απαντώ, έφτασα τα ξημερώματα, να σας δείξω το πάσο μου. Όχι, δε
χρειάζεται, μου λέει ευγενικά. Ξέρετε, πρέπει να γνωρίζω όσους μένουν εδώ. Κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνω, έχω συνηθίσει. Τι το ήθελα αυτό το τελευταίο, πάλι το εξεταστικό ύφος. Πιο
σοβαρά αυτή τη φορά μού εύχεται καλή διαμονή. Του ευχαριστώ.
»Κοιτάζω πάλι έξω από το παράθυρο. Θυμάμαι εκείνο του ηλίθιο που δεν αισθανόταν ασφαλής -λέει- στην καφετέρια του Χίλτον στην Αθήνα. Πίσω μου, στα τραπέζια της σάλας, όπου δεν μπορούσα να καπνίσω λόγω Πισχά, ακούγονται φωνές. Ένας ηλικιωμένος Εβραίος βρίζει του Αραφάτ. Οι κραυγές συνεχίζονται, ανακατεμένες με βρισιές στα αραβικά. Τα γκαρσόνια -Παλαιστίνιοι- σκύβουν το κεφάλι και συνεχίζουν το σερβίρισμα του πρωινού. Πρέπει κάποτε να αρχίσω τα αραβικά, όλο κάτι συμβαίνει - αμέλεια ή μήπως φόβος ότι θα μπω πιο βαθιά σ' αυτό του κόσμο. Η άγνοια πολλές φορές ξορκίζει το "κακό". Θα το ξαναθυμηθώ αυτό σε
δύο ώρες, στο πρώτο μπλόκο της Ραμάλα». (Απόσπασμα ημερολογίου.)
30 Μαρτίου 2002. Και αυτή η δημοσιογραφική αποστολή αρχίζει με τη διαπίστευση στο Γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης. Έχει προηγηθεί βέβαια η απαραίτητη συζήτηση με
τους υπεύθυνους ασφαλείας κατά την είσοδο στη χώρα, στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Ερωτήσεις για το σκοπό της επίσκεψης με επαγγελματική ευγένεια, που μπορούν όμως να εξελιχτούν
σε ανάκριση, αν κριθεί αναγκαίο και σε απέλαση.
Αυτή τη φορά ένα συνεδριακό κέντρο έχει παραχωρηθεί για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου. Στην είσοδο φρουροί, άντρες και γυναίκες της ασφάλειας, ανιχνευτές μετάλλων, εξονυχιστική έρευνα σε τσάντες, κάμερες, μπαταρίες. Το μήνυμα είναι σαφές από την πρώτη στιγμή.
Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, η δική μας και η δική σας.
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Δυόμισι χιλιάδες ξένοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί πέρασαν από το Γραφείο Τύπου το Μάρτιο και του Απρίλιο του 2002. Οργανωμένο κατά τμήματα (υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο
Άμυνας, στρατός, κυβέρνηση), με επαγγελματικά στελέχη αλλά και εφέδρους διάφορων βαθμίδων, το Γραφείο Τύπου θέτει στη διάθεση μας φαξ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και άφθονο «ενημερωτικό υλικό». Από κυβερνητικές ανακοινώσεις μέχρι βιντεοκασέτες και CD-ROM
που προβάλλουν την απειλή της παλαιστινιακής τρομοκρατίας, την τραγωδία του ισραηλινού
λαού, την αδιαλλαξία και την υποκρισία των ηγετών της Ιντιφάντα. Κι όλα αυτά με φόντο μια
τεράστια αφίσα με τις φωτογραφίες και τα ονόματα των εκατοντάδων Ισραηλινών που έχουν
σκοτωθεί από τους τρομοκράτες. Εκπρόσωποι των υπουργείων, του στρατού είναι στη διάθεση
σου για μια φιλική συζήτηση, θα σου δώσουν την κάρτα και το τηλέφωνο τους.
Πολύ καλύτερα οργανωμένος σε σχέση με άλλες περιόδους κρίσεων, ο κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός δίνει έναν αέρα άνεσης, αμεσότητας, καλής διάθεσης, βεβαιότητας για
υπεροχή σε ηθικό, πολιτικό και σε στρατιωτικό, αν χρειαστεί, επίπεδο. Η διάσταση της ασύμμετρης αναμέτρησης με τους Παλαιστίνιους καλύπτεται με την επίκληση της τρομοκρατίας.
Με του εικονολήπτη του MEGA Μανώλη Δημελλά υποβάλλουμε τις αιτήσεις, υπογράφουμε έντυπα δηλώνοντας ότι σε τελική ανάλυση τα ρεπορτάζ μπορούν να λογοκριθούν αν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ουδέποτε λογοκρίθηκε ρεπορτάζ μου στο Ισραήλ από το 1994 που άρχισα εκεί αποστολές. Από το Γραφείο Τύπου εφοδιάζεσαι με κάρτα που έχει τη φωτογραφία σου και πιστοποιεί τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα. Χωρίς αυτή την κάρτα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινηθείς στις περιοχές υψηλής έντασης.
Πολλές φορές όμως δε βοηθά την κατάσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις την περιπλέκει.
Για το μέσο Ισραηλινό φαντάρο δημοσιογράφος σημαίνει πονοκέφαλος. Πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτόν, όχι όμως να σπάσει το κεφάλι του. Όπως θα συμβεί λίγο αργότερα στο δρόμο για
τη Ραμάλα. Υπό βροχή φτάνουμε στο μπλόκο της Καλάντια, δέκα χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Από το μπλόκο και πέρα η περιοχή έχει κηρυχτεί από τους Ισραηλινούς απαγορευμένη
στρατιωτική ζώνη, στη Ραμάλα τα τανκς πολιορκούν το βομβαρδισμένο αρχηγείο του Αραφάτ.
Δεκάδες Παλαιστίνιοι, άντρες, γυναίκες με παιδιά στην αγκαλιά, περιμένουν με σφιγμένα δόντια μπροστά στους στρατιώτες που εξετάζουν τα χαρτιά τους, ερευνούν τις τσάντες. Μέσα στη
βροχή, χωρίς στέγαστρο, χωρίς κανένα μέρος να καλυφθούν.
Βγαίνουμε από το αυτοκίνητο, ο Μανώλης σηκώνει την κάμερα σ τ ο ν ώμο, ένας στρατιώτης
του κάνει νόημα να την κατεβάσει. Διαμαρτύρομαι, δηλώνω ιδιότητα και βγάζω την ταυτότητα. Οι στρατιώτες αγριεύουν, «φύγετε, γυρίστε πίσω», φωνάζουν στα αγγλικά. Νέες διαμαρτυρίες ότι δεν απειλούμε κανένα, δε θα πλησιάσουμε καν στο φυλάκιο, απλώς θέλουμε να πάρουμε εικόνες του μπλόκου από τα είκοσι τριάντα μέτρα.
Ο ελεύθερος σκοπευτής στη στέγη του φυλακίου μάς έχει από την αρχή στο στόχαστρο. Παραμένει ακίνητος. Όμως ο συνάδελφος του κάνει δυο βήματα μπροστά, σηκώνει το όπλο - «φύγετε».
Οπλίζει, ετοιμάζεται για προειδοποιητική βολή. Κάνουμε πίσω, ο Μανώλης επιχειρεί στα εξήντα
εβδομήντα μέτρα να σηκώσει πάλι την κάμερα. Ο στρατιώτης πυροβολεί στον αέρα, ενστικτωδώς
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης /ΑΡ.
Σεπτέμβριος 2000. Φωτορεπόρτερ κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων
και Παλαιστινίων στη Βηθλεέμ. Αργότερα θ' αναγκαστούν να αντικαταστατήσουν τα ελαφρά κράνη
με βαρύτερη αλεξίσφαιρη εξάρτυση.

σκύβουμε να καλυφθούμε, το ίδιο και οι άλλοι κουτά στο μπλόκο. Καθώς φεύγουμε με το αυτοκίνητο βλέπω τους Παλαιστίνιους να παραμένουν ατάραχοι μπροστά στο μπλόκο- η βροχή δυναμώνει.
«Κοίτα να δεις», θα μου πει δυο μέρες αργότερα εκπρόσωπος του στρατού στο Κέντρο Τύπου, «οι στρατιώτες μας είναι νευρικοί, κουρασμένοι, έχουν γίνει και τόσα. Ακόμα και σε δημοσιογράφους μεταμφιέζονται οι τρομοκράτες για να πλησιάσουν το φυλάκιο και να το ανατινάξουν. Δυστυχώς γίνονται και τέτοια πράγματα. Τώρα, τι να σου πω, καλύτερα που έφυγες...»
Πώς θα μπορούσε λοιπόν ο δημοσιογράφος να μπει στις απαγορευμένες στρατιωτικές περιοχές; Να υποβάλει πρώτα σχετική αίτηση στις Αρχές, αναφέροντας πού θέλει να πάει, πότε
και γιατί. Και να δηλώσει εγγράφως ότι ο στρατός και οι Αρχές του Ισραήλ δε θα φέρουν την
παραμικρή ευθύνη για ό,τι του συμβεί. Ένα έγγραφο που κανένας δημοσιογράφος με σώας τας
φρένας δε θα υπέγραφε. Αλλά ακόμα κι ένας συνάδελφος που το έκανε αυτό, παρ' όλες τις εκκλήσεις των υπολοίπων να το αποφύγει, πήρε μια έγγραφη άδεια εισόδου, ένα χαρτί που σε τίποτα δεν του βοήθησε. Κι ο τελευταίος υπαξιωματικός υπεύθυνος σε σημείο ελέγχου μπορεί να
σου απαγορεύσει τη διέλευση, επικαλούμενος «ειδικές συνθήκες», τις οποίες αξιολογεί ως επικίνδυνες. Κι έχεις ήδη χάσει αρκετές ώρες παραγωγικής δουλειάς.
Με ποιο τρόπο λοιπόν να φτάσεις στη Ραμάλα, τη Βηθλεέμ και τις άλλες παλαιστινιακές πό25
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λεις όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε αποκλεισμό; Μα, παραβιάζοντας τους
κανόνες που επιβάλλουν οι Ισραηλινοί στα Κατεχόμενα κι αυτό σε γνώση των Ισραηλινών. Στα
περίχωρα κάθε πόλης υπάρχουν γνωστά-άγνωστα σημεία όπου μπορείς να φτάσεις ακόμα και με
ταξί από το Ισραήλ κι αφού περπατήσεις μερικές εκατοντάδες, ίσως δεκάδες μέτρα, να πάρεις
κάποιο αυτοκίνητο με Παλαιστίνιο οδηγό. Από τα σημεία αυτά περνούν στις αποκλεισμένες περιοχές και ποσότητες τροφίμων. Είναι γνωστά τα σημεία αυτά στους Ισραηλινούς, βρίσκονται μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα μπλόκα, δεν μπορεί παρά να τα παρακολουθούν συνεχώς.
Πολλές φορές ένιωσα να με λούζει κρύος ιδρώτας κάτω από το αλεξίσφαιρο γιλέκο, μπαίνουτας με του τρόπο αυτό στη Βηθλεέμ. Γνώριζα καλά ότι Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές είχαν το αυτοκίνητο μας στις διόπτρες των τουφεκιών τους, καθώς περνούσαμε δίπλα σε χωράφια με ελιές και σπίτια. Μια διαδρομή δυο τριών λεπτών στους έρημους δρόμους, κι αν δεν έχεις κακό συναπάντημα με κάποιο τεθωρακισμένο, ο οδηγός σε αφήνει σε μια κεντρική λεωφόρο, απ' όπου περνούν σε τακτά διαστήματα τα βαριά άρματα μάχης. «Μέχρι εδώ», σου λέει
και αφήνει του αριθμό του κινητού τηλεφώνου του για να του καλέσεις όταν θα πρέπει να φύγεις. Για τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης που στέλνουν σχεδόν καθημερινά ανταποκρίσεις και εικόνες μέσω δορυφόρου αυτό σημαίνει ότι έχουν λίγες ώρες στη διάθεση τους για να
κάνουν το ρεπορτάζ και να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις των δορυφορικών πρακτορείων.
Για τους Ισραηλινούς, που έχουν πληρώσει ακριβά σε επίπεδο προπαγάνδας τη δράση των
δημοσιογράφων, είναι σαφώς προτιμότερο να ελέγχουν μια δυο στρόφιγγες εισόδου και εξόδου
στις αποκλεισμένες παλαιστινιακές περιοχές παρά να έχουν να κάνουν με εκατοντάδες παράτολμους δημοσιογράφους που επιχειρούν με κάθε τρόπο να φτάσουν εκεί. Εξάλλου, αν σκοτωθεί ή τραυματιστεί δημοσιογράφος από «αδέσποτη» σφαίρα, οι Ισραηλινοί χρεώνονται την ευθύνη δικαίως ή αδίκως. Όταν θέλουν αληθινά να σφραγίσουν μια περιοχή, το πετυχαίνουν αποκλείουτας με διάφορους τρόπους το 99% των δημοσιογράφων και το 100% των τηλεοπτικών
συνεργείων, τα οποία εντοπίζονται ευκολότερα λόγω του εξοπλισμού τους. Επιπλέον, ειδική υπηρεσία του στρατού προμηθεύει τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία με υλικό από δικούς
της εικονολήπτες που μοντάρεται καταλλήλως και αποστέλλεται με ένδειξη προέλευσης, την οποία επισημαίνουν με τη σειρά τους τα πρακτορεία όταν το στέλνουν στους πελάτες τους, δηλαδή σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο του κόσμο.
Από την άλλη πλευρά, οι Παλαιστίνιοι, με την υποτυπώδη οργάνωση τους, προσπαθούν να
έχουν στις περιοχές τους όσο το δυνατό περισσότερους ξένους δημοσιογράφους. Εκεί παίζουν
ρόλο οι προσωπικές επαφές, λειτουργεί ένας κώδικας εμπιστοσύνης στον οποίο όμως δεν μπορείς να στηριχτείς απόλυτα. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και παγιδεύεσαι σε αποκλεισμένη στρατιωτική ζώνη, περισσότερο στηρίζεσαι στους συναδέλφους και στην αυθόρμητη
και ανιδιοτελή συμπαράσταση των απλών Παλαιστινίων. Για πολλούς από αυτούς ο δημοσιογράφος είναι «φυσικός σύμμαχος». Οι ισορροπίες όμως είναι λεπτές, μια λάθος φράση, μια παρεξήγηση, μια υποψία και οι συνθήκες μπορεί να γίνουν εξαιρετικά αφιλόξενες, επικίνδυνες.
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Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Το σημείο ελέγχου της Καλάντια, πριν από τη Ραμάλα 0 διερχόμενος πρέπει να ανοίξει την τσάντα του
και να σηκώσει τα ρούχα του, ώστε να πειστεί ο Ισραηλινός στρατιώτης στο φυλάκιο
ότι δεν κουβαλάει εκρηκτικά. Οι υπόλοιποι περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους.

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στις περιοχές όπου το πάνω χέρι έχουν οι ισλαμιστές.
Αλλά και στελέχη της Φατάχ ή αστυνομικοί της Παλαιστινιακής Αρχής δε διστάζουν να αρπάξουν ακόμα και με την απειλή όπλων κασέτες και φιλμ με υλικό που θεωρούν επικίνδυνο και
να ανακρίνουν δημοσιογράφους. Η Παλαιστινιακή Αρχή δημιούργησε Γραφείο Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, εξέδιδε μάλιστα για κάποιους μήνες και διαπιστεύσεις,
τα όργανα της σε θεωρούσαν ύποπτο εάν είχες διαπιστευτεί μόνο στους Ισραηλινούς. Αν πάλι
αντάμωνες οπλισμένο Εβραίο έποικο, καλύτερα να μην έβλεπε τη φωτογραφία σου σε κάρτα
με αραβικά γράμματα και τη διαπίστευση της Παλαιστινιακής Αρχής. Όλα αυτά πριν από τη
μεγάλη επίθεση των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη την άνοιξη του 2002 και την καταστροφή της
υποδομής των Παλαιστινίων. Τότε στελέχη παλαιστινιακών οργανώσεων προσπαθούσαν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν επαφές με δημοσιογράφους και σε συνθήκες ημιπαρανομίας να
τους προωθήσουν από τα Ιεροσόλυμα στις παλαιστινιακές περιοχές.
Είναι φορές που η μάχη της ενημέρωσης και της προπαγάνδας επικεντρώνεται σε ένα θέμα,
σε μια περιοχή. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, το δράμα της Τζενίν. Σφαγή ή μάχη; Εκατόμβη ή παραπληροφόρηση; Οι δηλώσεις και εκτιμήσεις των δύο πλευρών διαμετρικά
αντίθετες. Οι μαρτυρίες κατοίκων της Τζενίν και των γύρω χωριών φρικιαστικές. Η περιοχή αποκλεισμένη από του ισραηλινό στρατό σε ακτίνα χιλιομέτρων. Μπορούσες να πλησιάσεις στην
πόλη παίρνοντας μεγάλο ρίσκο, περπατώντας στα χωράφια.
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
25 Απριλίου 2001. Ξένοι στην ίδια τους την πόλη. Ισραηλινός στρατιώτης απαγορεύει
τη διέλευση στην υπό ισραηλινό έλεγχο παλαιστινιακή περιοχή της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη.

Στα επίμονα ερωτήματα των δημοσιογράφων οι Αρχές του Ισραήλ απαντούσαν ότι δεν είναι
δυνατό να επιτραπεί η είσοδος μας σε μια περιοχή όπου γίνονται μάχες. Αλλά κι όταν σίγησαν
τα όπλα, πάλι έκλειναν το δρόμο στους δημοσιογράφους, υπήρχε κίνδυνος έλεγαν από παγιδευμένα με εκρηκτικά κτίρια. Την ίδια στιγμή, στελέχη του Γραφείου Τύπου οργάνωναν επιλεκτικά τη μεταφορά στην Τζενίν δημοσιογράφων κυρίως αμερικανικών ΜΜΕ. Οι περισσότεροι συνάδελφοι αρνήθηκαν και κατήγγειλαν αυτή την πρακτική, επιχείρησαν με δικά τους μέσα να σπάσουν του κλοιό. Λιγοστοί τα κατάφεραν, ώσπου σε λίγες μέρες χαλάρωσε ο κλοιός.
Όλος ο κόσμος αντίκρισε το σκηνικό της καταστροφής, οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα αεροφωτογραφίες όπου φαίνεται ότι ισοπεδώθηκε «τμήμα» μόνο του προσφυγικού καταυλισμού δίπλα στην Τζενίν. Το δράμα των αμάχων αποτυπώθηκε εκ των υστέρων. Η τραγωδία της Τζενίν έγινε πλέον υπόθεση των ιστορικών και όχι των δημοσιογράφων.
Λιγοστοί και επιλεγμένοι δημοσιογράφοι, για «πρακτικούς» λόγους, παρακολουθήσαν την κρίσιμη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Κόλιν Πάουελ, στο Ισραήλ και τη Ραμάλα- οι υπόλοιποι είχαν πάρει θέσεις -όπως και ο υπόλοιπος κόσμος- μπροστά στις τηλεοπτικές
οθόνες. Στο Κέντρο Τύπου παρακολουθούσαμε κι εμείς από γιγαντοοθόνες, αλλά με του εκπρόσωπο της κυβέρνησης έτοιμο να αποσαφηνίσει τις θέσεις του πρωθυπουργού και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τυχόν τριβές στις σχέσεις με τους Αμερικανούς.
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Τις μέρες της επίσκεψης Πάουελ έγινε και η φονική επίθεση αυτοκτονίας από Παλαιστίνια
σε στάση λεωφορείου λαϊκής αγοράς των Δυτικών Ιεροσολύμων. Ακούσαμε την έκρηξη από το
δωμάτιο του ξενοδοχείου μας στα Ανατολικά Ιεροσόλυμα, βρισκόμασταν εκεί σε πέντε λεπτά,
εκατό μέτρα από το σημείο της επίθεσης. Αποκλεισμένη η περιοχή, έφιπποι αστυνομικοί ρίχνουν
τα άλογα τους πάνω στους δημοσιογράφους για να τους απωθήσουν. Κι ενώ υποχωρούμε, μια
αστυνομικός με διακριτικά αξιωματικού με πιάνει από του ώμο. Είσαι δημοσιογράφος; Περίμενε εδώ. Συγκεντρώνει με του ίδιο τρόπο μερικούς ακόμα συναδέλφους. Άλλοι αστυνομικοί
μάς λένε να φύγουμε. Επιτέλους συνεννοηθείτε, τους φωνάζουμε. Όμως η αξιωματικός ξέρει καλά τη δουλειά της. Μέσα σε λίγα λεπτά συγκεντρώνει όλους τους δημοσιογράφους, φωτογράφους και οπερατέρ. Μας οδηγεί από παράλληλο δρόμο στο σημείο της έκρηξης. Εκεί με φόντο
το καταστραμμένο λεωφορείο και πτώματα καλυμμένα βρίσκονται ήδη οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να καταγγείλουν την τρομοκρατία των Παλαιστινίων και τις ευθύνες του Αραφάτ.
Υπάρχουν εκεί και υπερορθόδοξοι Εβραίοι που σε άψογα αγγλικά με αμερικανική προφορά απαιτούν από την κυβέρνηση να εξορίσει του Αραφάτ και όλους τους Παλαιστίνιους. Δεν υ π ο υοώ ότι ήταν «στημένη» η παρουσία τους, εξάλλου η οργή ξεχείλιζε και ήταν φυσικό να συμβαίνει αυτό πλάι στα ακρωτηριασμένα πτώματα. Όμως προκαλεί εντύπωση να αρνείται κάποιος να απαντήσει στις ερωτήσεις σου στα αγγλικά, λέγοντας ότι δε μιλάει τη γλώσσα αυτή που
μόλις χρησιμοποίησε για να εξαπολύσει μύδρους εναντίου των εξτρεμιστών της άλλης πλευράς.

Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.
Τζενίν, Απρίλιος 2002. Καρφώνει την παλαιστινιακή σημαία στο σωρό των ερειπίων,
δηλώνοντας έτσι τη θέληση του να συνεχίσει του αγώνα του.
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Οκτώβριος 2000. Νεκρώσιμη πομπή στους δρόμους του χωριού Μπέιτ Φούρικ, κουτά στη Νάμπλους
της Δυτικής Οχθης. Ο νεκρός πυροβολήθηκε από Εβραίους εποίκους.

Τέλος πάντων, το παιχνίδι της χρήσης ξένης γλώσσας και της μετάφρασης το παίζουν καλά
Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί, επίσημοι και απλός κόσμος. Ακόμα και ο Αραφάτ «καταλαβαίνει»
ή «δεν καταλαβαίνει» ερωτήσεις δημοσιογράφων όπως του βολεύει, υποβοηθούμενος ενίοτε από συνεργάτες του.
Εξάλλου, μια συνέντευξη με του Αραφάτ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Πέραν των ευνόητων συνθηκών ασφαλείας, του αποκλεισμού, χρειάζεται η κατάλληλη μεσολάβηση κατάλληλων ανθρώπων που εξασφαλίζεται με τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Μπορεί όμως
και πάλι να χρειαστεί να περιμένεις μέρες για τα πολύτιμα πέντε δέκα λεπτά με του πρόεδρο
των Παλαιστινίων.
Πολύ πιο οργανωμένοι οι Ισραηλινοί στον τομέα αυτό. Κι εδώ χρειάζονται οι κατάλληλες επαφές, όμως τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά, τηρούνται με ακρίβεια, οι μηχανισμοί ασφαλείας δουλεύουν διακριτικά.
Αξέχαστο θα μου μείνει το τρέξιμο στις σκάλες συνοδεία οπλισμένου με καλάσνικοφ φρουρού που φορούσε αθλητικά παπούτσια, για να φτάσω στο γραφείο του Αραφάτ, στο βομβαρδισμένο πλέον αρχηγείο του στη Γάζα. Ανάμεσα σε δύο συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπίες το
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Δεκέμβριος 2001. Ισραηλινές αστυνομικοί ξεσπούν σε λυγμούς μετά την ανατίναξη
δύο Παλαιστινίων καμικάζι σε εμπορικό κέντρο της Κεντρικής Ιερουσαλήμ.

Δεκέμβριο του 2002, ο Αραφάτ διέθεσε λίγα λεπτά στον Έλληνα δημοσιογράφο και του υποδέχτηκε με πλατύ χαμόγελο.
Όπως αξέχαστη θα μείνει και η συνέντευξη λίγες μέρες μετά με του Σιμόν Πέρες, ο επαγγελματισμός των αντρών της ασφάλειας του, η ευγένεια με την οποία μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, η άνεση με την οποία ακολούθησε τις οδηγίες του εικονολήπτη Στάμου Προύσαλη για
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εικόνα.
Αυτός ο πόλεμος είναι κατεξοχήν πόλεμος της εικόνας, έλεγε το ίδιο βράδυ στο μπαρ του ιστορικού ξενοδοχείου Κόλονι των Ιεροσολύμων ξένος συνάδελφος, θυμίζοντας στην ομήγυρη την
αλγεινή εντύπωση που είχαν προκαλέσει σε όλο του κόσμο τα στιγμιότυπα με τους Ισραηλινούς
στρατιώτες να σπάνε με πέτρες τα χέρια Παλαιστινίων συλληφθέντων στην πρώτη Ιντιφάντα. Η
Ιντιφάντα δεν μπορεί να συγκριθεί με του πόλεμο στο Ιράκ ή στη Βοσνία, είπε ένας άλλος. Στους
Αγίους Τόπους δεν υπάρχουν άγγελοι, σχολίασε άλλος της παρέας, βετεράνος διπλωμάτης.
Κι έμεινα να αναρωτιέμαι για τα παιδιά με τα σημάδια από τις σφαίρες και τα θραύσματα
των βομβών στα κορμιά και τις ψυχές τους, για τα αγγελούδια που όταν μεγαλώσουν μάλλον δε
θα γίνουν άγγελοι...
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Μην πυροβολείτε τους Δον Κιχώτες
του Θανάση Αργυράκη

Όταν το Νοέμβριο του 2000 βρέθηκα στην Τσετσενία, ένας από τους καλύτερους Ρώσους ανταποκριτές μου μίλησε για τη συστηματική απόκρυψη στοιχείων εκ μέρους του Κρεμλίνου
σχετικά με τις απώλειες του στρατού. «Κάλυπτα τις σκληρές μάχες που γίνονταν στην περιοχή
Κομσομόλσκαγια», μου είπε, «κι από εκεί έφυγα μ' ένα ελικόπτερο του ρωσικού στρατού. Ήταν
γεμάτο πτώματα στρατιωτών. Εγώ μέτρησα τουλάχιστον είκοσι. Κι όμως, εκείνη τη μέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι νεκροί στρατιώτες ήταν μόνο τρεις».
Είναι περιττό ν' αναφερθεί κανείς στη σημασία της παρουσίας δημοσιογράφων στα πεδία
των γεγονότων. Είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Το κρίσιμης σημασίας ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν ο δημοσιογράφος μπορεί να μεταφέρει στην κοινή γνώμη όλα όσα ο ίδιος έχει καταγράψει. Και στη μεν Ρωσία, που δε φημίζεται για τις δημοκρατικές παραδόσεις της, εν μέρει εξηγείται η σε πολλές περιπτώσεις ωμή λογοκρισία. Όμως πόσο δικαιολογημένο είναι κάτι ανάλογο στη Δύση; Λέγεται ότι στις δημοκρατίες η προπαγάνδα είναι ό,τι το ρόπαλο στις δικτατορίες. Μήπως όμως σήμερα οι δημοκρατίες έχουν μετατραπεί σε «προπαγανδιστικές δικτατορίες»;
Σε προηγούμενες δεκαετίες οι δημοσιογράφοι που με αποκαλύψεις τους μπορεί να έθιγαν
σημαντικές συνιστώσες του συστήματος «έβγαιναν από τη μέση» με κάπως «άκομψους» τρόπους. Με ένα αυτοκινητικό δυστύχημα ή ακόμα και με μια δολοφονία. Σήμερα, αν και αυτές
οι μέθοδοι δεν έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς, συνήθως αποφεύγονται. Είναι ενδεικτικό ότι
μόλις πριν από έξι εφτά χρόνια ακόμα και το μονόστηλο προκαλούσε τουλάχιστον την απάντηση του θιγομένου, ενώ τώρα αρκετές μεγάλες αποκαλύψεις αποσιωπώνται συστηματικά.
Παράλληλα, οι ισχυροί οικονομικοί και πολιτικοί κύκλοι, σε αγαστή συνεργασία με ιδιοκτήτες μεγάλων ΜΜΕ, δημιουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες δυτικές χώρες το επικοινωνιακό κλίμα που επιθυμούν, διοχετεύοντας στην κοινή γνώμη ό,τι και όπως
θέλουν.
Ο δημοσιογράφος έχει γίνει πλέον το εύκολο θύμα. Φιμώνεται. Μπαίνει στο «ψυγείο». Εξαγοράζεται. Τη φίμωση του καθιστά ευκολότερη υπόθεση η ανυποληψία των ΜΜΕ. Στα μάτια
της κοινής γνώμης διεθνώς ο δημοσιογράφος έχει καταστεί αναξιόπιστος. «Παίζει παιχνίδια», «εξυπηρετεί συμφέροντα», «λέει ό,τι του υπαγορεύουν», «τα παίρνει» ακούγεται ολοένα
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Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Νοέμβριος 2000. Πόλη φάντασμα η πρωτεύουσα της Τσετσενίας Γκρόζνι.
Τα λίγα κτίρια που απέμειναν όρθια είναι διάτρητα από σφαίρες.

και συχνότερα. Φαινόμενα που δυστυχώς υφίστανται, δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν
εκλείψει οι Δον Κιχώτες της δημοσιογραφίας, που εξακολουθούν να επιτίθενται σε ανεμόμυλους.
Μέσα σ' ένα τόσο αρνητικό κλίμα για τα ΜΜΕ, λοιπόν, δεν προκαλεί πλέον μεγάλη εντύπωση
ότι η κοινή γνώμη στη Δύση δεν αντιδρά όταν δημοσιογράφοι εκτελούνται εν ψυχρώ. Γίνεται
λίγος θόρυβος και σύντομα το θέμα ξεχνιέται. Όπως γρήγορα, για παράδειγμα, ξεχάστηκε ότι
οι Ισραηλινοί στρατιώτες -προφανώς κατ' εντολήν της κυβέρνησης τους- πυροβολούν αδιακρίτως δημοσιογράφους, προκειμένου να τους εμποδίσουν να εισέλθουν στις παλαιστινιακές πόλεις που ισοπεδώνουν τα τανκς και οι μπουλντόζες.
Δυστυχώς, παρά τις διαμαρτυρίες των διεθνών δημοσιογραφικών ενώσεων, η κατάσταση δεν
έχει αλλάξει, ιδιαίτερα στο Ισραήλ. Στις 3 Ιουνίου 2002, στο τσεκ πόιντ της Καλάντια, δηλαδή
στο σημείο ελέγχου του ισραηλινού στρατού στην είσοδο της παλαιστινιακής πόλης Ραμάλα, ένας εικοσάχρονος στρατιώτης δε δίστασε να πυροβολήσει προς την κατεύθυνση ομάδας δημοσιογράφων (μεταξύ των οποίων ήμουν κι εγώ), ενώ προσπαθούσαμε να πλησιάσουμε στο φυλάκιο για να επιδείξουμε τις δημοσιογραφικές ταυτότητες και να εισέλθουμε στην πόλη. Η βολή
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ - Μ Η Ν ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΟΥΣ Δον ΚΙΧΩΤΕΣ

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Νοέμβριος 2000. Ρώσος ελεύθερος σκοπευτής στο Γκρόζνι της Τσετσενίας ελέγχει
τις γύρω κατοικίες, όπου μπορεί να κρύβονται Τσετσένοι αντάρτες.

ήταν προειδοποιητική και ρίχτηκε δίπλα στα πόδια μας. Αμέσως μετά ο νεαρός στρατιώτης έστρεψε το όπλο του εναντίου μας και βγάζοντας άναρθρες κραυγές στα εβραϊκά μάς ανάγκασε
να γυρίσουμε πίσω, παρότι επιδείξαμε τις ταυτότητες μας. Λίγο αργότερα ένας συνάδελφος του
μας έλεγε: «Ήσασταν τυχεροί που δε σας σκότωσε. Ποιος μπορεί να ξέρει αν εσείς είστε δημοσιογράφοι ή καμικάζι;» Βεβαίως το επιχείρημα αυτό ήταν τουλάχιστον γελοίο. Πόσο μάλλον
όταν εκείνη την ώρα περίμεναν στην ουρά δεκάδες Παλαιστίνιοι που επέστρεφαν στα σπίτια
τους, και ως γνωστόν ουδέποτε κάποιος «καμικάζι» ανατινάχτηκε δίπλα σε Παλαιστίνιους. Αποκλειστικός τους στόχος είναι οι Ισραηλινοί.
Παλαιότερα ακόμα κι ο τραυματισμός ενός δημοσιογράφου προκαλούσε διεθνή σάλο. Σήμερα τα θύματα του Τύπου χαρακτηρίζονται παράπλευρες απώλειες. Έτσι είπε το NATO όταν
βομβάρδισε τη σερβική τηλεόραση, το «άντρο της προπαγάνδας του Μιλόσεβιτς», κι έχασαν τη
ζωή τους δημοσιογράφοι, κάμεραμαν και άλλοι εργαζόμενοι. Στις «παράπλευρες απώλειες»
-ευτυχώς όχι των νατοϊκών βομβών, αλλά των εξ οικείων βελών- περιλαμβάνονταν και καμιά
δεκαριά Έλληνες δημοσιογράφοι, κάμεραμαν και φωτορεπόρτερ, που ήμασταν στο Κόσοβο την
περίοδο των βομβαρδισμών. Μαζί μας μια Τουρκάλα, ένας Ρώσος, ένας Καναδός κι ένας Ισπανός.
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Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Άντρας του UCK και δύο δημοσιογράφοι σε περιοχή του Κοσόβου. 0 Μιγκέλ Χιλ Μορένο δε Μόρα,
τριάντα δύο χρονών (στο κέντρο), εικονολήπτης του πρακτορείου ΑΡΤΝ, σκοτώθηκε ένα χρόνο αργότερα,
το 2000, στη Σιέρα Λεόνε από επίθεση ανταρτών. Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκε
και ο Αμερικανός δημοσιογράφος του Reuters Κουρτ Σορκ, πενήντα τριών χρονών.

Ο τελευταίος, όπως πληροφορήθηκα αργότερα, δολοφονήθηκε από παρακρατικούς σε αφρικανική χώρα. Φαινόμενο συχνό σε περιοχές αναταραχών, όπου έχει διαλυθεί το κράτος και κυριαρχεί το χάος.
Το 1993, λίγο μετά τη λήξη του πολέμου μεταξύ Γεωργίας και Αμπχαζίας, σε μια αποστολή
στου Καύκασο, διαπίστωσα τους κινδύνους από τέτοιου είδους ομάδες. Λίγο έξω από την Τσάλκα της Γεωργίας (περιοχή με ελληνικό πληθυσμό) μια ομάδα ένοπλων άτακτων κυνήγησε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινα εγώ, ένας Πόντιος και ο Γεωργιανός οδηγός μας. Ευτυχώς ήμασταν κουτά σ' ένα γεωργιανό χωριό. Φωνάξαμε, χτυπήσαμε πόρτες και κάποιοι κάτοικοι βγήκαν με τα καλάσνικοφ και τα δίκαννα στο δρόμο για να τους διώξουν. Μας τάισαν και μας κοίμισαν στο σπίτι τους και μόνο την επομένη, παίρνοντας τα όπλα τους μαζί, μας συνόδευσαν μέχρι του προορισμό μας, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα. Όπως μας εξήγησαν οι κάτοικοι του χωριού, επρόκειτο ουσιαστικά για ληστρικές συμμορίες που έκαναν απαγωγές ζητώντας λύτρα και δε δίσταζαν ακόμα και να σκοτώσουν. Τα ίδια άκουσα και στην Τσετσενία
για μερίδα Τσετσένων ανταρτών.
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Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Αμπχαζία, Ιανουάριος 1994. Η πρωτεύουσα Σοχούμι, από τα π ι ο γνωστά τουριστικά θέρετρα
ε π ί Σοβιετικής Ένωσης,

ισοπεδώθηκε κατά του πόλεμο Γεωργιανών-Αμπχαζίων.

Επιστροφή, όμως, στις ελληνικές «παράπλευρες απώλειες» των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας. Στην Ελλάδα τότε κάποιοι χαρακτήριζαν τους εκπροσώπους των ελληνικών ΜΜΕ, ιδιαιτε'ρως στο Κόσοβο, «φερέφωνα της σερβικής προπαγάνδας». Βεβαίως η κριτική, και μάλιστα δριμύτατη, για «χοντράδες» που έγιναν στην κάλυψη των γεγονότων του Κοσόβου ήταν όχι
μόνο αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη. Επ' ουδενί, όμως, τέτοιοι απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί.
Ουδείς ισχυρίζεται ότι η κάλυψη ενός πολέμου είναι εύκολη υπόθεση, θα ήταν άλλωστε εκ του
πονηρού μια τέτοια άποψη, τη στιγμή που ο δημοσιογράφος καλείται να λειτουργήσει κάτω από άκρως αντίξοες συνθήκες. Δείτε πώς οι Ισραηλινοί «μάντρωσαν» την Τζενίν και κράτησαν
τους δημοσιογράφους έξω, απειλώντας τους με τα πολυβόλα. Για εκείνους, όμως, που από τις
ασφαλείς πολυθρόνες των γραφείων τους στην Αθήνα ασκούσαν τότε εξοντωτική κριτική στους
δημοσιογράφους στο Κόσοβο, φαίνεται πως ο πόλεμος ήταν ένα οποιοδήποτε ρεπορτάζ ρουτίνας.
Πιθανώς δεν ήξεραν -ίσως και να μην ήθελαν να μάθουν- ότι Έλληνες δημοσιογράφοι βρέθηκαν με το καλάσνικοφ Σέρβων παραστρατιωτικών κολλημένο στο κεφάλι, ενώ προσπαθούσαν να καλύψουν τα γεγονότα. Ή ότι λίγο έλειψε να συμβεί κάποιο «ατύχημα», όπως για παράδειγμα να ισοπεδωθεί από άρμα ένα αυτοκίνητο γεμάτο δημοσιογράφους. Ούτε επίσης ότι
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μετά τις πρώτες μέρες των βομβαρδισμών, λίγο μετά την ισοπέδωση του κτιρίου της αστυνομίας στην Πρίστινα από νατοϊκό πύραυλο
Κρουζ, μόλις εκατό μέτρα από το ξενοδοχείο
όπου διέμεναν οι δημοσιογράφοι, το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τους απεσταλμένους των ελληνικών Μ Μ Ε στο Κόσοβο
-μέσω διευθυντικού στελέχους μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού- να εγκαταλείψουν αμέσως το
ξενοδοχείο, επειδή ήταν πολύ πιθανό να βομβαρδιστεί.
Προσωπικά, πάντως, ένιωσα ικανοποίηση
αλλά και αγανάκτηση ταυτόχρονα, όταν ένας εξ
αυτών που ασκούσαν κριτική μου ανέφερε σε
μια συζήτηση μας μια εκμυστήρευση του
Ιμπραήμ Ρουγκόβα μετά του πόλεμο: «Ευτυχώς που ήταν και οι Έλληνες δημοσιογράφοι
εδώ. Μην ξεχνάς ότι αυτοί έβγαλαν στον έξω
κόσμο τις εικόνες των Αλβανών προσφύγων να
φεύγουν μαζικά από το σιδηροδρομικό σταθμό της Πρίστινα». Και βέβαια δεν πρέπει να
παραληφθεί ότι ακριβώς αυτοί οι δημοσιογράφοι ήταν που μετέφεραν παγκοσμίως τις
φρικτές εικόνες των διαμελισμένων κορμιών
αμάχων που χτυπήθηκαν από βόμβες του
NATO. Φαίνεται ότι οι ασκούντες αφ' υψηλού
κριτική δεν έβλεπαν τίποτ' απ' αυτά. Αργότερα
είπαν ότι έκαναν κριτική με καλή πρόθεση. Για

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Χιλιάδες Έλληνες της Αμπχαζίας βρέθηκαν
στην κόλαση του πολέμου το 1993.
Οι περισσότεροι απ' αυτούς μεταφέρθηκαν
με πλοία στην Ελλάδα, με ειδική επιχείρηση
που οργάνωσε η τότε ελληνική κυβέρνηση.

να μην ξαναγίνουν λάθη και να μην καταρρακώνεται το «κύρος των ελληνικών ΜΜΕ». Αλίμονο! Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
Δυστυχώς για τους ίδιους, όμως, έχασαν το όποιο δίκιο είχαν, όταν ορισμένοι εξ αυτών παρεκτράπησαν. Όπως ένας Έλληνας δημοσιογράφος ο οποίος έγραφε τότε: «Φυσικά θα ήθελα
να πέφτουν βόμβες κι αλλού. Η χρήση βίας είναι απολύτως θεμιτή στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά
και το Κόσοβο για αρχή, καλό είναι». Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τόσο η άποψη που εκφράζει -εξάλλου, επανειλημμένως ακούστηκε εκείνη την περίοδο στη Δύση- όσο ότι αυτή, όπως και πλειάδα αντίστοιχων, φιλοξενήθηκαν σε μεγάλης κυκλοφορίας lifestyle περιοδικά. Τα έντυπα του «μπανιστηριού» δηλαδή μετατράπηκαν τότε σε σχολές διδασκαλίας εξωτερικής πολιτικής και δημοσιογραφίας.
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Όμως, εκτός των επικριτών των Ελλήνων δημοσιογράφων στο Κόσοβο, υπήρξαν κι εκείνοι που επιχείρησαν να τους ηρωοποιήσουν. Είναι αστείο να ακούγονται τέτοια πράγματα, σε
συνθήκες μάλιστα ενός βρόμικου πολέμου. Τόσο η απόρριψη όσο και η ηρωοποίηση του δημοσιογράφου αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα πράγματα συνήθως είναι πιο
απλά.
Εκτός από εκείνους που κάνουν δημοσιογραφία για την ψυχή τους, αυτούς που γοητεύονται να βρίσκονται στη δίνη ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος ή άλλους που διψούν να μάθουν
όσο γίνεται περισσότερα για το παγκόσμιο γίγνεσθαι, η πραγματικότητα μάλλον συμπυκνώνεται στα κυνικά λόγια γνωστού πλέον σήμερα δημοσιογράφου, μετά τη λήξη των βομβαρδισμών: «Χτίσαμε το δημοσιογραφικό μας όνομα πάνω στα πτώματα των νεκρών των βομβαρδισμών», μου είπε. «Αν δεν υπήρχε η κόλαση της Γιουγκοσλαβίας, δε θα γινόμαστε γνωστοί».
Προσωπικώς ένιωσα -τουλάχιστον ως ένα βαθμό-τη συνείδηση μου ήσυχη, όταν βγαίνοντας
από το Κόσοβο συνάντησα στα Σκόπια Γάλλους ανταποκριτές και φωτορεπόρτερ, οι οποίοι μου
είπαν: «Εσείς που βρεθήκατε εκεί ήσασταν τα μάτια και τ' αφτιά του δυτικού Τύπου». Κι όλα
αυτά τη στιγμή που στις Βρυξέλλες ο γνωστός εκπρόσωπος Τύπου του NATO κ. Σι, προκειμένου είτε να κρύψει τους βομβαρδισμούς αμάχων είτε τα λάθη του NATO, κατέβαλε συστηματική προσπάθεια να αγνοηθεί η ύπαρξη των Ελλήνων δημοσιογράφων στο Κόσοβο.

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Άντρες της KFOR περιπολούν στην καταστραμμένη Μιτρόβιτσα, στο Κόσοβο.
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Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Απρίλιος 1999. Χιλιάδες πρόσφυγες από το Κόσοβο συγκεντρώθηκαν στο Μπλάτσε,
είκοσι πέντε χιλιόμετρα βόρεια των Σκοπίων. Πρώτη μέρα της άφιξης τους,
χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή για τη φιλοξενία τους.

Ως γνωστόν, άλλωστε, μόνιμη επωδός του ήταν η εξής: «Όσα ισχυρίζονται οι Σέρβοι για βομβαρδισμούς αμάχων δεν μπορούν να διασταυρωθούν, επειδή στο Κοσσυφοπέδιο δεν υπάρχουν
Δυτικοί δημοσιογράφοι».
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Τζενίν: ένα αντι-ρεπορτάζ
της Ντίνας Βαγενά

Παρασκευή 19 Απριλίου 2002, συνάντησα την τριανταδυάχρονη Ίμαν από την Τζενίν ενώ καθόταν πάνω στο σπίτι της. Για την ακρίβεια, ενώ καθόταν πάνω στα ερείπια του σπιτιού της. Κι
ακόμα ακριβέστερα, ενώ καθόταν στην κορυφή ενός τεράστιου λόφου από αμέτρητους τόνους
σχεδόν κονιορτοποιημένων μπαζών.
Αυτός ο λόφος, από όπου ξεπρόβαλλαν σπασμένα κομμάτια τσιμέντο και στρεβλωμένα σίδερα, ήταν κάποτε το κέντρο του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, της μεγαλύτερης πόλης στα βόρεια της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης. Ήταν μια πόλη μέσα στην πόλη. Ζούσαν κάποτε εκεί περίπου δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι.
Εκεί λένε οι Ισραηλινοί ότι έγιναν οι σφοδρότερες οδομαχίες. Ότι υπήρχαν τα περισσότερα
υπονομευμένα σπίτια από τους «Παλαιστίνιους τρομοκράτες» που αντιστάθηκαν απελπισμένα
στην επίθεση μιας αναβαθμισμένης ταξιαρχίας - καμιά διακοσαριά όλοι κι όλοι, όπως υπολόγισαν επίσημες στρατιωτικές πηγές.
Εκεί λένε οι Παλαιστίνιοι ότι επικεντρώθηκε η καταστροφική μανία των «επί δικαίων και αδίκων» επιθέσεων από ισραηλινά ελικόπτερα και άρματα μάχης. Ότι εκεί οι Ισραηλινοί ανατίναζαν
το ένα μετά το άλλο τα σπίτια, ακόμα κι όταν είχε πια κοπάσει η μάχη και ο καταυλισμός είχε τεθεί υπό του έλεγχο τους. Μάλιστα το συγκεκριμένο μέρος της επιχείρησης της «Μάχης της Τζενίν», δεν ξέρω πώς και γιατί, το έδειξαν και τα αποδεσμευμένα από του ισραηλινό στρατό βίντεο.
Η Ίμαν, λοιπόν. Πώς είχε τότε καρφωθεί το βλέμμα μου πάνω στη νέα γυναίκα με το λιλά φουστάνι, ενώ, παραζαλισμένη σχεδόν, βρέθηκα κι εγώ να ανηφορίζω εκείνο το Λόφο του Θανάτου;
Φιγούρα ακίνητη, κρατούσε συνεχώς το μαντιλοδεμένο κεφάλι μέσα στα χέρια. Γύρω της το
απόλυτο χάος του ολέθρου και η αφόρητη αποφορά των σάπιων νεκρών ανθρώπινων κρεάτων.
Όσοι πατούσαν πάνω στο λόφο, πατούσαν πάνω στους πεθαμένους τους. Η Τζενίν είχε γίνει ένα τοπίο σεισμού χωρίς σωστικά συνεργεία.
«Μάρχαμπα» (γεια σου).
«Άχλαν ουά σάχλαν» (καλώς όρισες), λέει και το σχεδόν απλανές βλέμμα των κατάμαυρων
ματιών της ζωντανεύει κάπως. Λέμε η μια στην άλλη τα ονόματα μας. Θυμάμαι το πρόσωπο,
τα τσίνορα, τα φρύδια της, πασπαλισμένα γκρίζα σκόνη, τα χείλη κατάξερα, κομμένα σε μια ο43
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Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.

ριζόντια γραμμή όπως τα δαγκώνει νευρικά με δύναμη, τα μάτια της στεγνά, χωρίς δάκρυα.
Τη θυμάμαι να προσπαθεί να μου πει τι είχε γίνει. Δεν τα κατάφερνε. Ανεβοκατέβαζε τα χέρια, φτερούγες πληγωμένου πουλιού. Έδειχνε ένα μικρό σωρό καταξεσκισμένα κουρέλια. «Τούτα εδώ μόνο βρήκα», είχε πει απλώς. Θυμάμαι ακόμα μια κίνηση της, να κάνει έτσι, να τραβά
και να σφίγγει στην αγκαλιά της ένα ασημόγκριζο μαντό κι αυτό καμένο τόπους τόπους. «Το
καλό μου», είχαν προφέρει τα κατάξερα χείλη. Δυο πιτσιρίκια, δικά της, μπουσουλούσαν κι αυτά πάνω στα χαλάσματα, πλησίασαν και της τραβούσαν το φουστάνι κι από τις δυο μεριές. Η
Ίμαν σχεδόν δεν το καταλάβαινε. Είχε απομείνει με μάτια να κοιτούν ξανά κάπου αλλού, σφίγγουτας ακόμα σ τ ο ν κόρφο της το ασημόγκριζο κουρέλι που ήταν κάποτε το καλό της μαντό.
Κάποιες μεσόκοπες γυναίκες πιο πίσω, κάνουτας νοήματα στα κρυφά πίσω από την πλάτη της
Ιμαν, με είχαν καλέσει κουτά τους. Δυο γειτόνισσες, η κυρία Αμίρα και η κυρία Χουλέιλα. Κι εκείνες ξεσκάλιζαν τα ερείπια μήπως και βρουν να περισώσουν κάτι από τη δική τους δυστυχία.
«Άσε ήσυχη την Ιμαν», είχαν ζητήσει. «Του θάψαμε του άντρα της και δίπλα του το μωρό
τους. Τους σκότωσαν οι στρατιώτες. Προσπάθησαν και οι πέντε μαζί να ξεφύγουν. Δυο μέρες
τώρα ήρθε και κάθισε εκεί που ήταν το σπίτι. Δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κουνάει. Δεν την πείραξε κανείς. Ούτε οι στρατιώτες...»
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ΝΤΙΝΑ ΒΑΓΕΝΑ-ΤΖΕΝΙΝ: ΕΝΑ ΑΝΤΙ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Χωριό Ίντνα, δυτικά της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη, Ιούλιος 2001. Το άψυχο κορμάκι της μόλις
τριών μηνών Ντίγια Τμαΐζι, ανάμεσα σε δύο ακόμα νεκρούς από επίθεση Ισραηλινών στρατιωτών.

Πώς άρχισαν όλα
Δεν ξέρω σήμερα να πω τι απέγιναν έκτοτε η Ίμαν, η κυρία Αμίρα, η κυρία Χουλέιλα και τόσοι
άλλοι άνθρωποι με τους οποίους είχα μιλήσει εκείνη τη μέρα και που η ιστορία τους υπάρχει καταγραμμένη στο αρχείο της Ελευθεροτυπίας, ανάμεσα σε δεκάδες επιτόπια ρεπορτάζ των άγριων
ημερών του Απριλίου και Μαΐου 2002, των άγριων ημερών της επιχείρησης «Αμυντική Ασπίδα».
Έτσι ονόμασε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας την επιχείρηση πλήρους ανακατάληψης της
Δυτικής Όχθης που η κυβέρνηση του Αριέλ Σαρόν εξαπέλυσε ξημερώματα Παρασκευής 29
Μαρτίου 2002. Φυσικά, επίσημη εκδοχή γι' αυτό το όργιο σφαγής που έχει μετατρέψει σε ερειπιώνες τις περισσότερες πόλεις, τα περισσότερα χωριά και τους προσφυγικούς καταυλισμούς
σε Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας υπήρξε -τι άλλο- η προστασία του Ισραήλ από τις επιθέσεις των αυτόχειρων βομβιστών. Το παλαιστινιακό είχε περισσότερο από ποτέ μετατραπεί σημειολογικά σε ζήτημα όχι κατοχής ενός λαού και εθνικής αυτοδιάθεσης του, αλλά ισλαμικής τρομοκρατίας και καταπολέμησής της με κάθε μέσο.
Γιατί ξαναθυμάμαι εδώ την ιστορία της Ίμαν; Όπως αμέτρητοι δημοσιογράφοι απ' όλο του
κόσμο, τόσες και τόσες αντίστοιχες ιστορίες ανθρώπων χαροκαμένων έχω ζήσει ή ακούσει κι εγώ πηγαίνοντας και ξαναπηγαίνοντας, από το τέλος της δεκαετίας του '80, στην κατεχόμενη
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Αύγουστος 2001. Διαδηλωτής κυματίζει την παλαιστινιακή σημαία μπροστά από το βομβαρδισμένο
από τις ισραηλινές δυνάμεις αστυνομικό τμήμα της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και στην πρώτη και στη δεύτερη Ιντιφάντα,
γιατί η Ίμαν μου έχει στοιχειώσει τη συνείδηση, ακόμα και του ύπνο;
Ίσως η μόνη λογική εξήγηση που θα μπορούσα εδώ να διατυπώσω είναι αυτή: η ιστορία της
Ίμαν, η ιστορία της Τζενίν, δεν είναι παρά ένα κεφάλαιο βίας και φρίκης τόσο φορτισμένο από
απανθρωπιά, που καταντά ακόμα και συμβολικό. Δευτερευόντως, ίσως, επειδή ούτε δύο ώρες μετά τη συνάντηση με την Ίμαν κινδύνεψα να μη ζήσω για να τη διηγηθώ. Αρκετοί από τους δεκάδες εκπροσώπους των ΜΜΕ που εκείνη τη μέρα είχαμε τελικά καταφέρει να χωθούμε για να
δούμε από κουτά αυτή την επίγεια κόλαση ούτε λίγο ούτε πολύ είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
Γιατί; Γιατί ένα ελαφρό άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού είχε μετακινηθεί σε ένα χωράφι
με τριφύλλια λίγο πιο κάτω από το τελευταίο σπίτι σε μια έξοδο της πόλης, σπεύδοντας φανερά να μπλοκάρει εκείνο του απόμερο χωματόδρομο που είχαμε χρησιμοποιήσει ως πρόσβαση
προς και από την Τζενίν. Το πλήρωμα του, ούτε τριακόσια μέτρα μακριά μας, είχε καθαρή την
εικόνα: η ετερόκλητη φάλαγγα από ταξί, αγροτικά φορτηγά και μικρά λεωφορεία που ξεκινούσαν να φύγουν ήταν εμφανώς σημαδεμένη με κάτι τεράστια «TV» και «PRESS» από κολλημένες λευκές ή φωσφορίζουσες ταινίες. Έβλεπαν τα πρόσωπα μας- τις κάμερες και τις φωτογραφικές μηχανές που κρατούσαμε- τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που φορούσαμε, όλοι σχεδόν. Ήταν
αδύνατο να κάνουν λάθος. Εμάς ήθελαν. Κι άρχισαν να ρίχνουν...
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0 εχθρός-δημοσιογράφος
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων
της «Αμυντικής Ασπίδας» οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ -δεν είχε σημασία ποιοι ήταν και από που
έρχονταν- συμπεριελήφθησαν από την ισραηλινή πλευρά στην κατηγορία των στόχων προς εξουδετέρωση. Ωστόσο, τις πρώτες μέρες κι ενώ υπήρξε ήδη ένας νεκρός (Ιταλός φωτορεπόρτερ) και οι πρώτοι τραυματίες στη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στη Ραμάλα, οι εκπρόσωποι
Τύπου του IDF, του στρατού του Ισραήλ, αρχικά είχαν επιχειρήσει να αρνηθούν κάθε ευθύνη
για θανάτους και τραυματισμούς δημοσιογράφων.
'Οταν όμως συνάδελφοι από όλο του κόσμο άρχισαν να καταθέτουν δημοσίως σχετικές μαρτυρίες τους, κυβέρνηση και στρατός του Ισραήλ άρχισαν μέσω αξιωματούχων τους να παίζουν
την κασέτα της «κλειστής στρατιωτικής ζώνης», εννοώντας φυσικά Δυτική Όχθη και Γάζα. Τι
σήμαινε (και τι σημαίνει ακόμα) αυτό στην πράξη; Ότι κανείς δεν περνάει από στρατιωτικό φυλάκιο ελέγχου, μόνιμο ή έκτακτο, χωρίς ειδική άδεια. Ότι δεν περνάει ακόμα κι αν έχει στην
κατοχή του έγγραφη άδεια από την ειδική υπηρεσία, αρμόδια για τα φυλάκια ελέγχου του IDF.
Εσύ μπορεί να δείχνεις στον επικεφαλής επιλοχία, υπολοχαγό ή λοχαγό (κατά κανόνα επίστρατο)

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Οκτώβριος 2000. Με όπλο τις πέτρες, μέσα σ' ένα σύννεφο φωτιάς και καπνού στη Ραμάλα
της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια επεισοδίων με ισραηλινές δυνάμεις.
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του φυλακίου το χαρτί σου, να δείχνεις διαβατήριο, διαπίστευση, διεθνή δημοσιογραφική ταυτότητα, τα πάντα. Εκείνος, όμως, δίκην στρατηγού, «μπορεί» κατά την κρίση του να θεωρήσει
τα έγγραφα σου παλιόχαρτα, εσένα παρείσακτο ή εν δυνάμει τρομοκράτη και να σε στείλει από κει που ήρθες. Κι εσύ καλά θα κάνεις να υπακούσεις, αν δε θέλεις να σε γαζώσει καμιά ριπή από του πρώτο φαντάρο που του τρώει το δάχτυλο του τόση ώρα που ακουμπάει στη σκανδάλη του Μ-16. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, να σου κατασχέσει τα έγγραφά σου, κάμερα ή
φωτογραφική μηχανή, κασετόφωνο και όποιο προϊόν της εργασίας σου βρει. Άσε που τις πιο
πολλές φορές ούτε στα πενήντα μέτρα να πλησιάσουμε δε μας άφηναν και μας σταματούσαν
σηκώνοντας τα όπλα σε ευθεία σκόπευση.
Και άντε τώρα εσύ μετά, εκπρόσωπε του Τύπου, να πας να γυρέψεις το δίκιο σου από τους ανωτέρους κάθε τέτοιου λεβέντη είτε στο κέντρο ενημέρωσης του IDF είτε στο επιτελείο. Εφόσον βέβαια είσαι ακόμα ζωντανός ή δε νοσηλεύεσαι σε κάποιο νοσοκομείο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, καταγγέλλουτας τέτοια περιστατικά που αναπόφευκτα έζησα κι εγώ, να τι άκουσα από Ισραηλινούς ένστολους - και, σίγουρα, κι άλλοι σαν κι εμένα θα τα άκουσαν: γελοίες δυσκολοχώνευτες αιτιολογήσεις του στιλ «να, τα παιδιά βιώνουν φοβερή ένταση με τις επιχειρήσεις και, να, υπάρχουν και
κάποιες δυσκολίες στη συνεννόηση...»Τι πράγμα; Ήθελαν να μας πουν πως ο τόσο αναβαθμισμένος
τεχνολογικά στρατός της πέμπτης κατά σειρά ισχυρής στρατιωτικής χώρας στην υφήλιο αντιμετώπιζε
προβλήματα διαβιβάσεων και πειθαρχίας; Σε ποιους πήγαιναν να τα πουλήσουν αυτά;

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Ιανουάριος 2002. Ισραηλινός στρατιώτης περιπολεί στο σημείο όπου χτίζεται το πελώριο τείχος
που θα χωρίζει την παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια από τις ισραηλινές περιοχές. Το τείχος πρόκειται
να επεκταθεί σε όλη την οριογραμμή της Δυτικής Οχθης, σε μήκος τριακοσίων πενήντα χιλιομέτρων.

48

ΝΤΙΝΑ ΒΑΓΕΝΑ-ΤΖΕΝΙΝ: ΕΝΑ ΑΝΤΙ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο ισραηλινό κυβερνητικό κέντρο Τύπου ατελείωτες στοίβες από πανάκριβο, έντυπο και ηλεκτρουικό, ενημερωτικό (ή, αν προτιμάτε, προπαγανδιστικό) υλικό υπήρχε σε πολλές γλώσσες
και δωρεάν στη διάθεση μας. Γιατί άραγε δίπλα σε αυτές τις στοίβες φιγουράριζαν και ιλουστρασιόν διαφημιστικά έντυπα ιδιωτικών εταιρειών που πουλάνε ή νοικιάζουν αλεξίσφαιρα γιλέκα; Όσοι δημοσιογράφοι δεν είχαμε ταξιδέψει μεταφέροντας το δικό μας, ψωνίσαμε γιλέκο
από μία από αυτές τις, συνεργαζόμενες με το στρατό, εταιρείες. Τιμή; Πάνω από χίλια δολάρια ΗΠΑ, κατά μέσο όρο, το κομμάτι. Αν υπολογίσουμε δε ότι, πέρα από τα διακόσια εξήντα
μόνιμα μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Ισραήλ, από το υπουργείο Τύπου της
χώρας είχαν εκδοθεί από τις αρχές Απριλίου μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2002
κάπου 2.900 προσωρινές διαπιστεύσεις σε δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ, κάμεραμαν, τεχνικούς, παραγωγούς, ε, τότε, οι μισοί να είχαν ψωνίσει αλεξίσφαιρο, μιλάμε για κάποιο ποσό!
Και την ίδια στιγμή το υπουργείο Τύπου είχε σταματήσει να μας εκδίδει τις σαφώς ακριβότερες συνήθεις κάρτες διαπίστευσης με το εθνόσημο του κράτους του Ισραήλ σε ολόγραμμα.
Περικοπές εξόδων μιας και είχαμε μαζευτεί εκεί η μεγαλύτερη κατά κεφαλή κατοίκου αναλογία ανθρώπων των ΜΜΕ ανά την υφήλιο; Ή, μήπως, μιας και ήμαστε τόσο πολλοί, άσε καλύτερα, ας μην έμπαιναν σε τόσα έξοδα, αφού, όπως αποδείχτηκε, αυτές οι κάρτες, τις πιο πολλές φορές, είχαν απλώς διακοσμητική αξία;

Δύσοσμη προπαγάνδα
Να ξαναγυρίσουμε στη... συμβολική ιστορία της Τζενίν. Η πόλη, κάπου δυο ώρες ταξίδι με το αυτοκίνητο από την Ιερουσαλήμ, εάν δε σε καθυστερήσουν πολύ στα σημεία ελέγχου, είναι χτισμένη
σε λόφους σχεδόν περιμετρικά γύρω από του προσφυγικό καταυλισμό. Πιο σωστά, γύρω από του
πάλαι ποτέ προσφυγικό καταυλισμό, αφού στο μεγαλύτερο μέρος του υπάρχουν σήμερα ερείπια.
Είχε περάσει σχεδόν βδομάδα από τότε που ισραηλινά άρματα μάχης, ελικόπτερα, ακόμα
και μαχητικά F-16 είχαν μετατρέψει σε «κλειστές περιοχές στρατιωτικών επιχειρήσεων» πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές πόλεις όπως η Ραμάλα, η Βηθλεέμ, η Νάμπλους, η Τουλκάρεμ, η Καλκίλια και τα γύρω χωριά. Στις 5 Απριλίου 2002 οι Ισραηλινοί άρχισαν να σφυροκοπούν και την Τζενίν, επιβάλλοντας παράλληλα ακόμα πιο αυστηρό αποκλεισμό της περιοχής
και έτσι έγινε ακόμα πιο δύσκολο να διαπεραστεί η συσκότιση πληροφόρησης προς τα ΜΜΕ.
Κάτι μισόλογα εκπροσώπων του ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου ότι «υπάρχει ισχυρή αντίσταση στην Τζενίν» φυσικά δεν ξεκαθάριζαν καθόλου τι ακριβώς γινόταν εκεί.
Στο μεταξύ, αμερικανικά κυρίως τηλεοπτικά συνεργεία είχαν καταφέρει να φτάσουν λίγα χιλιόμετρα κουτά και από σκεπές σπιτιών στο χωριό Μουκάμπαλα, χρησιμοποιώντας ισχυρούς
τηλεφακούς, μετέδιδαν εικόνες γεμάτες από τους πυκνούς καπνούς των βομβαρδισμών μέσα στην
Τζενίν. Κάτοικοι της πόλης επικοινωνούσαν με πολλούς από εμάς μέσω κινητού τηλεφώνου και
μας ενημέρωναν για την αποτρόπαια πανοραμική θέα μέσα στον καταυλισμό, της οποίας αρ49
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Δεκέμβριος 2001. Μεταφορά τραυματία μετά την ανατίναξη δύο Παλαιστίνιων καμικάζι
μέσα σε εμπορικό κέντρο της Κεντρικής Ιερουσαλήμ. Εκτός από τους δύο δράστες σκοτώθηκε
ένας ακόμα Ισραηλινός και τραυματίστηκαν περίπου εκατόν τριάντα άτομα.

κετοί ήταν αυτόπτες μάρτυρες μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών τους: μας μιλούσαν για
μπουλντόζες και άρματα μάχης που, από κάθε δρόμο-είσοδο του καταυλισμού έμπαιναν και,
αργά αλλά σταθερά, προχωρούσαν ισοπεδώνουτας σπίτια στο πέρασμά τους, ακόμα κι αν οι άνθρωποι αυτών των σπιτιών είχαν παραμείνει μέσα.
Τις μαρτυρίες φρίκης εμπλούτιζαν τα όσα είχαν να μας διηγηθούν κάτοικοι του προσφυγικού
καταυλισμού της Τζενίν, επιβεβαιώνοντας την άθλια όψη τους: χέρια με κοψίματα από πλαστικές
χειροπέδες, καψίματα από τσιγάρα σε όλο το σώμα, μώλωπες και σπασμένα πλευρά από ξυλοδαρμούς. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν μαζέψει εκατοντάδες άντρες ηλικίας από δεκαπέντε μέχρι
εξήντα χρονών, τους είχαν ξεγυμνώσει, τους είχαν κρατήσει δύο τρεις μέρες χωρίς τροφή και νερό
και βασανίζοντας τους επειδή έψαχναν ανάμεσα τους για «τρομοκράτες» και, κατόπιν, τους είχαν
παρατήσει νύχτα, μέσα στο λόγγο. Έφταναν μισοπεθαμένοι σε κοντινά στην Τζενίν χωριά, όπως η
Ρομάνι και το Μπουργκίν. Εκεί πηγαίναμε κι εμείς με τα πόδια, μέσα από τα χωράφια για να παρακάμψουμε τα στρατιωτικά φυλάκια ελέγχου, και συναντούσαμε όλους εκείνους τους κακότυχους.
Οι μέρες περνούσαν. Δεύτερη βδομάδα ξεκινούσε με αποκλεισμένη τη μαρτυρική Τζενίν. Μέσα σε ένα κυριολεκτικό όργιο αποπληροφόρησης, παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, η υπόθεση είχε αρχίσει να βρομάει χειρότερα κι από τα πτώματα που έμεναν άταφα τόσο καιρό.
Ο Σάεμπ Ερεκάτ και άλλοι αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής μιλούσαν δημοσίως
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Μάρτιος 2001. Έλεγχος των οδηγών που κατευθύνονται από τη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης
στην Ιερουσαλήμ, κουτά στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια

για «εκατοντάδες νεκρούς», για «πραγματική σφαγή που αγγίζει τη γενοκτονία» και για «δεύτερη Σάμπρα και Σατίλα με του ίδιο πρωταγωνιστή στο ρόλο του χασάπη, του Σαρόν». Αναφέρονταν στη μεγάλη σφαγή των Παλαιστίνιων αμάχων στους προσφυγικούς καταυλισμούς Σάμπρα
και Σατίλα κουτά στη Βηρυτό, το Σεπτέμβριο του 1982, από δεξιούς Λιβανέζους φαλαγγίτες, με
την εξουσιοδότηση του τότε υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν. Κατηγορούσαν δε το
στρατό ότι είχε μαζέψει κρυφά ανεξακρίβωτο αριθμό σκοτωμένων κατοίκων της Τζενίν για να
τους εξαφανίσει παραχώνοντας τους σε μαζικούς τάφους στο «νεκροταφείο των αριθμών»: πρόκειται για χώρο ταφής, κάπου στην κοιλάδα του Ιορδάνη, όσων θεωρούνται τρομοκράτες από
το Ισραήλ. Τα μνήματα δεν έχουν ονόματα, μόνο αριθμούς.
Στις 12 Απριλίου 2002 Ισραηλινοί και ξένοι δημοσιογράφοι πληροφορούμαστε πως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπενιαμίν Μπεν Ελιέζερ είχε καλέσει στο γραφείο του του ταξίαρχο Ρον Κίτρεϊ, επικεφαλής του τομέα ενημέρωσης του IDF, για να του κατσαδιάσει άγρια. Ο Κίτρεϊ, σε δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού, είχε μιλήσει για «εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες στην Τζενίν». Η επίσημη εκδοχή του στρατού έλεγε για είκοσι τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς και για λίγες δεκάδες νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των Παλαιστινίων της Τζενίν.
Οι φωνές στα διεθνή ΜΜΕ για «σφαγή» και «εγκλήματα πολέμου» σταδιακά πολλαπλασιάζουταν μαζί με το κυνικό στη διατύπωση του ερώτημα: Στα πόσα κεφάλια αρχίζουμε να μιλάμε για σφαγή; Στα πόσα για γενοκτονία;
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Δεκέμβριος 2001. Ισραηλινά τανκς στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης. Είναι η τρίτη μέρα
της πολιορκίας και του βομβαρδισμού του αρχηγείου του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ.
Οι ίδιες εικόνες έμελλε να επαναληφθούν ένα χρόνο αργότερα ..

Πάντα με μέθοδο
Οι Αρχές του Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσαν να αφήσουν άλλο την κατάσταση έτσι.
Επέλεξαν την κλασική μέθοδο της κατευθυνόμενης πληροφόρησης. Από τις 15 Απριλίου 2002,
αξιωματικοί του στρατού συνόδεψαν ελάχιστους, λιγότερους από δέκα, δημοσιογράφους, σε μια
ελεγχόμενη «ξενάγηση» μέσα στον ισοπεδωμένο καταυλισμό, μαζί με ελάχιστους εθελοντές του
Ερυθρού Σταυρου και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίοι άρχισαν να μαζεύουν τα σαπισμένα ανθρώπινα λείψανα. Πάλι όμως εικόνες απερίγραπτης φρίκης μεταδόθηκαν.
Πρωτοξεναγήθηκε το συνεργείο της τηλεόρασης France 2 και όχι το CNN όπως αναμενόταν. Ειπώθηκε ότι οι Ισραηλινοί ήθελαν να «τιμωρήσουν» το σταθμό επειδή το γραφείο του συνέχιζε να
μεταδίδει από την αποκλεισμένη Ραμάλα και επειδή η παλαιστινιακής καταγωγής ρεπόρτερ του
CNN Ρούλα Αμίν, από τα περίχωρα της Τζενίν, μετέδιδε ιστορίες που δεν τους άρεσαν καθόλου.
Παρεμπιπτόντως, ενώ προσπαθούσα μέσω της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου να πετύχω το θαύμα και να βάλουν κι εμένα, τη δημοσιογράφο της μικρής χώρας και μικρής αγοράς, μέσα σε ένα από τα pool, πληροφορήθηκα πως η επιλογή των δημοσιογράφων δε γινόταν
πλέον από το στρατό αλλά από το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού Σαρόν!
Δεν το έβαλα κι εγώ κάτω. Αν ήθελε μία ο αρχισυντάκτης μου να μπω στην Τζενίν, εγώ ήθελα δέκα. Χρησιμοποίησα φορτικότατα οποιαδήποτε πηγή μέσα στο στρατό μπορούσα. Τελικά, στις 18 Απριλίου 2002 το πρωί μού έδωσαν το μικρό όνομα και του αριθμό κινητού ενός ε52
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πίστρατου υπολοχαγού στον οποίο υποτίθεται πως με είχαν «χρεώσει». Το βράδυ της ίδιας μέρας εκείνος με ενημερώνει ότι «το σχέδιο μας δεν ισχύει επειδή σε λίγες ώρες ο στρατός αποσύρεται, αλλά δεν επιτρέπεται να πας μόνη σου, δεν εγγυόμαστε για την ασφάλεια σου, η Τζενίν παραμένει κλειστή στρατιωτική ζώνη».
Σαφώς και δεν ανήκω στην κατηγορία των υπάκουων. Το ίδιο και τρεις ακόμα Έλληνες συνάδελφοι που όλοι μαζί αποφασίσαμε να φτιάξουμε το δικό μας pool. Με του Πρόδρομο Παπαηλιόπουλο και του εικονολήπτη Στάμο Προύσαλη από το MEGA και του Γιώργο Βλαβιανό από του ANTENNA ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί της επομένης για την Τζενίν. Δεν πηγαίναμε για να
μετρήσουμε πτώματα. Πηγαίναμε για να δούμε και με τα δικά μας μάτια τι είχε συμβεί εκεί.
Τα ισραηλινά άρματα μάχης και οχήματα μεταφοράς προσωπικού είχαν όντως υποχωρήσει.
Είχαν μετακινηθεί σε στρατηγικά σημεία της περιμέτρου της πόλης σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων τριγύρω και παρέμεναν εκεί στρατοπεδευμένα σε λάαγκερ, πρόχειρες βάσεις εκστρατείας.
Οι μπουλντόζες είχαν κατασκάψει σχεδόν κάθε γύρω δρόμο, ανοίγοντας εγκάρσια χαντάκια
για να μην μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα.
;
,
Η διαδικασία μάς είχε γίνει γνωστή: πρώτα περπάτημα στα χωράφια και ύστερα μέσα σε αυτοκίνητο κάποιου χωρικού που, από μονοπάτια χωραφιών, έφερε κι εμάς μέσα στην Τζενίν. Δεκάδες ντόπιοι και ξένοι δημοσιογράφοι είχαμε σπεύσει εκεί μέσα, την πρώτη μέρα που το πεδίο ήταν κάπως καθαρό. Από πάνω πετούσε αναγνωριστικό αεροσκάφος του στρατού και κατέγραφε τα πάντα. Το βλέπαμε.

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Πόλεις νεκροταφεία μετά το πέρασμα των ισραηλινών στρατευμάτων.
Η ελπίδα όμως των παιδιών παραμένει άσβεστη.
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Όπως αποδείχτηκε, το πεδίο δεν ήταν και τόσο καθαρό. Τώρα, ποιος και γιατί διέταξε εκείνο
το άρμα μάχης να μετακινηθεί από τη νέα του θέση πίσω προς την Τζενίν για να βάλουν οι
στρατιώτες στο σημάδι όποιου έκανε να βγει από την πόλη, δεν ξέρω να πω. Όμως έβλεπα τριάντα με σαράντα μέτρα μπροστά μου το χώμα να αναπηδά από τις σφαίρες που έπεφταν μπροστά στα πόδια τριών Αμερικανών συναδέλφων μας που, έντρομοι, παράτησαν το αυτοκίνητο τους
. και έτρεχαν σκυφτοί προς το μέρος μας. Δεν ξέρω επίσης να πω εάν οι στρατιώτες πυροβολούσαν για να σκοτώσουν ή απλώς για να μας τρομάξουν και να μας αναγκάσουν να παραμείνουμε παγιδευμένοι μέσα στη δύσοσμη κόλαση της Τζενίν, ποιος ξέρει για πόσο.
Πώς ξεφύγαμε; Ψάχνοντας μάταια δίοδο διαφυγής, βρεθήκαμε σε ένα μαντρί πάνω σε ένα
λόφο, στα βόρεια της Τζενίν. Από κάτω ένα ισραηλινό λάαγκερ κι εμείς σε απόσταση βολής. Είπαμε να τους πλησιάσουμε με λευκή σημαία, μήπως μας αφήσουν να περάσουμε. Μια γυναίκα
από την οικογένεια που ζούσε στο μαντρί έτρεξε, μας έφερε ένα καλοσιδερωμένο άσπρο φανελάκι του μωρού της κι αυτό δέσαμε πάνω σε ένα στραβόκλαρο για σημαία.
Ο Στάμος, από τη μια κρατώντας την κάμερα κι από την άλλη το αυτοσχέδιο κοντάρι, κι εγώ προχωρούσαμε μπροστά με τα λευκά «PRESS» να φιγουράρουν στα μπλε αλεξίσφαιρα. Στο
φυλάκιο οι στρατιώτες, επίστρατοι οι περισσότεροι, ήταν ή έδειχναν έκπληκτοι που μας είδαν.
«Από που μπήκατε;» ρωτούσαν και δήλωναν άγνοια για το συμβάν με τους πυροβολισμούς που
μας έφερε κακήν κακώς προς την πλευρά τους. Μας άφησαν ωστόσο να περάσουμε.
«Ρε συ, Στάμο, νόμιζα πως τα είχα δει όλα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά δεν είναι έτσι...»
κουβεντιάζαμε με του καλό συνάδελφο περπατώντας κάμποσα χιλιόμετρα μέχρι το επόμενο
σημείο ελέγχου.
«Κι εγώ έτσι νόμιζα, πως τα είχα δει όλα στο Κόσοβο και στο Αφγανιστάν», είχε πει, όπως
συνήθως, γελαστός.

Οι κίνδυνοι του επαγγέλματος
Αντίστοιχες απόψεις εξέφραζαν σχεδόν καθημερινά πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι. Ακόμα και
όσοι δούλευαν και δουλεύουν για λογαριασμό διεθνών κολοσσών της ηλεκτρονικής και έντυπης
ενημέρωσης, εφοδιασμένοι όχι μόνο με αλεξίσφαιρα, αλλά με πανάκριβα θωρακισμένα αυτοκίνητα και χοντρά λεφτά στην τσέπη. Βετεράνοι πολεμικοί ανταποκριτές που είχαν βρεθεί εκεί
για να καλύψουν πολέμους, συρράξεις, διενέξεις και κρίσεις σχεδόν σε όλο του κόσμο, εμφανίζουταν φοβισμένοι και έλεγαν πως πουθενά δεν είχαν υποστεί τόση κακομεταχείριση όση από
τους Ισραηλινούς στρατιώτες της «Αμυντικής Ασπίδας». Είχε γίνει σχεδόν σλόγκαν: «Άσε, φίλε
μου, ούτε στο Σεράγεβο ούτε στην Τσετσενία...»
Ας μη γελιόμαστε, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολλή βία στο ρεπορτάζ της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης, ακρογωνιαίο λίθο για τα της Μέσης Ανατολής, τα τόσο δύσκολα, πολύπλοκα και δυσκολονόητα ενίοτε για ανθρώπους της Δύσης. Στην πρώτη Ιντιφάντα, από το Δε54
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κέμβριο του 1987, πάλι κινδύνευε ένας δημοσιογράφος που θα ήταν παρών σε συγκρούσεις.
Όμως, κατά κανόνα, θα κινδύνευε να αρρωστήσει από του καπνό των δακρυγόνων και χημικών
ή να του χτυπήσει καμιά αδέσποτη πλαστική σφαίρα που έριχναν οι Ισραηλινοί στρατιώτες εναντίου των μικρών Παλαιστίνιων Σαμπάμπ, των παιδιών με τις πέτρες.
Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην εκεί και ακόμα παραμένουν έτσι. Η δεύτερη Ιντιφάντα, από το Σεπτέμβριο του 2000 και μέσα σε δύο χρόνια, είχε συμφωνά με επίσημα στοιχεία (13 Αυγούστου 2002) τη θανάσιμη σοδειά 2.440 ανθρώπων που έχασαν βίαια τη ζωή τους
- 1.797 Παλαιστίνιοι και 643 Ισραηλινοί. Νεκροί έξι του αριθμό στο ίδιο διάστημα ήταν δημοσιογράφοι διάφορων εθνοτήτων, ενώ καμιά διακοσαριά υπολογίζουν διεθνείς οργανώσεις
Τύπου ότι τραυματίστηκαν, χτυπήθηκαν ή έστω προπηλακίστηκαν άγρια από τους στρατιώτες.
Δολοφονίες, τραυματισμοί, ξυλοδαρμοί, προπηλακισμοί, όλα αποτελούν μορφές άσκησης
λογοκρισίας από την επίσημη πλευρά του Ισραήλ. Σαφώς μας ήταν γνωστό εδώ και χρόνια ότι
σε μέρες κρίσης ο ισραηλινός στρατιωτικός λογοκριτής κάνει υπερωρίες.
Θυμάμαι καθαρά ότι στη διάρκεια του Πολέμου στον Κόλπο το 1991 στρατιωτικοί λογοκριτές κοιμούνταν σε ράντζα, κάνουτας βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση, μέσα σε γραφεία μεγάλων διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων. Πριν σταλεί οτιδήποτε έξω, κείμενο ή εικόνα, έπρεπε
να ελεγχθεί και να διαβαθμιστεί, αλλιώς καραδοκούσε η απέλαση για όσους δε συμμορφώνονταν.
Με τα χρόνια, η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την άμεση αναμετάδοση εικόνας και κειμένου
και εκ των πραγμάτων ο στρατιωτικός λογοκριτής μπορεί να παρακαμφθεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, η πρόσβαση μας στον τόπο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα του ρεπορτάζ εμπο-

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Χωρίς πελάτες και με την τσέπη άδεια ο μικρός Παλαιστίνιος που πουλάει σαλέπι...
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δίζεται εξαρχής. Κάθε όριο είχε ξεπεραστεί. Ήταν εμφανέστατη η προσπάθεια των ισραηλινών
Αρχών να κάνουν κι εμάς μέρος του προβλήματος. Κι εμείς δεν είμαστε. Ούτε θέλουμε να γίνουμε.

0... κακός
Ο πιο «κακός» στα μάτια μας τις μέρες εκείνες ήταν ο Ντανιέλ Σίμαν, ανώτατος αξιωματούχος
του ισραηλινού υπουργείου Τύπου, διευθυντής του τομέα για τους ξένους δημοσιογράφους. Μας
είχε τσατίσει όλους από την αρχή. Ειδικά όταν στις 7 Απριλίου 2002 εμφανίστηκε στο CNN και
με απροκάλυπτο κυνισμό είχε δηλώσει ούτε λίγο ούτε πολύ πως «πρέπει να σεβόμαστε το νόμο» και πως, εάν μπλέκουμε στα πόδια των στρατιωτών «εάν αυτοί πρέπει να πυροβολήσουν για
να μας σταματήσουν, ε τότε καλά κάνουν».
Είχε προηγηθεί η πρώτη απέλαση ξένου δημοσιογράφου: ο Τζάσεμ ελ Αζάουι, Αμερικανός
πολίτης ιρακινής καταγωγής, της τηλεόρασης του Αμπού Ντάμπι, είχε διαπράξει το αμάρτημα
να πρωτομεταδώσει με ντοκουμέντο εικόνας την εν ψυχρώ εκτέλεση πέντε Παλαιστίνιων αστυνομικών από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ραμάλα, μέσα σε ένα κτίριο, στην αρχή της νέας εισβολής. Συνελήφθη, υποχρεώθηκε αρχικά να εγκαταλείψει τη Ραμάλα και, στην Ιερουσαλήμ, σχεδόν μεσάνυχτα Σαββάτου 6 Απριλίου 2002, ήμουν κι εγώ μέσα στους δεκάδες συναδέλφους που
υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες της σκηνής: πάνοπλοι άντρες του στρατού και της Σιν Μπετ, της

Φωτογραφία: Θαλασσινή Δούμα.
Ο πόνος δε γνωρίζει στρατόπεδο. Από την κηδεία Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα
από Παλαιστίνιο αστυνομικό, το Νοέμβριο του 2000.
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ισραηλινής ασφάλειας, εισέβαλαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και, χτυπώντας και κλοτσώντας του, του έχωσαν μέσα σε ένα στρατιωτικό τζιπ και του έστειλαν από κει που ήρθε. Ούτε διαβατήριο ούτε κινητό τηλέφωνο του επέστρεψαν, παρά τις διαμαρτυρίες του πως «είναι Αμερικανός πολίτης» και πως «παραβιάζονται τα δικαιώματά του». Ουδείς εκπρόσωπος του προξενείου των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ ήταν παρών. Ο Σίμαν είχε εισηγηθεί την απέλαση του Αζάουι.
«Πώς κατάφερες να μοιάζεις με του Γκέμπελς μιλώντας στο CNN, Ντάνι;» του είχα πει μια δυο
μέρες μετά, σε μια συνάντησή μας μέσα στο κυβερνητικό κέντρο Τύπου. Από δίπλα, ο συνάδελφος του MEGA, ο Στρατής Αγγελής, με κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια και με ύφος που έλεγε καθαρά πως καλά θα έκανα να είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Ο Σίμαν δε συμπεριφερόταν απλώς
σε στιλ Γκέμπελς. Του έμοιαζε και φυσιογνωμικά. Και το χειρότερο, φαινόταν ότι το ήξερε.
Και τι απέγινε τελικά με την υπόθεση της Τζενίν; Ελπίζω κάποτε να μάθουμε όλη την αλήθεια. Η κυβέρνηση Σαρόν ποτέ δεν επέτρεψε σε παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών να ερευνήσουν επιτόπου. Τέσσερις μήνες μετά την ισραηλινή εισβολή στην πόλη, την 1η Αυγούστου 2002,
δημοσιοποιήθηκε η σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στηριγμένη σε «ήδη διαθέσιμες πληροφορίες», σύμφωνα με το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν: ναι μεν στο κείμενο αποδόθηκαν ευθύνες στο Ισραήλ κυρίως για τη χρήση βαρέων όπλων μέσα στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό, αλλά η λέξη «σφαγή» δε χρησιμοποιήθηκε. Κι ενώ οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να μιλάνε για πεντακόσιους νεκρούς, η έκθεση υιοθετεί την επίσημη καταμέτρηση των ισραηλινών Αρχών, μιλώντας για πενήντα δύο.

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Φεβρουάριος 2001. Ζευγάρι Εβραίων εποίκων περπατά σε δρόμο της Χεβρώνας
μπροστά από το κατάστημα Παλαιστινίου.
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Ο μύθος της αντικειμενικότητας
στη μετάδοση της είδησης
του Κώστα Βαξεβάνη

Υπάρχει η θεωρία πως στον έρωτα και στον πόλεμο λέγονται τα μεγαλύτερα ψέματα. Στην πρώτη περίπτωση ένας δημοσιογράφος μπορεί να υπογράψει, όπως και κάθε άνθρωπος, μια ερωτική απογοήτευση. Σ τ ο ν πόλεμο ο δημοσιογράφος μπορεί να καθορίσει, όσο λίγοι, την τραγωδία. Πόλεμοι βέβαια γίνονται και χωρίς τους δημοσιογράφους. Κανένας πόλεμος όμως δεν έγινε τα τελευταία τριάντα χρόνια χωρίς να περιλαμβάνει στα επιτελικά του σχέδια ένα πρόγραμμα «χρήσης» των δημοσιογράφων.
Σ τ ο ν πρόσφατο πόλεμο στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν κατάφεραν να στρέψουν τα μάτια όλου του κόσμου σε όσα μετέδιδε το αραβικό δίκτυο Αl Jazeera, αφού πρώτα δημιούργησαν τις
συνθήκες για να είναι το μουαδικό δίκτυο στη χώρα. Η επιτυχία των Ταλιμπάν δεν εντοπίζεται
τόσο στην κατευθυνόμενη δημοσιογραφία όσο στην ακύρωση του μουτέλου πληροφόρησης της
άλλης πλευράς. Δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους Αμερικανούς να «νικήσουν» μέσω των τηλεοπτικών δικτύων, πρώτα με έναν πόλεμο «Game Boy» και στη συνέχεια στην πραγματικότητα.
Την ίδια ώρα στο ξενοδοχείο Μάριοτ στο Ισλαμαμπάντ οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι παρακολουθούσαμε του πόλεμο της παραπληροφόρησης. Ευπρεπείς κύριοι μοίραζαν «αποκλειστικές» πληροφορίες για έναν πόλεμο που δε βλέπαμε. Το Μάριοτ τελικά δεν ήταν η εξαίρεση. Εδώ
και δέκα χρόνια δίπλα σε όλα τα μεγάλα μέτωπα του πολέμου υπάρχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο
όπου δημοσιογράφοι, διπλωμάτες και πράκτορες αλληλοδιαψεύδουται ή κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Το Ρασίντ στη Βαγδάτη, το Χαγιάτ στο Βελιγράδι, το Καλιφόρνια στο Κούκοι, το Παλαιστίνη στη Γάζα. Πρόκειται μάλλον για ένα σημειολογικό φαινόμενο αρκετά αποκαλυπτικό.
Οι δημοσιογράφοι συγκεντρώνονται εκεί όπου υπάρχουν οι πληροφορίες. Και οι πληροφορίες πλέον εκπορεύονται από συγκεκριμένα σημεία. Αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει κλίμα
μεταφέροντας μια λάθος πληροφορία, τουλάχιστον δε θα ψάχνει τους δημοσιογράφους. Το
1997, στη μεγάλη κρίση στην Αλβανία που προέκυψε μετά την κατάρρευση των παρατραπεζών,
στο ξενοδοχείο Ρόγκνερ στα Τίρανα το σύνολο των δημοσιογράφων είχαμε μεταδώσει με διαφορά δέκα λεπτών την πτώση του Μπερίσα ύστερα από μια σκηνοθετημένη διαδικασία. Κλεισμένοι όλοι στο ξενοδοχείο εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ακούσαμε αρχικά τη φή59
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μη πως οι εξεγερμένοι έχουν περικυκλώσει το Προεδρικό Μέγαρο. Έπειτα από αρκετή ώρα τα
φώτα στο ξενοδοχείο έσβησαν. Όταν ρωτήσαμε γιατί, ο ιδιοκτήτης μάς ανακοίνωσε πως λόγοι
ασφάλειας το επέβαλλαν. Ο Μπερίσα, όπως είπε, είχε πέσει και το ξενοδοχείο δεν έπρεπε να
δίνει στόχο, επειδή υπήρχε ακόμα ανταλλαγή πυροβολισμών. Η πληροφορία υπ' αυτές τις συνθήκες ήταν πολύ δύσκολο να διασταυρωθεί και έτσι μεταδόθηκε από τους περισσότερους ως ασφαλής, μόνο και μόνο επειδή συνοδεύτηκε από ένα πειστικό σκηνοθετημένο παραμύθι. Τέτοια
λάθη γίνονται πλέον συχνά και είναι λογικό να γίνονται. Δεν είναι όμως πάντα αθώα. Η μετάδοση της «είδησης» ότι ο Μπερίσα έπεσε θα μπορούσε πραγματικά να του ρίξει αν το πλήθος
έβγαινε στο δρόμο για να γιορτάσει τη νίκη του. Καμιά φορά το φημολογούμενο αποτέλεσμα
γίνεται πραγματικό αποτέλεσμα, εξαιτίας της δυναμικής που δημιουργεί η φήμη. Είναι μια ανάδραση, η οποία δημιουργείται πια μόνο με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων.
Το 1999, σε ένα ντοκιμαντέρ που έκανα για τα δέκα χρόνια από την πτώση του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, ο ίδιος ο πρόεδρος Ιόν Ιλιέσκου -και ηγέτης της εξέγερσης του '89- παραδέχτηκε σε συνέντευξη που μου παραχώρησε ότι, παρά την καταπίεση του καθεστώτος, η ανατροπή ίσως να μην είχε γίνει αν δε μεταδιδόταν μια ψεύτικη είδηση. Τα διεθνή δίκτυα είχαν
μεταδώσει πως στην Τιμισοάρα οι δυνάμεις ασφάλειας του Τσαουσέσκου σκότωσαν χιλιάδες
κόσμο στη διάρκεια μιας ειρηνικής διαδήλωσης. Η «είδηση» της σφαγής ξεσήκωσε του κόσμο
σε όλη τη Ρουμανία. Πολύ αργότερα αποκαλύφθηκε πως δεν υπήρχε καμία εκατόμβη νεκρών,
αλλά μια διογκωμένη πληροφορία. Ο Τσαουσέσκου όμως είχε πέσει.
Είναι φανερό λοιπόν πως οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν γεγονότα σε κρίσιμες περιοχές
είναι οι ίδιοι κρίσιμες μονάδες που μπορούν να καθορίσουν τα πράγματα. Δυστυχώς οι αόριστες
επικλήσεις προς την αντικειμενικότητα δεν μπορούν να αποτρέψουν τη δυναμική που έχει η πληροφορία, η οποία αλλάζει χέρια τόσο γρήγορα. Σ τ ο ν πόλεμο στο Κόσοβο, λίγο πριν από τη λήξη του, σε έναν καταυλισμό Αλβανών προσφυγών στα Σκόπια συνέβη το εξής: κάποιοι πρόσφυγες
επιτέθηκαν εναντίου Σκοπιανών αστυνομικών, διαμαρτυρόμενοι ουσιαστικά για τις συνθήκες
που επικρατούσαν σ τ ο ν καταυλισμό. Όσοι βρεθήκαμε εκεί μεταδώσαμε την είδηση. Ένας δημοσιογράφος μεγάλου αμερικανικού δικτύου είπε για παράδειγμα πως το περιστατικό δείχνει να
είναι μια εξαίρεση σε σχέση με την ειρηνική διαμονή ενός εκατομμυρίου Αλβανών προσφυγών
στα Σκόπια. Κάποιος άλλος δημοσιογράφος μετέδωσε αυτά που συνέβησαν λέγοντας πως το θέμα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αν τρεις χτύπησαν πέντε, αλλά το αν τέτοια επεισόδια θα έμπαιναν στην ημερήσια διάταξη σε μια χώρα όπου η αλβανική μειονότητα όχι μόνο δεν ήταν μικρή,
αλλά έβλεπε και με πολύ καλό μάτι μια αυτονόμηση τύπου Κοσόβου. Ποιος λοιπόν είχε δίκιο;
Ποιος ήταν ο αντικειμενικός; Και οι δυο είχαν τη δική τους οπτική γωνία, που περνούσε μέσα από τα γεγονότα. Τελικά η αντικειμενικότητα δεν υπάρχει, όσο και αν αυτό φαντάζει σαν βλασφημία ενάντια στο μεγάλο οικοδόμημα της ενημέρωσης. Η αντικειμενικότητα είναι ουσιαστικά το μέτρο της αξιοπρέπειας του υποκειμενισμού μας. Ακόμα και ο θεατής, ο ακροατής ή ο αναγνώστης που διαμαρτύρεται επειδή ο τάδε δημοσιογράφος δεν είναι αντικειμενικός, ενδεχομένως να διαμαρτύρεται γιατί στα όσα μεταδόθηκαν δεν άκουσε και τη δική του άποψη.
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Η κάλυψη ενός πολέμου από το δημοσιογράφο, πριν από το ξεκίνημα της ακόμα, είναι ναρκοθετημένη από δυο πιθανά λάθη. Το πρώτο αφορά την άποψη του ίδιου του δημοσιογράφου
για του εαυτό του και το έργο του. Δυστυχώς αρκετοί δημοσιογράφοι θεωρούν ότι του πόλεμο
του κάνουν οι ίδιοι. Έτσι αφιερώνονται σε πολεμικά ανακοινωθέντα ή στην κάλυψη ενός εσωτερικού ρεπορτάζ. Αντί να δείχνουν τι γίνεται εκεί που βρίσκονται, δείχνουν το πόσο κινδυνεύουν, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, εν ολίγοις το πόσο ήρωες είναι. Δυστυχώς έχουμε δει εικόνες και από Έλληνες δημοσιογράφους να τρέχουν πανικόβλητοι -την ώρα που η κάμερα που
τους τραβά είναι σταθερή και καθόλου πανικόβλητη- και να αναφωνούν πόσο κινδυνεύουν. Ουσιαστικά αυτό από το οποίο κινδυνεύουν είναι η παιδική αρρώστια του πολεμικού ανταποκριτή, που λέγεται «θέλω να γίνω σταρ».
Το δεύτερο πιθανό λάθος αφορά την άποψη που έχει το κοινό για του πόλεμο. Ότι ο δημοσιογράφος βρίσκεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε κάποιο ύψωμα και παρακολουθεί από κάτω του
πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάτι δηλαδή σαν σύγκρουση Περσών-Ελλήνων στο Μαραθώνα. Αν και αρκετοί νεκροί δημοσιογράφοι σε περιοχές κρίσης αποδεικνύουν πως πρόκειται
για μια επικίνδυνη δουλειά, οι κίνδυνοι για έναν απεσταλμένο σ' αυτές τις περιοχές είναι πολλών ειδών.
Ο ανταποκριτής σε μια περιοχή κρίσης είναι ένας επαγγελματίας, συνήθως ξένος, σε ένα ξένο μέρος. Πρέπει να αφομοιώσει πληροφορίες, εικόνες και κουλτούρα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κυρίως πρέπει να τα σεβαστεί για να μην κινδυνεύσει. Διαθέτει ελάχιστες ώρες για να κά-

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Αφγανιστάν, Χότζα Μπαουντίν, Οκτώβριος 2001. Δημοσιογράφος συνομιλεί με ακρωτηριασμένους Αφγανούς.
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νει πολλά πράγματα. Οι περισσότερες από τις κρίσεις διαρκούν μήνες. Είναι σημαντικό λοιπόν
να αποκτήσεις οικειότητα με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Πρέπει να φας μαζί τους, ακόμα κι αν βρίσκεσαι σε μια καλύβα της Αφρικής στην οποία οι κάτοικοι έχουν τόσο διαφορετικά γευστικά γούστα από σένα, όσο διαφέρει το βοδινό, ας πούμε,
από την ακρίδα. Οι άνθρωποι στη χώρα των οποίων βρίσκεσαι έχουν σχεδόν πάντα την απαίτηση να σε δουν να είσαι με το μέρος τους. Συνήθως το να δείχνεις κατανόηση και να κάνεις ερωτήσεις είναι αρκετό για να καταλάβουν πως σε ενδιαφέρουν αυτά που λένε. Οι απλοί άνθρωποι είναι αυτοί που τις περισσότερες φορές δίνουν την πληροφορία που δε δίνουν οι Αρχές.
Η δημοκρατία πεθαίνει πριν από την αλήθεια στον πόλεμο. Έτσι είναι βέβαιο πως, όπου και
αν καλύπτεις πόλεμο, θα έχεις πίσω σου τις μυστικές υπηρεσίες και τους ανθρώπους τους. Όσο
πιο γρήγορα το κατανοήσεις αυτό τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Σοβαρό εμπόδιο τις περισσότερες φορές είναι η ίδια η δυτική μας κουλτούρα. Το να δώσεις το χέρι σε μια μουσουλμάνα που ο άντρας της είναι στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου δημιουργεί τις ίδιες υποψίες με το να ρωτάς πού κρύβεται ο αρχηγός της οργάνωσης. Η δουλειά σου ουσιαστικά ελέγχεται συνεχώς. Και
στον πόλεμο στο Κόσοβο αλλά και στο Ιράκ οι κασέτες ελέγχονταν με το επιχείρημα πως πρέπει
να διαπιστωθεί αν έχουν τραβηχτεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι χρήσιμο να μην ξεχνάς

Ι
Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Το «λάθος» των Αμερικανών είχε ως συνέπεια το θάνατο έντεκα ανθρώπων και του τραυματισμό άλλων
πενήντα ενώ έκαναν τα ψώνια τους στην κεντρική αγορά της πόλης Νις στη Γιουγκοσλαβία.
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πως βρίσκεσαι σε χώρα που κάνει πόλεμο, αλλά και να μην αυταπατάσαι πως πληροφορείς του
κόσμο παρέχοντας την άπλετη ενημέρωση. Παρέχεις απλώς τα δεδομένα που είναι ορατά. Καμία εμπόλεμη χώρα στην οποία ταξιδεύεις δε σε θεωρεί φίλο. Εκτός αν έχεις δεχτεί -συνέβη και
αυτό- να κάνεις συνέντευξη με αντιφρονούντα, υπό την απειλή των όπλων των εχθρών του.
Ως άνθρωπος της ενημέρωσης είσαι το λιγότερο ύποπτος. Αρκετοί Έλληνες δημοσιογράφοι θυμούνται την εξευτελιστική ανάκριση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, αλλά και τις
απειλές με καλάσνικοφ στην Αλβανία. Σπάνια υπάρχει ανεξάρτητη πηγή για να επιβεβαιώσει
πληροφορία σε εμπόλεμη περιοχή. Η διαίσθηση και η εμπειρία είναι πιο χρήσιμα εργαλεία απ'
αυτούς που θα σε προσεγγίσουν για να σου δώσουν μια πληροφορία. Ακόμα και όταν όλα δείχνουν
αυταπόδεικτα, εσύ διερωτάσαι. Έτσι πρέπει. Σ τ ο ν τελευταίο πόλεμο στο Αφγανιστάν, λίγο πριν
από τους βομβαρδισμούς, συνάντησα στο Ισλαμαμπάντ κρυφά μέλη της οργάνωσης RAWA, μιας
οργάνωσης γυναικών για τα δικαιώματα στο Αφγανιστάν. Οι γυναίκες αυτές μου έδωσαν το βίντεο
ντοκουμέντο με τη δημόσια εκτέλεση μιας γυναίκας στο στάδιο της Καμπούλ. Ένας Ταλιμπάν πυροβολούσε εξ επαφής μια γυναίκα που ακόμα και την ώρα της εκτέλεσης της έβλεπε τον κόσμο
μέσα από μια μπούρκα. Το πλήθος αλάλαζε και μια δεύτερη γυναίκα έτρεχε να καλύψει το πόδι
της νεκρής που φάνηκε κάτω από την μπούρκα, για να μη σκανδαλιστεί το κοινό.
Στην ίδια κασέτα ο δήμιος έσφαζε έναν άντρα με μαχαίρι ενώ στα γκολπόστ κρέμονταν τα
νεκρά σώματα των εχθρών του ισλάμ. Ήταν από τα πιο ανατριχιαστικά θέματα που έχω καλύψει. Το βίντεο δεν άφηνε αμφιβολίες ότι ήταν πραγματικά τραβηγμένο στην Καμπούλ και πως
εκτελεστές ήταν οι μαυροφορεμένοι Ταλιμπάν. Έθετα όμως στον εαυτό μου πολλά ερωτήματα
σε σχέση με τη σκοπιμότητα της δημοσιοποίησης του βίντεο. Γιατί τώρα έβγαινε στην επιφάνεια; Μήπως, παρότι αληθινό, ευνοούσε την πλευρά των καλών Δυτικών για να δικαιολογήσει το
τι θα ακολουθούσε; Μπορεί και να ήταν έτσι, και τώρα πιστεύω πως ήταν. Ταυτόχρονα ήταν και
μια αλήθεια που έπρεπε να μάθει ο κόσμος. Το βίντεο προβλήθηκε στο MEGA και είκοσι τέσσερις ώρες μετά στο CNN. Η προβολή από το διεθνές αυτό δίκτυο σίγουρα δημιούργησε την εντύπωση πως υφήλιος δεν είναι μόνο οι πλατείες που ζουν οι Δυτικοευρωπαίοι. Αν τα ερωτήματα που θέτεις μπροστά σε ένα δημοσιογραφικό θέμα δεν μπορούν να απαντηθούν, τουλάχιστον
σε ωριμάζουν.
Σε καμία από τις πρόσφατες καταγραφές πολέμων δεν υπάρχουν εικόνες ανάλογες με αυτές
που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ασπρόμαυρα αρχεία. Ο πόλεμος έχει αλλάξει μορφή. Έχει
την εικόνα ηλεκτρουικού παιχνιδιού. Λάμψεις μπροστά σε μια κάμερα, που ελάχιστα δέκατα του
δευτερολέπτου γίνονται λάμψεις σε μια οθόνη τηλεόρασης. Μουαδικό κοινό στοιχείο παλιών και
νέων πολέμων, εκτός από το θάνατο, είναι οι πρόσφυγες. Όταν ξεκινήσουν οι χιλιάδες των προσφύγων, πίσω τους ακολουθεί ο πόλεμος. Είναι οι ίδιες εικόνες από τη Μικρασία του '22 ως το
Κόσοβο του 2000. Η χειρότερη ίσως πλευρά του πολέμου και για το δημοσιογράφο που καλύπτει του πόλεμο. Την εικόνα ενός νεκρού την ξεπερνάς. Ποτέ όμως την εικόνα μιας γιαγιάς σε
ένα καρότσι οικοδομής, που στα ενενήντα χρόνια της έπρεπε να αλλάξει πατρίδα. Ούτε την εικόνα ενός πιτσιρικά που βάζει τα κλάματα μόλις βλέπει την κάμερα, γιατί μοιάζει πολύ με το
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Καμπούλ, Μάρτιος 2002.

Το σχολείο τους καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς,

ωστόσο επιμένουν να κάνουν μάθημα εκεί που κάποτε ήταν η τάξη τους.
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όπλο των παραστρατιωτικών που σκότωσαν του πατέρα του και έδιωξαν του ίδιο. Δεν ξεπερνάς
την εικόνα ενός βρέφους στο Ιράκ που πεθαίνει επειδή απλώς τελειώνει η φιάλη με το οξυγόνο.
Του κοριτσιού στα σύνορα Αιθιοπίας και Ερυθραίας που βγάζει επί μέρες επιθανάτιους ρόγχους
γιατί δεν υπάρχουν μερικά μπιρ για να αγοραστούν χάπια για τη μαλάρια. Ένα μπιρ ισοδυναμεί με πενήντα δραχμές, δυο μπιρ με μια ζωή.
Είναι μεγάλο πρόβλημα για το δημοσιογράφο να πρέπει να κατανοεί με αυτό του τρόπο ότι
τα πράγματα αλλάζουν σε δευτερόλεπτα, καταστρέφοντας ζωές ανθρώπων. Είναι ακόμα μεγαλύτερο να πρέπει να παραμένει καταγραφέας, με ένα συναίσθημα που καταπνίγει και που κάποια στιγμή θα του εκδικηθεί. Ακόμα και τώρα, όταν βλέπω στο δρόμο τρακτέρ, για μερικά δευτερόλεπτα πιστεύω πως αν στρέψω το βλέμμα μου πίσω θα κρέμεται μια κούνια παιδιού και θα
ακολουθούν πρόσφυγες. Ένα γεωργικό μηχάνημα έχει αλλάξει εικόνα μέσα μου. Μπορεί να είναι σχετικά εύκολο να πεις τις ανθρώπινες ιστορίες των προσφύγων. Πώς όμως να εξηγήσεις
τις αιτίες τους; Είναι πια φανερό πως οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται στους πολέμους. Οι εικόνες του ανθρώπου που πάει στο πουθενά, του παιδιού που θηλάζει την αβεβαιότητα απευθύνονται στο θυμικό. Λύσεις επιβάλλονται αφού η κοινή γνώμη κλάψει, όπως πολλές φορές οι δημοσιογράφοι που καταγράφουν την ιστορία τους.

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Γέφυρα στο Νόβι Σαντ, που σημαίνει Νέος Κήπος, καταστραμμένη από τις νατοϊκές βόμβες.
Η πόλη, που είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, κόπηκε στη μέση, αφού όλες
οι γέφυρες της καταστράφηκαν. Στο βάθος τα καιόμενα διυλιστήρια.
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν μείνει ορφανά στο Αφγανιστάν, αντιμέτωπα με την πείνα
και τ ι ς αρρώστιες. Ετησίως περίπου διακόσες πενήντα χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν λόγω υποσιτισμού.
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Ένα χρόνο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Κόσοβο, στα βουνά του Μπαγιαμτσούρ της βόρειας Αλβανίας είχε εμφανιστεί το πρώτο κύμα προσφυγών. Την εποχή εκείνη Σέρβοι παραστρατιωτικοί έκαναν επιδρομές στα χωριά του Κοσόβου και τρομοκρατούσαν αλβανόφωνα χωριά. Αυτοί όμως που έσπρωξαν τους Κοσοβάρους στην προσφυγιά ήταν οι ίδιοι οι άντρες του UCK, οι
οποίοι, όπως μου αποκάλυψαν αργότερα πρόσφυγες, τους προέτρεπαν να φύγουν γιατί θ' ακολουθούσαν βομβαρδισμοί. Ήθελαν έτσι να πιέσουν τη Δύση μέσα από τις εικόνες δυστυχίας των
προσφυγών να πάρει αποφάσεις κατά του Μιλόσεβιτς. Είναι τραγικό για ένα δημοσιογράφο να
ανακαλύπτει εκ των υστέρων την αλήθεια, όταν ήδη έχουν χαθεί άνθρωποι και βέβαια έχει χάσει ο Άνθρωπος.
Η άποψη πως ο δημοσιογράφος είναι ταγμένος στην αλήθεια μοιάζει συχνά με εκείνα τα
μαυσωλεία στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού που συγκέντρωναν όλη την υποκριτική λατρεία.
Συχνά αναρωτιέμαι ποια αλήθεια. Ακόμα κι αυτή που ο ίδιος εκπροσωπώ έχει αλλάξει συχνά.
Όταν το 1997, υστέρα από επαφές αρκετών μηνών, πήγα στη Συρία για μια συνέντευξη με του
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που έμελλε να είναι και η τελευταία του πριν συλληφθεί, βρέθηκα απέναντι σε κάποιο άνθρωπο που θεωρούσα εκπρόσωπο ενός λαού και ενός κινήματος. Την αυταπάρνηση των Κούρδων που ήταν έτοιμοι να αυτοπυρποληθούν για χάρη του, την αυστηρή πειθαρχία, την προσωπολατρία που διέκρινα τα θεωρούσα αναγκαία κακά για την επιβίωση σε ένα σκληρό πόλεμο. Όταν υστέρα από μερικούς μήνες ο Οτσαλάν συνελήφθη, η στάση του με έκανε να αναρωτηθώ για πολλά πράγματα. Ξαναείδα ένα χρόνο μετά τα πλάνα και τη συνέντευξη εκείνη. Είχα πλέου την άποψη πως ο Οτσαλάν, ελάχιστα στηριγμένος στη δημοκρατία για την
έλλειψη της οποίας κατηγορούσε τους Τούρκους, έφτιαξε έναν πλασματικό μικρόκοσμο μέσα
στον οποίο ήταν σχεδόν θεός. Όταν βρέθηκε στον πραγματικό κόσμο, χωρίς τους χιλιάδες μαχητές που θα αυτοκτουούσαν για χάρη του, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτά που συνέβαιναν
γύρω του. Δεν μπορούσε να τα κατανοήσει, γιατί σαν θεός μέχρι τότε δεν το είχε ανάγκη. Η παλιά μου αλήθεια είχε αντικατασταθεί από μια άλλη. Σε έναν κόσμο που, ακόμα και αν κάποιος
δεν έχει δίκιο, μπορεί να έχει το δίκιο του. Η αλήθεια λοιπόν του δημοσιογράφου, ειδικά σ τ ο ν
πόλεμο, είναι το σταθερό του πάτημα στην αξιοπρέπεια και τις δημοκρατικές αντιλήψεις. Τίποτ' άλλο. Αν ξεφύγεις απ' αυτό, μπορεί να μη σε πυροβολήσουν οι αντιμαχόμενοι, θα σε πυροβολήσει όμως η ζωή.
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Αντιμέτωπος με την ιστορία
του Νικόλα Βαφειάδη

Είδα την ιστορία κατάματα στα πεδία των μαχών του πλανήτη, ένιωσα του παλμό της για μια
ταραγμένη εικοσαετία, την ψηλάφισα την ώρα που γεννιόταν στην έξοδο του περασμένου αιώνα, είδα να τη βιάζουν με μαζικά εγκλήματα πολέμου, γνώρισα από κουτά μερικούς από τους
πιο σημαντικούς πρωταγωνιστές της κι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να την καταγράψω
με το φτωχό υλικό μιας μέρας και το αδύναμο μελάνι της πένας μου.
Τα εμπόδια υπήρξαν πολλά. Μερικά από αυτά είναι έκτων πραγμάτων απροσπέλαστα. Τα
μεγάλα ψέματα των πολέμων που λέγονται για λόγους προπαγάνδας, τα μικρά ψέματα των
δημοσιογράφων που θέλουν να εντυπωσιάσουν, η υποκειμενική ματιά των εικονοληπτών, η
προπαγανδιστική προσέγγιση των μεταφραστών, η στρατιωτική λογοκρισία, οι περιορισμοί
του μέσου μετάδοσης της πληροφορίας, ο συναισθηματικός δεσμός με τους εμπολέμους, η μάχη με το χρόνο, η εικονική πραγματικότητα, οι τεχνικές δυσκολίες, η σκόπιμη παραπλάνηση
του αντιπάλου, οι προσωπικές προκαταλήψεις και οι κάθε λογής ανεπάρκειες είναι τα κυκλώπεια τείχη που ορθώνονται ανάμεσα στο δημοσιογράφο και του πολίτη και φυλακίζουν
την αλήθεια.
Οι αποχρώσεις των γεγονότων είναι άπειρες. Τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο στις καταιγιστικές
εξελίξεις. Και ο δημοσιογράφος είναι ένας απελπιστικά μόνος ταξιδευτής στις ατραπούς της ιστορίας. Για να προσπελάσει τα εμπόδια πρέπει πρώτα να τα εντοπίσει. Βιώματα και αναμνήσεις δίνουν την πρώτη ύλη. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν...

Το μεγάλο ψέμα
Όλα τα χρώματα της ίριδας παιχνίδιζαν στο λεκιασμένο θαλασσινό νερό αντικατοπτρίζουτας
τις ακτίνες του ήλιου πάνω στην ταραγμένη επιφάνεια της διαλυμένης πετρελαιοκηλίδας. Τα
θαλασσοπούλια του Κόλπου φτερούγιζαν άπραγα πάνω από την ακτογραμμή του Αλ Χάφτζι αναζητώντας μάταια τη ζωντανή λεία τους. Τα αφρόψαρα, όσα δεν πήγαν από ασφυξία, δραπέτευσαν για άλλες παραλίες.
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Οι κάμερες, παραταγμένες στην έρημη ακρογιαλιά, περίμεναν να βουτήξει κάποιο θαλασσοπούλι στα λερά νερά για να καταγράψουν μια εικόνα που να μοιάζει όσο ήταν δυνατό με αυτή που είχε μεταδώσει η βρετανική και η αμερικανική τηλεόραση την προηγουμένη μέρα. Γι'
αυτό άλλωστε όλοι οι ανταποκριτές είχαν πιέσει τις σαουδαραβικές Αρχές να οργανώσουν την
«εκδρομή» στο απαγορευμένο Αλ Χάφτζι, το τελευταίο χωριό πριν από το -κατεχόμενο από τα
στρατεύματα του Σαντάμ Χουσεΐν- Κουβέιτ, όπου υποτίθεται ότι είχαν καταγράψει τις εικόνες
τους οι «συνάδελφοι» του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου.
Δεν επρόκειτο όμως κανείς να εντοπίσει μια τόσο χαρακτηριστική -και καταδικαστική για
του Σαντάμ- εικόνα. Γιατί απλούστατα το λευκό θαλασσοπούλι, που πέθαινε στην προσπάθεια
του να τινάξει από τα βαριά φτερά του το μαύρο αργό πετρέλαιο, είχε κινηματογραφηθεί πριν
από μήνες κάπου στη Βόρεια Θάλασσα μετά την τεράστια οικολογική καταστροφή που είχε προκαλέσει το ναυάγιο του «Εξόν Βαλντέζ».
Σπρωγμένος από το αδιέξοδο του ρεπόρτερ που αναζητεί ένα θέμα και δεν μπορεί να το εντοπίσει, εγκατέλειψα τη συντροφιά των άλλων συναδέλφων κι άρχισα να περιπλανιέμαι στην
ακτή που ανέδιδε μια βαριά μυρωδιά πετρελαίου επειδή πράγματι οι Ιρακινοί είχαν χύσει στη
θάλασσα χιλιάδες τόνους.
Προπαγάνδα και παραπλάνηση
Η καλά οργανωμένη προπαγάνδα των
Αμερικανών στρατιωτικών είχε κατορθώσει να πείσει τους Ιρακινούς επιτελείς ότι επρόκειτο να γίνει απόβαση στις
ακτές του Κουβέιτ. Κι αυτοί αποφάσισαν να χύσουν πετρέλαιο στη θάλασσα,
όχι για να προκαλέσουν μια τεραστίων
διαστάσεων οικολογική καταστροφή ή
για να εκδικηθούν τους Κουβεϊτιανούς,
όπως μετέδιδαν ορισμένα δυτικά μέσα ενημέρωσης, αλλά για να δημιουργήσουν
προβλήματα στις αποβατικές δυνάμεις
και να μπορέσουν να τις αποκρούσουν.
Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Χιλιάδες είναι τα παιδιά στο Ιράκ
που πληρώνουν τις συνέπειες του πολέμου.
Τα κρούσματα καρκίνου πενταπλασιάστηκαν
μετά το 1991 και η παιδική λευχαιμία
είναι η υψηλότερη σ τ ο ν κόσμο.
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Μια ώρα περιπλάνησης ήταν αρκετή για να ανακαλύψω αυτό που έψαχνα εναγωνίως και που θα
μπορούσε να είχε σώσει τους Δυτικούς προπαγανδιστές από ένα από τα πλέον αξιομνημόνευτα ψεύδη του πολέμου. Στην μπούκα του μικρού λιμανιού του εργοστασίου αφαλάτωσης του Χάφτζι, ένα
παχύ στρώμα μαύρου αργού πετρελαίου επέπλεε. Δεν ξέρω αν ήταν από αυτό που έριξαν στη θάλασσα οι Ιρακινοί ή αν προερχόταν από τα απόβλητα της αφαλάτωσης. Εκείνη τη στιγμή έμοιαζε
να μην έχει και τόση σημασία. Φώναξα αμέσως του εικονολήπτη μου, το Νοτιοαφρικανό Ρομπ του
δικτύου Visnews, και του έδειξα το εύρημα μου. Με του κυνισμό που διακρίνει τους έμπειρους εικονολήπτες πολεμικούς ανταποκριτές μού είπε: «Ωραία! Δε μένει παρά να βρούμε ένα γαμημένο άσπρο
πουλί και να το πετάξουμε μέσα για να έχουμε τη χτεσινή είδηση». Ευτυχώς όσο ο Ρομπ κατέγραψε
με την κάμερα του την παχιά πετρελαιοκηλίδα δεν έπεσε μέσα ο γλάρος που πετούσε από πάνω μας
(ούτε του έπιασε κανείς να του πετάξει μέσα) κι έτσι η απάτη με το ναυάγιο του «Εξόν Βαλντέζ» αποκαλύφθηκε. Γιατί αν μια δεύτερη κάμερα, και μάλιστα του διεθνούς δικτύου Visnews (προγόνου
της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Reuters) κατέγραψε εικόνα με άλλο γλάρο να τσαλαβουτάει στο πετρέλαιο, η ατιμία των «συναδέλφων» μας ίσως να μη μαθευόταν ποτέ. Τελικά στου πόλεμο όλες οι
αλήθειες είναι μισές κι ακόμα και το πιο τραβηγμένο ψέμα ίσως να έχει κάποια δόση αλήθειας.

0 πολιτισμός της κάμερας
Η αρχή και το τέλος της σύγχρονης δημοσιογραφίας είναι το «μάτι» της κάμερας. Ό,τι δεν κατέγραψε ο εικονολήπτης είναι σαν να μην έχει συμβεί. Στο σημερινό πολιτισμό της εικόνας η ιστορία δε γράφεται από την αλληλουχία των σημαντικών εξελίξεων αλλά από ό,τι προλάβουν
να αποτυπώσουν οι τηλεοπτικές κάμερες. Η επίθεση κατά των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη ίσως να μην είχε γίνει ποτέ αν οι εμπνευστές της δεν ήταν βέβαιοι ότι το γεγονός θα καταγραφόταν σε απευθείας μετάδοση και θα αιχμαλώτιζε τα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Πραγματικός πρωταγωνιστής στην καταγραφή της ιστορίας είναι πλέον ο εικονολήπτης και
η κάμερα του. Ο ρόλος του δημοσιογράφου γίνεται επικουρικός και επεξηγηματικός της εικόνας, σύμφωνα με το νέο δόγμα κάποιων απαίδευτων διευθυντών, που υποτιμούν τη νοημοσύνη
του κοινού. Τι γίνεται όμως όταν οι κάμερες είτε δεν είναι εκεί είτε έχουν τεχνικό πρόβλημα ή όταν ο εικονολήπτης είναι απρόσεχτος, κουρασμένος ή απλώς θέλει να δώσει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του; Τότε το δεκανίκι της ιστορίας πέφτει
και η εικόνα προδίδει το πρωτότυπο. Δε θα ξεχάσω ποτέ ένα φίλο Έλληνα εικονολήπτη που άφησε την κάμερα στο σπίτι του και αναζητούσαμε σε γειτονική μας χώρα δανεική κάμερα. Ουδέν νεότερου από το μέτωπο για του τηλεοπτικό μας σταθμό εκείνη τη μέρα. Ή έναν άλλο που
τις πρώτες μέρες στο Σεράγεβο όταν άκουγε πυροβολισμό τρόμαζε και πατούσε αυτομάτως το
κουμπί που έκλεινε την κάμερά του. Μόνο όταν τρόμαζε πολύ είχαμε εικόνα, γιατί πατούσε δυο
φορές το κουμπί κι έτσι η κάμερα ξανάρχιζε να δουλεύει. Ή έναν τρίτο στη Βοσνία που είχε εντοπίσει κάτι χαλάσματα και κάθε φορά που έπεφτε μια κανονιά γύριζε την κάμερα προς τα ε.
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κεί και, βοηθουντος και του καπνού από τη σόμπα ενός γειτονικού σπιτιού, σου δημιουργούσε
την ψευδαίσθηση ότι η οβίδα έπεσε εκεί καταστρέφοντας ένα σερβικό σπίτι. Στην πραγματικότητα τα πυρά πυροβολικού ήταν σερβικά και οι στόχοι βρίσκονταν στο μουσουλμανικό τομέα.

Το καρέ της σφαίρας
Ο θρυλικός εικονολήπτης Μάικ Σποζίτο κέρδιζε πάντοτε την εμπιστοσύνη των στρατιωτών της
πρώτης γραμμής και τους έκανε φίλους πριν αρχίσει να τους καταγράφει. Ταυτοχρόνως το μάτι του έκοβε γωνίες λήψης και «κάδρα». Γύριζε γύρω από το θέμα του σαν χορευτής και οι εικόνες του ήταν συγκλονιστικές, έτοιμες για μετάδοση. Και το κυριότερο, γνώριζε τι ακριβώς είχε καταγράψει μέχρι και το τελευταίο καρέ. Δυστυχώς, οι περισσότεροι εικονολήπτες είτε υπερβάλλουν γι' αυτά που έχουν καταγράψει λέγοντας «τα έχω όλα» είτε είναι εξαιρετικά μετριόφρουες, με αποτέλεσμα είτε η εικόνα να αδικεί το κείμενο είτε το κείμενο την εικόνα, καθώς συνήθως δεν υπάρχει χρόνος για να ελέγξεις τι ακριβώς έχει καταγραφεί στην κάμερα.
Κάποτε στην κωμόπολη Νόβσκα, κουτά στο Βούκοβαρ της Κροατίας, τρέχαμε πανικόβλητοι

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Ιούνιος 1999. Αλβανόφωνοι λεηλατούν εγκαταλειμμένα σπίτια Σέρβων
στην Κοσόβτσκα Μιτρόβιτσα, βορειοδυτικά της Πρίστινα στο Κόσοβο.
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Ιανουάριος 1999. Κηδεία αλβανοφώνου στο χωριό Ρακοβίνια,
εβδομήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πρίστινα

μαζί με του Μάικ Σποζίτο για να σωθούμε από έναν ελεύθερο σκοπευτή που μας είχε βάλει στο
σημάδι. Μια σφαίρα πέρασε πίσω από την πλάτη μου και καρφώθηκε στον απέναντι τοίχο. «Έχω
καταγράψει τη σφαίρα», μου είπε όταν πέρασε ο κίνδυνος. Ακόμα και τη στιγμή που έτρεχε για
να σωθεί το μυαλό του ήταν στην καταγραφή της εικόνας. Και πραγματικά όταν γυρίσαμε στο Ζάγκρεμπ είδαμε στο βίντεο σε αργή κίνηση τη σφαίρα να περνάει ξυστά από το νήμα της ζωής μας.

Το νεκροταφείο της είδησης
Την Πρωτομαγιά του 1999 είχαμε πάει με του εικονολήπτη Άγγελο Μισιρλή στο Πρίζρεν στο
Κοσσυφοπέδιο. Η ισχυρή έκρηξη της βόμβας που έριξε νατοϊκό αεροσκάφος έσεισε την πόλη
και ισοπέδωσε την «καρδιά» του τσιγγάνικου καταυλισμού, δημιουργώντας μάλιστα και κρατήρα διαμέτρου πενήντα και βάθους δέκα μέτρων κατ' εκτίμηση. Στο σημείο της καταστροφής εκτός από τη δική μας κάμερα έφτασε ύστερα από λίγο και μία του σερβικού στρατού. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Θα μου μείνει αξέχαστη η προσπάθεια του σωστικού συνεργείου να ανασύρει έναν άντρα που ήταν θαμμένος κάτω από τα ερείπια. Το ακίνητο σώμα άρχισε να σπαρταράει όταν το έβγαλαν στην επιφάνεια και τελικά ο άνθρωπος σώθηκε. Η μικρή τσιγγάνικη κοι73
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νότητα θρήνησε τουλάχιστον έντεκα νεκρούς. Κι όμως, οι εικόνες αυτές δε μεταδόθηκαν από τα
διεθνή πρακτορεία, γιατί δεν ήταν εκεί οι δικές τους κάμερες. Η είδηση θάφτηκε κανονικά και
με όλες τις τιμές κάτω από τους τόνους σκόνης των ερειπίων. Την ίδια ματωμένη Πρωτομαγιά,
τα νατοϊκά αεροσκάφη είχαν πλήξει κι ένα λεωφορείο στη γέφυρα του Λούζανε κι έτσι η σφαγή στο Πρίζρεν πέρασε σε δεύτερη μοίρα και δε μεταδόθηκε ούτε κι από το κανάλι στο οποίο
εργάζομαι. Ευτυχώς, κάμποσες μέρες αργότερα ο σερβικός στρατός μοίρασε στα διεθνή πρακτορεία, μετά την απαραίτητη στρατιωτική λογοκρισία, μερικές εικόνες που ανέδειξαν τη μεγάλη αυτή σφαγή σε τηλεοπτικό μονόστηλο. Κι έτσι και οι δικοί μου διευθυντές θυμήθηκαν το
θέμα, μάλλον όχι για την αξία του, αλλά για να αποδείξουν ότι η δική μας κάμερα ήταν εκεί.

Ο Μέρφι και το τηλεκοντρόλ
Η συμπύκνωση μέσα στον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας
της εμπόλεμης περιοχής, που θα μπορέσει να αποδώσει το κλίμα και -ει δυνατόν- να συγκινήσει τους τηλεθεατές, είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των πολεμικών ανταποκριτών. Διότι, όπως
όλοι οι έμπειροι απεσταλμένοι γνωρίζουν, σύμφωνα με το νόμο του Μέρφι, ακόμα κι όταν το
σύμπαν καταρρέει γύρω σου, όταν οι οβίδες σφυρίζουν στ' αφτιά σου, όταν οι σφαίρες πέφτουν
βροχή, τη στιγμή που θα σηκώσεις την κάμερα συμβαίνει κάτι μαγικό. Οι σφαίρες σταματούν
να πέφτουν, οι οβίδες δε σφυρίζουν πια κι ο ορυμαγδός πυρός γίνεται μόνο σχήμα λόγου.
Αλλά ακόμα και στις εξαιρέσεις που ο νόμος του Μέρφι διαψεύδεται, ο αδυσώπητος νόμος
της σχέσης του φιλμικού χρόνου με του πραγματικό δουλεύει εναντίου μας. Αν δηλαδή σκάσουν
κουτά σου μέσα σε ένα πεντάλεπτο δέκα οβίδες είναι βέβαιο ότι βρίσκεσαι πολύ κουτά στο χείλος της κόλασης. Κανένας τηλεθεατής όμως δε θα περιμένει με το τηλεκοντρόλ στο χέρι για τριάντα ολόκληρα δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσει μια ακόμα έκρηξη. Μετά τη δεύτερη, το πολύ την
τρίτη έκρηξη θα έχει αλλάξει κανάλι. Γι' αυτό παρεμβαίνει το μοντάζ, η σύνθεση δηλαδή των
εικόνων με μια πιο πυκνή ροή.

Η προκρούστεια κλίνη
Για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του τηλεθεατή, πολλοί παραγωγοί που επιμελούνται το θέμα
στα κεντρικά στούντιο, με τη συνεργασία των μοντέρ, προσθέτουν του ήχο -ή ακόμα και την εικόνα- εκρήξεων από το αρχείο, δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότητα που ιδανικά αναπαριστά την αλήθεια, συνήθως όμως δίνει μια παραμορφωμένη και υπερβολική εκδοχή της, καθώς μάλιστα ο πολεμικός ανταποκριτής βρίσκεται στο μέτωπο και δεν έχει πλέον του παραμικρό έλεγχο
στο τελικό αποτέλεσμα. Θύματα της προκρούστειας κλίνης των παραγωγών και του αδυσώπητου
τηλεοπτικού χρόνου έχουν πέσει πολλά ρεπορτάζ δικά μου και αμέτρητων άλλων άξιων συναδέλ-
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Φωτογραφία:

Σπύρος Τσακίρης/Ελευθεροτυπία.

Οι εγκαταστάσεις της Γιουγκοπετρόλ στο Νόβι Σαντ καίγονται μετά το βομβαρδισμό τους.
Οι κάτοικοι διασχίζουν το Δούναβη με σχεδία, αφού η γέφυρα έχει καταστραφεί.

φων. Οι διευθυντές μάς ενθαρρύνουν να στέλνουμε μεγάλα κομμάτια. Το δορυφορικό κύκλωμα ανοίγει και το υλικό φεύγει. Κατόπιν -λόγω των υπόλοιπων εξελίξεων της μέρας- ο διαθέσιμος χρόνος στο δελτίο ειδήσεων λιγοστεύει κι οι διευθυντές δίνουν εντολή στους παραγωγούς να «τα κόψουν».
Το αποτέλεσμα είναι οι ιστορίες που βλέπουν οι τηλεθεατές να μην έχουν αρχή, μέση και τέλος.
Οι παραγωγοί παραπονιούνται λέγοντας πως έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σώσουν το πνεύμα του ρεπορτάζ και ορισμένοι μάλιστα φτάνουν στο άλλο άκρο, ισχυριζόμενοι ότι ανέδειξαν το ρεπορτάζ και το έκαναν πραγματικά ενδιαφέρον ενώ αρχικά ίσως να ήταν και
λίγο ανιαρό. Εκείνο που αρνούνται να κατανοήσουν και να αποδεχτούν είναι πως, άσχετα με τις
ικανότητες και τις δεξιότητες του Προκρούστη, ό,τι κι αν περισσεύει από την κλίνη του (πόδι,
χέρι, κεφάλι) είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.

Πόλεμος για μια ζωντανή σύνδεση
Αναπόσπαστο κομμάτι ενός καλού τηλεοπτικού ρεπορτάζ είναι και το λεγόμενο σταντάπ, η στιγμή
δηλαδή που εμφανίζεται ο δημοσιογράφος αυτοπροσώπως και μιλάει απευθείας στον τηλεθεατή.
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Όλοι οι θεωρητικοί της τηλεόρασης επιμένουν πως την ιερή αυτή στιγμή πρέπει στην εικόνα να συμβαίνουν τα πάντα: να πέφτουν οβίδες, να ακούγονται πυροβολισμοί και να δίνεται η αίσθηση ότι ο
δημοσιογράφος είναι λεβέντης, γενναίος και πανταχού παρών. Αυτό είναι το κίνητρο πολλών δημοσιογράφων και εικονοληπτών που επιμένουν να σκηνοθετούν το σταντάπ για να κάνουν καλή εντύπωση.
Στην εξέγερση της Αλβανίας, όταν κόπασε ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών, άκουσα ένα βράδυ καταιγισμό πυρός στο Αργυρόκαστρο. Ανησύχησα και βγήκα αμέσως έξω αναζητώντας το σημείο της -χωρίς άλλο— σκληρής μάχης που σίγουρα θα είχε και θύματα. Ρώτησα έναν Αλβανό πού
είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. «Δεν είναι πόλεμος, αφεντικό. Το κανάλι (μου ανέφερε ένα ελληνικό κανάλι) κάνει ζωντανή σύνδεση από το Κάστρο», μου απάντησε. Ο «καλός συνάδελφος» του αντίπαλου καναλιού μάζευε μια μεγάλη συντροφιά ενόπλων που είχαν αδειάσει τις αποθήκες οπλισμού των
στρατοπέδων της περιοχής κι όταν ο παρουσιαστής από την Αθήνα του έδινε το λόγο αυτοί άρχιζαν να αδειάζουν τους γεμιστήρες στον αέρα (πιθανότατα έναντι αδράς -τηρουμένων των αναλογιών- αμοιβής) για να φτιάξουν πολεμική ατμόσφαιρα ή -όπως το έθεσε άλλος απεσταλμένος του
ίδιου καναλιού- για να συμμετάσχουν στο ιδιότυπο πάρτι της εξέγερσης.
Ένας άλλος παραμορφωτικός φακός της ιστορίας, όπως την καταγράφουν εν τη γενέσει της
οι πολεμικοί ανταποκριτές, είναι οι μεταφραστές. Κάθε κανάλι που σέβεται του εαυτό του εξασφαλίζει στον απεσταλμένο του ένα μεταφραστή που φροντίζει να πάει καλά η αποστολή γνωρίζουτας δρόμους, πρόσωπα και πράγματα στην
εμπόλεμη περιοχή και φυσικά τις τοπικές διαλέκτους. Η πρόσληψη μεταφραστή είναι πράξη οικονομίας, διότι εξασφαλίζει έναντι μικρού
σχετικά τιμήματος τη μεγαλύτερη επένδυση που
είναι η αποστολή του τηλεοπτικού συνεργείου
και την ύπαρξη στοιχειώδους υλικού που να δικαιολογεί τα -μέχρι πρότινος πανάκριβα και
τώρα πολύ ακριβά- δορυφορικά κυκλώματα.
Οι εκπρόσωποι των εμπολέμων γνωρίζουν τη
σημασία του μεταφραστή και συνήθως προτείνουν δικούς τους ανθρώπους, οι περισσότεροι
των οποίων δίνουν πλήρη αναφορά στις τοπικές
Αρχές για τις δραστηριότητες του δημοσιογράφου και του τηλεοπτικού συνεργείου. Φυσικά οι

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Ομάδα προσφύγων από τον καταυλισμό του Μπλάτσε
πρόκειται να αναχωρήσει για τη Γερμανία
και ο Γερμανός υπεύθυνος σφραγίζει το χέρι
όσων περιλαμβάνονται στη λίστα
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Αρχές τους καθοδηγούν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να δει ο ξένος δημοσιογράφος. Έτσι η προληπτική στρατιωτική λογοκρισία γίνεται πριν ακόμα το καταλάβει ο πολεμικός ανταποκριτής.
Ο Μαχμούτ στη Σαουδική Αραβία, η Σούλα στα Σκόπια, ο Καρίποφ στο Ναγκόρνο Καραμπάχ,
ο Ξύλινος στη Βοσνία, ο Νένατ κι ο Βέλιμιρ στο Πάλε, ο Φερχάτ στο Σεράγεβο, η Σνέζανα στο
Κοσσυφοπέδιο, ο Ουαζίντ στο Πακιστάν και ο Εντζινιέρ στο Αφγανιστάν, μαζί με μια ντουζίνα
ακόμα μεταφραστές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, παίξαμε μαζί τη ζωή μας κορόνα
γράμματα, ιδρώσαμε και αγωνιστήκαμε για να συλλέξουμε πληροφορίες, πεινάσαμε και διψάσαμε για να μη χάσουμε λεπτό από την καταγραφή της ιστορίας και φτιάξαμε μερικά αξιομνημόνευτα ρεπορτάζ. Οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- είχαν στενότατους δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών τους και χωρίς καμιά εξαίρεση προσπαθούσαν να κάνουν εμένα και τους
συνεργάτες μου να δούμε του κόσμο από τη δική τους σκοπιά. Και σίγουρα είναι υπεύθυνοι για
κάποιες από τις απόψεις που διαμορφώσαμε στη διάρκεια των διάφορων πολέμων.
Είναι όμως υπεύθυνοι και για πολλά ακόμα. Μου γνώρισαν το μεγαλείο των ανθρώπων που
αγωνίζονται για να προβάλουν τα δίκαια του δικού τους λαού. Μου πρόσφεραν και την ψυχή
τους ακόμα την ώρα του κινδύνου. Ανέχτηκαν την ορμή μου να γκρεμίζω κάθε τόσο τα κυκλώπεια τείχη που αυτοί έχτιζαν γύρω μου. Ανέχτηκαν το καυστικό μερικές φορές χιούμορ μου και
τα αναρχικά μου ξεσπάσματα. Είδαν κι αυτοί για λίγο του κόσμο με τη δική μου ματιά. Μα πάνω απ' όλα αγάπησαν τη γέννηση της ιστορίας και κατάλαβαν όλοι τους ότι κάποια στιγμή έγιναν κι αυτοί μια παράμετρος των εξελίξεων.
Δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και μεταφραστές δε γράψαμε τη μικρή μας παράγραφο στην
παγκόσμια ιστορία με αντικειμενικότητα. Και ποιος τα κατάφερε ποτέ; Θα είμαστε όμως πάντα εκεί, στην πρώτη γραμμή, στα πεδία των μαχών και θα προσπαθούμε.

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Οι αόρατες γυναίκες του Αφγανιστάν. Τόσο οι «κακοί» Ταλιμπάν
όσο και οι «καλοί» της Βόρειας Συμμαχίας τούς επέβαλαν την μπούρκα.
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Η δυσκολία να είσαι Έλληνας
πολεμικός ανταποκριτής
του Γιώργου Βλαβιανού

Το αυτοκίνητό μας προχωρούσε αργά και με προσοχή στους στενούς χωμάτινους δρόμους της
Ραμάλα. Μια ώρα νωρίτερα είχαν λιντσαριστεί δύο Ισραηλινοί στρατιώτες. Σε μια κλειστή στροφή ο Γιώργος, ο ηχολήπτης, που οδηγούσε, έκοψε τελείως ταχύτητα. Ένας Άραβας πλησίασε
στο ανοιχτό παράθυρο του Γιάννη, του εικονολήπτη, που ήταν συνοδηγός, και ρώτησε στα ελληνικά: «Τι κάνεις;» Ούτε αυτός ούτε εγώ που καθόμουν στο πίσω κάθισμα αντιδράσαμε. Ο
Άραβας στάθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο κι άρχισε να φωνάζει: «Εβραίοι, Εβραίοι». Σε κλάσματα δευτερολέπτου ο άδειος δρόμος γέμισε με οπλισμένους Παλαιστίνιους μαχητές που μας
σημάδευαν. Δεκαπέντε βασανιστικά λεπτά κράτησαν οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής καταγωγής Παλαιστίνιας που μας συνόδευε, έως ότου πειστούν οι μαχητές να κατεβάσουν τα όπλα τους. Η νέα εξέγερση των Παλαιστινίων είχε μόλις αρχίσει. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου του 2000.
Δύο χρόνια αργότερα. Σάββατο πρωί, στα τέλη Μαρτίου. Ξύπνησα νωρίς. Έφτιαξα καφέ καπνίζουτας δύο τρία τσιγάρα με τα μάτια σχεδόν κλειστά. Έριξα λίγο νερό στο πρόσωπό μου και κάθισα στο γραφείο μάλλον βαριεστημένα, προσπαθώντας να συνεφέρω μια στοίβα αποκόμματα
εφημερίδων και περιοδικών. Είχαν ξεμείνει εκεί πάνω από τέσσερις βδομάδες και η γκρίνια εξαιτίας της ακαταστασίας αυτής είναι γνωστή στους έχοντες την κακή συνήθεια να συγκεντρώνουν και να μην πετούν. Θεωρητικώς κρατώ αρχείο, θέματα που μ' ενδιαφέρουν, μόνο που αν κάποιος θελήσει να βρει κάτι είναι αδύνατο. Κι εγώ ο ίδιος δεν εγγυώμαι εκατό τοις εκατό επιτυχία.
Άνοιξα την τηλεόραση στο CNN. Δεν το συνηθίζω ούτε ανήκω στην κατηγορία των ειδησεόπληκτων όταν αναπαύομαι, μα τις τρεις τελευταίες μέρες είχε χειροτερέψει η κατάσταση στη
Μέση Ανατολή. Ο Αραφάτ ήταν ουσιαστικά φυλακισμένος στο σπίτι του στη Ραμάλα, πόλη της
Δυτικής Όχθης, όπως ονομάζεται επισήμως η περιοχή αυτή της Παλαιστίνης από του πόλεμο
των Έξι Ημερών το 1967. Οι νεκροί πολλοί.
Συνήθως ζηλεύω όταν βλέπω γεγονότα που συναρπάζουν του κόσμο των μίντια να καταλαμβάνουν τη θέση που τους αξίζει στη σειρά μετάδοσης των δελτίων ειδήσεων των δυτικότερα ημών
μέσων ενημέρωσης. Με απεσταλμένους που μπαίνουν στη φωτιά αλλά ανταμείβονται, με δημοσιογράφους που έχουν κάθε εφόδιο που βάζει ο νους ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή τους,
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Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Μάρτιος 2001. Φωτορεπόρτερ καλύπτουν επεισόδια μεταξύ Παλαιστινίων
και Ισραηλινών στρατιωτών στην είσοδο της Βηθλεέμ.

με υγιή ανταγωνισμό στηριζόμενο σε σωστές βάσεις, με παραγωγούς που γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν μία ιστορία χάρμα οφθαλμών βασιζόμενοι σε ό,τι βλέπουν και όχι ανακαλύπτοντας
μέσα τους έναν άλλο Φράνσις Φορντ Κόπολα προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού. Αυτά ως
προς του επαγγελματισμό και του τρόπο λειτουργίας μεγάλων τηλεοπτικών οταθμών, όσου αφορά όμως το ρόλο που κατά καιρούς έχουν διαδραματίσει ορισμένοι εξ αυτών και τη διαχείριση ευαίσθητων υποθέσεων, δε θεωρώ ότι υπερτερούν ημών.
Στην Ελλάδα, λόγω χαμηλού προϋπολογισμού, έλλειψης έμπνευσης και υπομονής, ανυπαρξίας
πραγματικής ελεύθερης ερευνητικής δημοσιογραφίας και τηλεθεατών που να μην αρέσκονται μόνο στα θέματα που παράγονται βάσει της διεθνούς δημοσιογραφικής σταθεράς -σεξ, βία κι αίμα- και ταυτοχρόνως ύπαρξης φθόνου, δυστυχώς, ανάμεσα στους συναδέλφους, το ενδιαφέρον έχει εκφυλιστεί. Θα έλεγα ότι η διεθνής είδηση ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα για τις αθηνοκεντρικές εφημερίδες και στα αζήτητα των δελτίων ειδήσεων-παρωδία των τηλεοπτικών σταθμών. Μόνο η θέα του πολέμου συναρπάζει, όταν μάλιστα συνοδεύεται από φραπέ... στον καναπέ του σαλουιού. Άλλωστε στοιχίζει πολύ περισσότερο η αποστολή στο εξωτερικό από τη συνέντευξη του διάττουτα αστέρα με το τελευταίο σουξέ. Από την προβολή της κερδίζουν δύο: ο μεν σταθμός τηλεθέαση και διαφήμιση, η δε εταιρεία διπλάσιες πωλήσεις δίσκων. Γιατί άραγε να ξοδευτούν χρήματα σε μια αποστολή ή δημοσιογραφική έρευνα που δε θα έχει οικονομική ανταπόδοση;
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Ώρες ώρες αναρωτιέμαι -εκείνο το Σάββατο σίγουρα- αν ήταν αυτή η δημοσιογραφία που
ήθελα να υπηρετήσω όταν πρωτάρχιζα πριν από κάμποσα χρόνια. Άλλοτε πάλι σκέφτομαι ότι
ο δονκιχωτισμός ουδένα ωφέλησε. Μόνο, ενδεχομένως, του Θερβάντες... Πόσο δε μάλλον, η αλόγιστη γκρίνια.
Τις σκέψεις αυτές, που συνήθως με ρίχνουν ψυχολογικά, διέκοψε το άχαρο σφυροκόπημα του
κινητού πάνω στο τραπέζι. Ανατρίχιασα. Είναι Σάββατο πρωί, δεν περιμένω τηλεφώνημα, θα είναι
μάλλον από τη δουλειά, σκέφτηκα αρκετά εκνευρισμένος. «Γιώργο, πρέπει να έρθεις να ασχοληθείς με το Ισραήλ, τα πράγματα είναι σκούρα». Πάλι καλά, είπα μέσα μου, το θέμα είναι σοβαρό.
Στο σταθμό η εικόνα ήταν η συνήθης του Σαββάτου. Τα περισσότερα γραφεία άδεια. Κάποιοι διάβαζαν εφημερίδες, ορισμένοι χασμουριόντουσαν ακόμα μετά το ξενύχτι της Παρασκευής, άλλοι πάλι χασκογελούσαν αναλύοντας το τελευταίο κουτσομπολιό και ουκ ολίγοι ήταν
στους δρόμους προς άγραν του θέματος που πάση θυσία ήθελε ο αρχισυντάκτης για να γεμίσει
μέρος του μιάμισης ώρας δελτίου. Ελληνική πρωτοτυπία κι αυτή. Ίσως θα έπρεπε κάποτε να
καλέσουμε τους υπευθύνους του BBC και του CBS να τους... διδάξουμε τηλεόραση.
Μπήκα στο Ίντερνετ για να διαπιστώσω την πραγματική κατάσταση έστω και μέσω καλωδίων. Ξάφνου, άκουσα γνώριμη φωνή: «Γιώργο, φεύγεις». Α, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι
Σάββατο, πού θα βρεθούν χρήματα; Αργότερα κατάλαβα ότι ο ανταγωνισμός είχε ήδη αποφασίσει την αποστολή αρκετά νωρίτερα... Ρίχτηκα στη δουλειά.

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
0 σύγχρονος Δαβίδ...
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Μόνος κι αβοήθητος, όπως συνήθως οι περισσότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι, προσπάθησα να εντοπίσω την πτήση που θα με οδηγούσε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ
μια ώρα αρχύτερα. Την περιοχή τη γνωρίζω καλά. Από την εποχή της πρώτης Ιντιφάντα, της
ένοπλης εξέγερσης των Παλαιστινίων το 1987, έως σήμερα, θα έχω πάει έως και σαράντα φορές. Τα πράγματα εξελίχτηκαν γρήγορα. Ο υπεύθυνος των οικονομικών υπηρεσιών εκλήθη κατεπειγόντως στο σταθμό και είχε απόθεμα σε δολάρια, το πρακτορείο ταξιδιών με το οποίο συνεργαζόμαστε, αν και κλειστό, με διευκόλυνε, και δωμάτια στο ξενοδοχείο που συνήθως διαμένω
υπήρχαν. Θα έφευγα νύχτα και θα έφτανα στον προορισμό μου ξημερώματα Κυριακής.
Η προετοιμασία στοιχειώδης. Σπανίως εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι έχουμε την πολυτέλεια της επιμελούς προπαρασκευής μιας αποστολής. Η πάγια τακτική είναι να λαμβάνονται
οι σοβαρές αποφάσεις την τελευταία στιγμή ή, τέλος πάντων, όταν ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, και, ω του θαύματος, βρισκόμαστε πάντα μόνοι και έρημοι καταμεσής του πελάγους και καλούμαστε να επιβιώσουμε ασχέτως αν γνωρίζουμε κολύμπι. Άλλωστε οι πολλές έως σήμερα αποστολές μου έχουν διδάξει ότι σε τέτοιου τύπου ρεπορτάζ, επιζητώντας δηλαδή την πηγή της
είδησης σε πολεμικές ζώνες, ο Έλληνας δημοσιογράφος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
Προηγούνται οι άλλοι Δυτικοί δημοσιογράφοι.
Σε μια τσάντα ταξιδιού έβαλα τα απολύτως απαραίτητα και στο σακίδιό μου το κομπιούτερ
και γραφική ύλη. Όπως πάντα, κλείνοντας την εξώπορτα του σπιτιού μου, ήμουν σίγουρος ότι
κάτι θα έχω ξεχάσει. Πήρα και τα γούρια μου μαζί. Δεν είμαι προληπτικός, αλλά να, έτσι, είναι θέμα συνήθειας να βλέπω δίπλα μου κάποια αντικείμενα.
Το ξενοδοχείο μου βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ κι αναγκάζομαι να αλλάξω ταξί.
Ο Ισραηλινός που με πήρε από το αεροδρόμιο δεν μπαίνει στα παλαιστινιακά εδάφη μέρες που
είναι. Μου το ξέκοψε. Φορτωμένος όπως είμαι και ασθμαίνοντας στάθηκα τυχερός, γιατί ο πρώτος που σταμάτησε μπροστά μου ήταν Παλαιστίνιος. Φυσικά με ισραηλινή ταυτότητα, αυτές που
οι ισραηλινές Αρχές δίνουν ειδικά στους κατοίκους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Στη διαδρομή, που δεν ήταν μεγάλη, μου ανέλυσε τα πάντα, μου εξήγησε γιατί οι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν να μην έχουν στον ήλιο μοίρα και γιατί δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους πολιτικούς της
Παλαιστινιακής Αρχής. Φτάνοντας μου είπε ότι έχει περάσει από την Ελλάδα, κάτι που κατά
τεκμήριο συνηθίζει να ισχυρίζεται και κάθε άλλος Παλαιστίνιος ταξιτζής που θα τύχει να μεταφέρει Γιουνάν, Έλληνα...
Πρώτη δουλειά, αν και άυπνος, να διαπιστευτώ. Χωρίς τη μαγική ταυτότητα με τα στοιχεία
σου αποθηκευμένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Μπέιτ Αγκρόν, της Γραμματείας Τύπου, είναι αδύνατο να εργαστείς στο Ισραήλ ή να μετακινηθείς σε πολεμικές ζώνες στη Δυτική
Όχθη, όταν παντού υπάρχουν φυλάκια της Τσαχάλ, των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Στο Κέντρο Τύπου η αναμονή ήταν μεγάλη. Για λόγους ασφαλείας έπρεπε να αδειάσω όλη την πραμάτεια μου πάνω σε έναν πάγκο και να τραβήξω δυο τρεις φωτογραφίες στο βρόντο, για να διαπιστώσει ο υπεύθυνος ότι μέσα στον κομψό κορμό της Canon δε μετέφερα σοφιστικέ αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.
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Οι πρώτες μέρες περνούν με άγχος και ελάχιστο ύπνο, ιχνηλατώντας τα περιθώρια δημιουργικής εργασίας κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η πρώτη σημαντική απόφαση, έπειτα από μικρή
διαβούλευση με τους άλλους Έλληνες συναδέλφους, είναι η αγορά αλεξίσφαιρου γιλέκου και κράνους. Γίνομαι φτωχότερος κατά χίλια τριακόσια δολάρια. Όμως ο σκοπός είναι ιερός. Η ματαιοδοξία του αποκλειστικού ρεπορτάζ ενεργεί καμιά φορά αντιστρόφως ανάλογα με τη λογική
και τη σύνεση. Και όταν έχεις οικογένεια, είναι καλό καμιά φορά να σκέφτεσαι και τους ανθρώπους που σε περιμένουν. Άλλωστε τα περιθώρια ανέλιξης στην Ελλάδα, απλώς και μόνο λόγω ενός ρεπορτάζ, είναι μηδαμινά. Άλλα μετρούν... Τη μέρα που πάτησα το πόδι μου στα ματωμένα χώματα, ήδη τρεις δημοσιογράφοι είχαν επιστρέψει στην πατρίδα τους μέσα σε φέρετρα.
Η επίσκεψη στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη απαγορεύεται ρητώς και απαρεγκλίτως.
Πρόκειται για αυστηρώς κλειστές πολεμικές ζώνες και οποιαδήποτε κίνηση στους δρόμους τιμωρείται διά πυροβολισμού από τους ελεύθερους σκοπευτές. Τις πρώτες μέρες οι στρατιώτες ήταν αρκετά νευρικοί. Στην παλαιστινιακή πλευρά επικρατούσε αναρχία. Κανείς δε γνώριζε από
που θα τη βρει. Οι Ισραηλινοί, για να είναι καλυμμένοι στην περίπτωση που δημοσιογράφος βρεθεί στην πορεία αδέσποτης σφαίρας, μας ζήτησαν να διαβάσουμε έγγραφο μετά την υπογραφή
του οποίου αναλαμβάναμε κάθε ευθύνη των κινήσεών μας στα παλαιστινιακά χωριά της Δυτικής
Όχθης. Βεβαίως η απαγόρευση δεν ίσχυε για όλους, καθώς σχεδόν πάντα CNN και BBC κατόρ-

Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, από του Ιούλιο του 2001
έως το Σεπτέμβριο του 2002 στην Παλαιστίνη σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι.
Επίσης άλλοι σαράντα ένας κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από Ισραηλινούς στρατιώτες.
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θωναν να βρίσκονται εκεί που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε, πριν απ' όλους. Στο αμερικανικό δίκτυο έδωσε πρώτα συνέντευξη ο πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν, παρότι η κυβέρνηση θεωρούσε
φιλοπαλαιστινιακή τη μέχρι τότε προσέγγιση του. Λιγοστές φορές αυτή η «αποκλειστική» μεταχείριση σπάει με την επιτυχημένη αλλά ριψοκίνδυνη ενέργεια Γάλλου ή Ιταλού συναδέλφου.
Καθόμασταν με σταυρωμένα χέρια όταν βλέπαμε ξένους συναδέλφους να φεύγουν από το ξενοδοχείο μέσα σε τεθωρακισμένα οχήματα. Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν τα δικά τους,
ναυλώνουν στρατιωτικά ελικόπτερα και τα μεταφέρουν όπου χρειάζεται, ενώ μικρότερες δυτικές εκδοτικές ή τηλεοπτικές εταιρείες συνεννοούνται δυο τρεις μαζί και μοιράζονται τα έξοδα
για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Κοστίζουν πανάκριβα, και οι τιμές, όπως είναι φυσικό, φτάνουν στα
ύψη σε περιόδους έντασης. Η είδηση σίγουρα δε βγαίνει στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Ούτε
στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ. Εκτός κι αν είναι άλλαι αι βουλαί του ατρόμητου και θολωμένου εικοσάχρονου καμικάζι... Πάνω απ' όλα, λοιπόν, η πρόληψη.
Στην Αθήνα οι πρώτες μέρες είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές. Το θέμα παίζει πρώτο, πουλάει.
Ακούγονται απίθανες ιδέες, τις οποίες συζητούσαμε πολλές φορές τα βαρετά βράδια που περνούσαμε στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Γεννώνται δυστυχώς ως εξαμβλώματα σε καταστάσεις ανήλεους και άρρωστου ανταγωνισμού. Σκέψεις για ρεπορτάζ που μακάρι να ήταν εφικτές, αλλά για την επιτυχή έκβασή τους ούτε οι πλήρως εξοπλισμένοι Δυτικοί συνάδελφοι δε θα διακινδύνευαν. Που ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει να κερδίσει τίποτα, εκτός της ικανοποίησης της ματαιοδοξίας του. Ένα βράδυ στενοχωρήθηκα τόσο ύστερα
από συνομιλία μου με το «αρχηγείο» στην Αθήνα, που, αν και είχα ξυπνήσει άγρια χαράματα,
για ώρες δεν έκλεινα μάτι. Και οφείλω να πω ότι κρίνοντας από άλλα παραδείγματα (πολλά ρεπορτάζ συναδέλφων, αν και γίνονταν κάτω από συνθήκες ανήκουστες, ουδέποτε προβλήθηκαν
στην Αθήνα) η αντιμετώπιση που είχα ήταν εξαιρετική.
Το βράδυ εκείνο μου ήρθαν σκέψεις από το παρελθόν. Τέτοιες αποστολές συνήθως αναλαμβάνονται με άγνοια του κίνδυνου στην αρχή. Συνειδητοποιείς το μέγεθος της απειλής πολύ
αργότερα, όταν πλέον δεν μπορείς να κάνεις βήμα πίσω. Ο φόβος πάντα υπάρχει. Σώζει ζωές ο
φόβος, η ψυχραιμία, η οργάνωση, η πληροφόρηση. Το 1993 είχα βρεθεί στο Βόρειο Ιράκ, στο
διαμορφωμένο μετά το τέλος της Καταιγίδας της Ερήμου αυτόνομο Κουρδιστάν, διαλέγοντας
τη διαδρομή μέσα από τους δύσβατους κι επικίνδυνους δρόμους της ανατολικής Τουρκίας, προς
άγραν πέντε λέξεων από το στόμα του Οσμάν Οτσαλάν, αδερφού του φυλακισμένου σήμερα
Αμπντουλάχ, αρχηγού τότε ομάδας Κούρδων ανταρτών κάπου στα κακοτράχαλα βουνά της οροσειράς του Αραράτ. Κι αυτή η αποστολή, αν και με πενιχρά μέσα, είχε στεφθεί με επιτυχία.
Τόσο απροετοίμαστοι ήμασταν, που μόνο βιώνοντας το πειστήκαμε ότι σε τρεις χιλιάδες μέτρα
υψόμετρο υπήρχε άφθονο χιόνι και κρύο. Τότε μόνο σκεφτήκαμε ότι ίσως η κάμερα να μη δουλέψει. Το μέγεθος της προχειρότητας ήταν τέτοιο, που μόνο όταν φτάσαμε στον προορισμό μας
άκουσα τη γεμάτη αγωνία κραυγή του πολύ φίλου και εξαίρετου εικονολήπτη που με συνόδευε
στην περιπέτειά μου ότι δεν υπάρχει ρεύμα για να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Τα πλάνα λοιπόν από το στρατόπεδο με μέτρο, το ίδιο και οι συνεντεύξεις με τους Κούρδους αντάρτες.
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Δεκέμβριος 2001. Ισραηλινοί αστυνομικοί εκκενώνουν την περιοχή όπου ανατινάχτηκε
παγιδευμένο αυτοκίνητο στην Κεντρική Ιερουσαλήμ.

Οι εμπειρίες της αποστολής αυτής, την εποχή που η ανατολική Τουρκία είχε χαρακτηριστεί
ως η δυσκολότερη περιοχή για δημοσιογραφική εργασία, με ακολουθούν. Εντυπώθηκαν στη μνήμη μου όταν μετά την επιστροφή μου στην Αθήνα, δέκα μέρες αργότερα, διάβασα σε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου ότι Γερμανός συνάδελφος που είχε αποτολμήσει την ίδια «περιήγηση» συνελήφθη από του τουρκικό στρατό. Όμως η ελληνική ιδιωτική τηλεόραση δεν έχει
κατορθώσει ακόμα να ξεπεράσει τα πρώτα δύσκολα χρόνια της βρεφικής ηλικίας στα δημοσιογραφικά τουλάχιστον θέματα, αν και πλέον βαδίζει ολοταχώς προς την ενηλικίωση. Το σπορ
είναι πανάκριβο. Μην έχοντας λοιπόν την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το παγκοσμίως καθορισμένο τιμολόγιο κυρίως σε περιόδους πολέμου, βρισκόμαστε πολλές φορές
ξυπόλυτοι στ' αγκάθια. Χωρίς καμιά προετοιμασία και κάλυψη παραγωγής.
Το πρωί ξύπνησα με πονοκέφαλο. Έπρεπε να βρω τρόπο να μπω στη Βηθλεέμ. Περίπου διακόσιοι Παλαιστίνιοι με όπλα είχαν βρει καταφύγιο στο Ναό της Γέννησης και οι πληροφορίες
που έφταναν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ήταν διανθισμένες με μεγάλη δόση προπαγάνδας.
Μας το επιβεβαίωσε έξαλλος από θυμό ένα βράδυ ο ίδιος ο πρόξενος, όταν έμαθε ότι είχαν
βουίξει τα κανάλια στην Αθήνα, επειδή κάποιοι μίλησαν για ανατίναξη θύρας του Ναού από τις
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ισραηλινές δυνάμεις. Βεβαίως κάτι τέτοιο ουδέποτε συνέβη κι ευτυχώς για μένα κράτησα αποστάσεις, αν και δεν υπήρξα τις πρώτες αυτές στιγμές αυτόπτης μάρτυρας, όπως άλλωστε και κανένας άλλος δημοσιογράφος. Μεταδίδαμε -όποιος ήθελε να είναι εντάξει με τη συνείδησή τούτα όσα ισχυρίζονταν και οι δυο πλευρές. Τα συμπεράσματα δικά σας, που λένε.
Ζαλώθηκα το αλεξίσφαιρο, ένα σύγχρονο ισραηλινό γιλέκο βάρους πεντέμισι κιλών, το οποίο
θεωρητικά σε προφυλάσσει από βλήματα Μ-16 και καλάσνικοφ, καθώς και το κράνος μου, που
ευτυχώς δε μου έτυχε να το δοκιμάσω... Το ταξί μάς άφησε στα περίχωρα της Μπέιτ Τζάλα, αραβικής συνοικίας της Ιερουσαλήμ. Εκεί ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια Παλαιστίνιοι και αφού μάλωναν για κάμποση ώρα σαν τα κοκόρια για το ποιος θα πάρει πελάτες και αμοιβή, ο τελικός
νικητής μάς μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης. Κινδύνευαν κάνουτας τη διαδρομή των τεσσάρων χιλιομέτρων, μα το αντίτιμο ήταν ιδιαιτέρως μεγάλο, πληρωνόταν δε σε δολάρια και όχι στο τοπικό σέκελ. Σε κάθε σταυροδρόμι ο οδηγός κοκάλωνε το Datsun, μουτέλο 70 και κάτι, στο οποίο ίσα που χωρούσαμε με του εξοπλισμό. Άνοιγε το παράθυρο, αφουγκραζόταν και
μόνο όταν βεβαιωνόταν ότι κουτά δεν υπήρχε ισραηλινή περίπολος έβαζε ξανά το πόδι στο γκάζι. Μέχρι το νοσοκομείο. Από κει και πέρα με τα πόδια, μόνοι, ασυνόδευτοι. Υπήρχε απαγόρευση
κυκλοφορίας, καθότι κλειστή πολεμική ζώνη η Βηθλεέμ.
Τα βρόμικα, σκοτεινά και στενά λιθόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης άδεια. Άκουγα τα βή-

Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Θρησκευτική συγκέντρωση Ισραηλινών στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ έξω από το Τείχος των Δακρύων.
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Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.
Το εσωτερικό του Ναού της Γέννησης στη Βηθλεέμ, μετά την αποχώρηση
των πολιορκημένων Παλαιστινίων.

ματά μου και τρόμαζα πατώντας συνεχώς πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Έκανα πολύ θόρυβο, έτσι
πίστευα. Τόσο, που φοβόμουν μήπως προδοθώ. Είχαμε ακούσει για ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες των κτιρίων. Γύρω μου κουφάρια αυτοκινήτων και απομεινάρια τηλεφωνικών θαλάμων, που μάλιστα ανήκαν σε γνωστή ελληνική εταιρεία. Στους τοίχους των καλαίσθητων σπιτιών, των χτισμένων με την πέτρα της περιοχής στο χρώμα της ερήμου, παντού μαύρες τρύπες από τις οβίδες. Ήμασταν κουτά στην αγορά της πόλης. Όλα τα μαγαζιά κλειστά, κλειδαμπαρωμένα. Σημάδι ανθρώπινης ζωής πουθενά. Μόνο εμείς προχωρούσαμε στην ανηφόρα με βήμα αργό. Είχα ιδρώσει από
την αγωνία. Στο βάθος ακούγαμε τους ήχους από τις ερπύστριες των αρμάτων μάχης. Είχα ξανακούσει του ήχο αυτό στις παρελάσεις της οδού Αμαλίας, κατά τη διάρκεια των εθνικών εορτών. Σας
διαβεβαιώ ότι σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Ανηφορίζαμε χωρίς να μιλάμε. Ξάφνου ξεπρόβαλαν
δύο τεθωρακισμένα οχήματα. Τρέξαμε και κολλήσαμε στον τοίχο. Πάνω στο άρμα, το πυροβόλο
του στρατιώτη είχε στραφεί πάνω μας. Το δάχτυλο ήταν στη σκανδάλη. Φαινόταν καθαρά. Πέρασαν από μπροστά μας αφήνοντας πίσω τους ένα σύννεφο σκόνης. To «PRESS» πάνω στο μπλε αλεξίσφαιρο διακρινόταν από αρκετά μακριά. Προχωρήσαμε μόνοι. Δε γνωρίζαμε την περιοχή.
Στη Βηθλεέμ βρίσκεσαι σε είκοσι λεπτά αν πάρεις το συνηθισμένο δρόμο που κατεβαίνει από τα Τείχη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και την Πύλη του Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ.
Οδηγεί κατευθείαν στην πλατεία, όπου στο αριστερό σου χέρι είναι ο Ναός της Γέννησης και
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Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.
Συγγενείς των δεκατριών Παλαιστίνιων μαχητών που αποχώρησαν τελευταίοι από το Ναό της Γέννησης
στη Βηθλεέμ στέλνουν έναν τελευταίο χαιρετισμό από μακριά. Δεν μπόρεσαν να τους συναντήσουν
πριν φύγουν για την Κύπρο. Δύο απ' αυτούς φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα.

στο δεξί το μεγάλο τζαμί της πόλης. Ο δρόμος αυτός ήταν κλειστός. Βρετανοί διπλωμάτες προσπάθησαν πολλές φορές εις μάτην να διέλθουν τις πρώτες αυτές αγωνιώδεις μέρες, το ίδιο και
οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο δρόμος που είχαμε διαλέξει μας έδινε τη μοναδική
πιθανότητα που είχαμε για να εισέλθουμε στην πόλη. Θεωρώ ότι παρά την απαγόρευση, για μας
ειδικά τους δημοσιογράφους, οι Ισραηλινοί έκαναν τα στραβά μάτια σε κάποιες περιπτώσεις.
Προχωρούσαμε. Φτάνοντας σε μια πλατεία αντικρίσαμε το καταστραμμένο άγαλμα που πρέπει να την κοσμούσε. Εκεί κουτά ήταν το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων που έμεναν μόνιμα στην
πόλη. Βάλαμε κάτι στο στόμα μας κι ανταλλάξαμε απόψεις. Το φαγητό λιτό. Γύρω γύρω από τα
παράθυρα τα ασπρόρουχα των συναδέλφων, πλυμένα από τα χέρια τους. Οι Ισραηλινοί διέκοπταν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ρωτήσαμε πόσο κουτά στο Ναό θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Η απάντηση ήταν αποκαρδιωτική. Προχωρήσαμε λίγο, κάποια μέτρα δηλαδή, ανάμεσα
σε σπίτια με κλειστά παραθυρόφυλλα. Κάποιες παιδικές φωνές έσπαγαν την παγωνιά της ατμόσφαιρας. Όμως κι αυτές ακούγονταν πίσω από τις θεόκλειστες γρίλιες. Ξαφνικά δύο Ισραηλινοί
στρατιώτες πετάχτηκαν μπροστά μας και μας έκαναν νόημα με τα Μ-16 να γυρίσουμε πίσω. Είχαμε φτάσει εκατόν πενήντα μέτρα από το Ναό. Ήταν οι πρώτες μέρες. Αρκετές μέρες μετά, πριν
από την τελική συμφωνία, θα είχαμε τη δυνατότητα έστω και από απόσταση πενήντα μέτρων να
δούμε τη μικρή ξύλινη πορτούλα που οδηγεί το χριστιανό προσκυνητή στον κυρίως ναό.
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Οι περισσότεροι δρόμοι στα παλαιστινιακά εδάφη είναι ζωγραφισμένοι με γκράφιτι που αναπαριστούν
τη βία Η μικρή Παλαιστίνια βρίσκεται έξω από το σπίτι του ιδρυτή και πνευματικού ηγέτη
της Χαμάς, σείχη Αχμέντ Γιασίν, στην πόλη της Γάζας.

Τις πρώτες αυτές μέρες οι πληροφορίες προέρχονταν κυρίως από τους ξένους ή τους Ισραηλινούς συναδέλφους. Κύρια πηγή για έναν ξένο δημοσιογράφο από μικρή χώρα που λειτουργεί
μόνος, η τοπική εφημερίδα, ο φίλος από προηγούμενα ταξίδια, ο Δυτικός δημοσιογράφος που
μένει στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι συνθήκες ήταν αντίξοες, καθώς οι Ισραηλινοί είχαν απαγορεύσει
την πρόσβαση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στα πεδία των μαχών ή την επέτρεπαν
όποτε εκείνοι ήθελαν, συνήθως όταν ολοκλήρωναν το έργο τους, όπως στην περίπτωση της Τζενίν. Οι Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να μας κρατούν ενήμερους, αλλά με αρκετή δόση υπερβολής.
Είχα ζητήσει να κάνω ένα ρεπορτάζ με του ισραηλινό στρατό για τους εφέδρους επαγγελματίες,
δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς που εγκατέλειπαν τις εργασίες τους, τις οικογένειές τους
και σε ηλικία σαράντα πέντε χρονών ξανάπιαναν το όπλο και κατευθύνονταν στην πρώτη γραμμή, κάτι που συνήθως το Γραφείο Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων δε σ' τ' αρνείται. Όμως αυτή
τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Όλη η Δυτική Όχθη είχε καταληφθεί. Από το 1995
για πρώτη φορά. Τα θέματα που μου πρότειναν ήταν μάλλον αδιάφορα ή ανούσια.
Η κατάσταση δεν ήταν φυσικά σαν το Ιράκ το 1993, όταν ο Κλίντον βομβάρδισε τη Βαγδάτη. Τότε όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι ήμασταν στοιβαγμένοι μέσα στο Κέντρο Τύπου της ιρακινής πρωτεύουσας και δεν κάναμε βήμα αν δεν έδιναν την έγκρισή τους οι αξιωματούχοι του
υπουργείου Εσωτερικών. Στο Ισραήλ κυκλοφορούσαμε. Κυκλοφορούσαμε όμως έχοντας πλή89
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Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Παιδιά παίζουν στα ερείπια του καταφυγίου αμάχων στη συνοικία Αμαρίγε της Βαγδάτης,
που έγινε ο τάφος για εκατοντάδες γυναικόπαιδα, όταν βομβαρδίστηκε από τους Αμερικανούς.
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ρη επίγνωση των κινδύνων. Τα πρώτα βράδια τρώγαμε στο ξενοδοχείο. Τα εστιατόρια και τα
κέντρα στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στον εβραϊκό τομέα της πόλης, ήταν κλειστά ή άδεια. Ο φόβος
των Παλαιστίνιων καμικάζι είχε κλείσει τους συνήθως απαθείς Ισραηλινούς στα σπίτια τους. Και
οι δύο πλευρές είχαν να διηγηθούν ζοφερές ιστορίες παιδιών που έχασαν τη ζωή τους παίζοντας ανέμελα σε παιδικές χαρές. Ιστορίες σεβαστών γερόντων που επέζησαν του Άουσβιτς ή της
ανελέητης προσφυγιάς, για να φύγουν ξαφνικά, όχι επειδή το θέλησε ο Θεός, αλλά ανθρώπου
χέρι. Η Μέση Ανατολή ήταν, είναι και θα είναι θέατρο συγκρούσεων. Τόσο αίμα έχει χυθεί για
την Ιερουσαλήμ. Βυζαντινοί, Άραβες, Τούρκοι, Σταυροφόροι, Ενετοί και τόσοι άλλοι είδαν του
ήλιο να ανατέλλει από τις πολεμίστρες της. Για μένα ήταν μια ακόμα δημοσιογραφική αποστολή.
Στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης η ανάγκη για δημοσιογραφική δημιουργία ήταν πολύ ισχυρότερη. Η τροπή που πήρε το ρεπορτάζ στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία, η
πρόχειρη ελληνική ερμηνεία του ορισμού «τηλεόραση ίσου εικόνα», η χολιγουντιανή επένδυση
των ιστοριών που διανθίζουν τα δελτία ειδήσεων και η αδυναμία λήψης δραστικών μέτρων έχουν καθαγιάσει του κιτρινισμό, την ειδησεογραφία της γειτονιάς, και έχουν στείλει στον κάλαθο των αχρήστων την έννοια της ευπρεπούς έρευνας και είδησης. Το ζήτημα είναι αν είσαι
καλός πωλητής, όχι αν είσαι σωστός δημοσιογράφος. Έτσι, λοιπόν, και το ζήτημα των ανταποκρίσεων από πολεμικές ζώνες είναι συνυφασμένο με τη δομή της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας, όπως έχει ανακύψει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Για ό,τι συμβαίνει δεν ευθύνονται
μόνο οι δημοσιογράφοι ούτε μόνο οι καναλάρχες της ιδιωτικής τηλεόρασης -οι οποίοι στο κάτω κάτω της γραφής επιχειρηματίες είναι και την τσέπη τους κοιτούν- ούτε μόνο οι πολιτικοί
ούτε μόνο οι τηλεθεατές, όσοι έχουν απομείνει. Όλοι θα έπρεπε να κοιτάξουμε κατάματα στον
καθρέφτη και να δούμε πώς θέλουμε τη σημερινή Ελλάδα. Να μετέχει και να παρακολουθεί τις
εξελίξεις ή να ασχολείται μόνο με το αν ακρίβυνε το αβγό στη λαϊκή;
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Αναζητώντας την είδηση
του Γιώργου Γεωργιάδη

Ένα γκρίζο απόγευμα δε βοήθησε ποτέ κανένα να έχει ευχάριστη διάθεση. Μέσα φθινοπώρου,
κακόκεφος και λίγο τρομαγμένος, σκεφτόμουν ότι στην Ελλάδα οι τουρίστες ακόμα θα κάνουν
διακοπές. Θυμήθηκα πόσο ωραία είχα περάσει στη Ζάκυνθο και πόσο ξαφνικά αναγκάστηκα
ν' αφήσω τους φίλους μου, τα ξενύχτια, τη θάλασσα, το βόλεϊ, το τάβλι...
Ένας ξερός κρότος μ' επανέφερε στην πραγματικότητα. Η μυρωδιά από τα δακρυγόνα πάντα
μου έσπαγε τα νεύρα. Τώρα με την κακή διάθεση που έχω, είναι ακόμα χειρότερα. Σκαρφαλωμένος σ' ένα μικρό μπαλκόνι, σχεδόν ξαπλωμένος για να μη δίνω στόχο, περίμενα όλο το απόγευμα.
Η παλιά αγορά απέναντι μου είχε το χαρακτηριστικό αραβικό χρώμα. Οι πάνοπλοι στρατιώτες τριγυρνούσαν στους έρημους δρόμους μπροστά από τα κλειστά μαγαζιά. Είχαν περάσει ήδη αρκετές
μέρες που βρισκόμουν στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, με το ξέσπασμα της πρώτης Ιντιφάντα. Της
εξέγερσης δηλαδή των πιτσιρικάδων, που με πέτρες πάλευαν τους Ισραηλινούς στρατιώτες.
Ήταν Οκτώβρης και όλοι οι ξένοι ανταποκριτές, μαυρισμένοι από τις παρατεταμένες διακοπές, στοιβάχτηκαν στα πολυτελή ξενοδοχεία της παραλίας του Τελ Αβίβ. Χωρίς τίποτα να δείχνει ότι θα ξεσπάσει «θέμα» στο Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι άρχισαν την εξέγερση. Φθινόπωρο του
1987. Μικροί μαθητές με τις τσάντες στις πλάτες έκαναν διαδηλώσεις. Οι λίγο μεγαλύτεροι άρχιζαν κάθε πρωί του πετροπόλεμο. Η εξόριστη ηγεσία καθοδηγούσε μυστικά του αραβικό πληθυσμό. Τα καταστήματα στις αραβικές περιοχές έμεναν κλειστά. Άνοιγαν κι έκλειναν την ίδια
ώρα, για πολύ λίγο, και κανείς δεν ήξερε ποιος έδινε τις οδηγίες.
Τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι έτρεχαν ολόκληρο το πρωινό στα
στενά δρομάκια της Ανατολικής Ιερουσαλήμ καταγράφοντας πρωτόγνωρες εικόνες. Μόλις ερχόταν η νύχτα, όλοι επέστρεφαν στο Τελ Αβίβ για να στείλουν το ρεπορτάζ στις πατρίδες τους.
Αυτή η ώρα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Η ώρα της πραγματικής εξέγερσης.
Ξαπλωμένος στο μπαλκονάκι σκεφτόμουν τους αγώνες αυτού του λαού. Κάθε τόσο οι στρατιώτες σταματούσαν τους διερχόμενους και τους ανάγκαζαν να χαλάσουν τα πέτρινα οδοφράγματα, που μέσα σε δευτερόλεπτα είχαν στήσει οι πιτσιρικάδες πίσω από την πλάτη τους. Είχα
γνωρίσει αρκετούς Παλαιστίνιους στο Λίβανο κι αργότερα στην Υεμένη, την Αλγερία και την
Τυνησία. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο άγρια. Δεν υπήρχαν συνεντεύξεις Τύπου και
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Περίχωρα της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, Νοέμβριος 2000. Η άνυδρη γη της Παλαιστίνης
προμηθεύει τα όπλα ενάντια στα άρματα μάχης.

οργανωμένοι καταυλισμοί ή στρατόπεδα. Εδώ υπήρχαν μάχες. Κάθε τόσο οι στρατιώτες έριχναν
δακρυγόνα ή πυροβολούσαν με πλαστικές σφαίρες.
Ένιωσα ένα χέρι να με πιάνει από του ώμο και χαλαρωμένος όπως ήμουν πετάχτηκα κυριολεκτικά. «Φίλε, είσαι ο μόνος ξένος δημοσιογράφος που μένεις εδώ κάθε βράδυ», μου είπε
ένας άγριος νεαρός Παλαιστίνιος. Του είχα ξαναδεί το πρωί με τους ξένους δημοσιογράφους
και κατάλαβα ότι ήταν στέλεχος της Φατάχ στη Νάμπλους. Κάθισε στα πόδια του δίπλα μου.
Του είπα για το Λίβανο. Για όσα έζησα στους καταυλισμούς της Σάμπρα και της Σατίλα με τις
σφαγές των αμάχων. Του μίλησα για την αποχώρηση των Παλαιστινίων από το Λίβανο για την
Υεμένη με τα ελληνικά καράβια. Εκείνος τότε, πριν από πέντε χρόνια, ήταν έφηβος. Είδα το βλέμμα του απόμακρο. Θα τα χει ξανακούσει, σκέφτηκα.
«Μ' αρέσει που είσαι επίμονος», μουρμούρισε. Έβαλε το χέρι στην τσέπη και έβγαλε ένα χαρτί με ακαταλαβίστικα για μένα αραβικά. «Πάρε αυτό», μου είπε και μου πρότεινε το χέρι. Κοίταξα το χαρτί με απορία. «Όταν το μεταφράσουν, θα καταλάβεις», μου είπε με συμπάθεια.
Με δυο συνοδούς ξεκίνησα για το ξενοδοχείο. Είχε ήδη σκοτεινιάσει. Ήθελα να τους δείξω
το έγγραφο, αλλά φοβήθηκα. Νωρίς το πρωί το έστειλα με φαξ στην Αθήνα, ανάμεσα στα χειρόγραφα με το ρεπορτάζ.
Δεν πέρασε ούτε μια ώρα, όταν άκουσα το ρεσεψιουίστα να φωνάζει το όνομά μου. Από την
Αθήνα έπαιρναν για να μου πουν συγχαρητήρια. Μου μιλούσαν για παγκόσμια αποκλειστικότητα, για τεράστια επιτυχία. Σαστισμένος τους άκουγα, αλλά ντρεπόμουν να ρωτήσω το γιατί.
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Ιούνιος 2002. Ένοπλος Ισραηλινός φρουρός στην αγορά της Ιερουσαλήμ Μαχάνε Γιαχούντα,
συχνό στόχο επιθέσεων αυτοκτονίας.

Είδα έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου να δείχνει προς το μέρος μου και τρεις συναδέλφους από
διεθνή πρακτορεία να με πλησιάζουν. Περίμεναν να τελειώσω το τηλεφώνημα και με χαμόγελο μου άπλωσαν το χέρι. «Συγχαρητήρια», μου είπαν μ' ένα στόμα. «Μάλλον ψάχναμε με λάθος
τρόπο να βρούμε το πρώτο έγγραφο της εξέγερσης. Το χαρτί με το οποίο ο ίδιος ο Αραφάτ έδινε εντολές και συντόνιζε την πρώτη εξέγερση του λαού του. Πριν από λίγο το διαβάσαμε σε
τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Συγχαρητήρια».
Ένιωσα τη γη ν' ανοίγει κάτω από τα πόδια μου και ταυτόχρονα να βγάζω φτερά και να πετάω.
Χαμογέλασα ευγενικά και γύρισα προς τη συσκευή του τηλεφώνου. Δεν ήθελα να βουρκώσω, αλλά ήμουν τόσο χαρούμενος, που μου ήρθε να βάλω τις φωνές. Απέναντι στο σαλόνι ένας νεαρός σήκωσε το κεφάλι καθώς έφερνε το φλιτζάνι με το τσάι στα χείλη. Πήγα προς το μέρος του με διάθεση να του αγκαλιάσω. «Είσαι ο μοναδικός που έκανε ρεπορτάζ», μου είπε με σπαστά αγγλικά.
«Ευχαριστώ», του ψέλλισα και πήρα το σάκο με τα φωτογραφικά στον ώμο. Οι στρατιώτες είχαν
αρχίσει να πυροβολούν και στα σκαλιά ακούγονταν οι συνάδελφοι που κατέφθαναν από το Τελ Αβίβ.
Αυτούς τους ίδιους συναδέλφους τους συνάντησα πολλές φορές τα επόμενα χρόνια. Σε όλα
τα μέρη του κόσμου. Κάτι σαν μια οικογένεια που βρίσκεται ξανά και ξανά μόνο όταν υπάρχει
ένα γεγονός. Συνήθως έκτακτο. Ο ρόλος του καθενός διαφορετικός. Ανάλογα με τη θέση και το
μέσο που εκπροσωπεί. Το άτυπο ραντεβού πάντως ισχύει.
Στις μέρες μας πόλεμος γίνεται μόνο εκεί που η τηλεόραση θέλει να γίνει. Όταν αποφασίσουν
τα μεγάλα δίκτυα να στήσουν δορυφόρους και να δώσουν εικόνα, τότε οι ρεπόρτερ ξεκινούν... Αν
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Φωτογραφία: Ιωάννα Σωτήρχου.
Μπεν Τζάλα, στη Λωρίδα της Γάζας. Οι τοίχοι, όρθια κουφάρια, μάρτυρες της αγριότητας.

δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι δώρο άδωρο να αποκαλύψεις ένα θέμα. Από τη στιγμή όμως που θα ξεκινήσουν τα μέλη της «οικογένειας» για τη συγκέντρωση, όλα μοιάζουν με την εικόνα μιας πραγματικής οικογένειας. Κάποιοι πιο πλούσιοι από τους άλλους. Ορισμένοι περισσότερο αυστηροί ή πιο σεβάσμιοι. Άλλοι ενθουσιώδεις και άλλοι... με λαμπρό μέλλον αλλά άφραγκοι.
Βρεθήκαμε -πάντα οι ίδιοι άνθρωποι- σε όλες τις κρίσεις. Στο Βερολίνο, το Βουκουρέστι,
τη Μόσχα, το Αλγέρι, την Αιθιοπία, την Αλβανία... Δύσκολες ώρες στη Βοσνία και τη Βαγδάτη... Οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ δέχονται πάντα την πιο αυστηρή κριτική. Όχι μόνο από το κοινό, αλλά και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Είναι οι ευρύτερα γνωστοί, οι πιο καλοπληρωμένοι, και για τους υπόλοιπους οι πιο επιδερμικοί στην αντιμετώπιση του ρεπορτάζ.
Κι όμως, αν δεν υπήρχε ο Πίτερ Αρνέτ του CNN, ακόμα οι Αμερικανοί στρατηγοί θα υποστήριζαν -στον πόλεμο του Κόλπου- ότι χτύπησαν στρατιωτικό στόχο, όταν σε μια φτωχογειτονιά της Βαγδάτης κατέστρεψαν ένα καταφύγιο αμάχων. Μια διατρητική βόμβα άνοιξε τρύπα στην
οροφή του υπερσύγχρονου φινλανδικής κατασκευής καταφυγίου. Μια εμπρηστική βόμβα ακολούθησε τα αέρια της πρώτης κι έκαψε εκατοντάδες αθώους που είχαν καταφύγει εκεί για να προστατευτούν. Ακόμα και σήμερα το καταφύγιο παραμένει έτσι καταστραμμένο, με τα σημάδια από τους καμένους στους τοίχους. Πρώτος ο ρεπόρτερ του CNN είχε πάει στον τόπο της τραγωδίας και είχε αποκαλύψει τη φρίκη, κάνουτας τους συμπατριώτες του στρατιωτικούς να ψελλίζουν αηδίες περί λάθους. Βέβαια το ίδιο κανάλι στον ίδιο πόλεμο κατηγορήθηκε ότι χρησιμο96
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ποίησε εικόνες αρχείου για να προβάλει τη μόλυνση της θάλασσας από τους «κακούς» Ιρακινούς.
Στο βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας ο πλέον έμπειρος πολεμικός ανταποκριτής του BBC
έκανε ρεπορτάζ στους δρόμους του Βελιγραδίου για το πώς ζουν οι Σέρβοι τη φρίκη των βομβαρδισμών. Από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπλερ βγήκε ανακοίνωση που κατηγορούσε το
ρεπόρτερ για μεροληψία. Και τότε το ίδιο το BBC απάντησε λέγοντας ότι ο δημοσιογράφος ρισκάρει είκοσι χρόνια σε όλα τα πολεμικά πεδία για να ενημερώνει το κοινό, ενώ ο πρωθυπουργός θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τις επόμενες εκλογές. Βέβαια τέτοιες αντιδράσεις
μόνο οι Βρετανοί μπορεί να έχουν, όταν μάλιστα μιλάμε για κρατικό κανάλι.
Στην Κύπρο πάλι, όταν οι διαδηλωτές όρμησαν εναντίου των Τούρκων κι ένας απ' αυτούς σκαρφάλωσε στον ιστό με την τουρκοκυπριακή σημαία, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ. Ο διαδηλωτής σκοτώθηκε και το θέμα «έπαιξε» ανάμεσα στις τελευταίες ειδήσεις των διεθνών πρακτορείων. Ασαφές ως προς
του άνθρωπο που πυροβόλησε το ρεπορτάζ, αφού οι Τούρκοι υποστήριζαν ότι η σφαίρα προήλθε από τα όπλα Ελλήνων στρατιωτών. Η ελληνική πλευρά έλεγε ακριβώς το αντίθετο. Μέχρι που η εικόνα του Έλληνα οπερατέρ έφτασε στο Reuters. Εκεί φαινόταν καθαρά ο Τούρκος αξιωματικός που
πυροβόλησε. Το θέμα ξαφνικά ανέβηκε στην πρώτη θέση της ειδησεογραφίας και ο Γιάννης έγινε
ήρωας για τους Κυπρίους, που δικαιώθηκαν από την εικόνα του. Επειδή βρισκόμουν ακριβώς δίπλα
του την ώρα που «τραβούσε» κι έζησα την ένταση αλλά και το φόβο από τις σφαίρες που έριχναν οι
Τούρκοι, του ρώτησα αργότερα πού βρήκε το κουράγιο να «τραβήξει» του Τούρκο αξιωματικό που

Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Η τρύπα που άνοιξε η διατρητική βόμβα στο ιρακινό καταφύγιο της Βαγδάτης.
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πυροβολούσε. Και ο Γιάννης με μια αφοπλιστική ηρεμία μου απάντησε: «Δεν ήξερα ότι τον τραβάω».
Δεκάδες, ίσως εκατοντάδες τέτοιες στιγμές έρχονται στο νου μου. Είναι αυτά που εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης θέλουμε να θυμόμαστε. Για να ξεχνάμε τα άλλα που μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Ήταν -για παράδειγμα- βραδάκι στο Ισλαμαμπάντ, όταν μάθαμε ότι άρχισε η επίθεση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε να κάνουμε ήταν
να βγούμε από τη σιγουριά του ξενοδοχείου, όπου μέναμε όλοι οι ξένοι ανταποκριτές, και να
καταγράψουμε τις αντιδράσεις των Πακιστανών. Ένας συνάδελφος προσφέρθηκε να μας πάει
με το αυτοκίνητο του στην αμερικανική πρεσβεία, αλλά και στα γραφεία των Ταλιμπάν. Καθ'
οδόν του άκουσα να δίνει ανταπόκριση από το κινητό του. Περιέγραφε συγκρούσεις Αμερικανών στρατιωτών με τους Ταλιμπάν στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν. Έδινε λεπτομέρειες για
μάχες σώμα με σώμα μεταξύ αντρών της Βόρειας Συμμαχίας και πιστών του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν πίστευα στ' αφτιά μου. Κι όμως τ' άκουγα στ' αλήθεια όλ' αυτά.
Λίγες μέρες αργότερα είδα άλλο ρεπόρτερ να κάνει περιγραφή και ανάλυση για την κρίση στο
Κασμίρ. Περπατούσε κι εξηγούσε μπροστά στην κάμερα γιατί απειλούμαστε από πυρηνικό πόλεμο λόγω της αντιπαράθεσης Ινδών και Πακιστανών. «Εδώ -έλεγε- απειλείται η ειρήνη. Από
αυτά εδώ τα βουνά ίσως ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος». Ήταν σ' ένα λόφο πάνω από
το Ισλαμαμπάντ -αμέτρητη, δηλαδή, απόσταση από το Κασμίρ- και είχε την αυταπάτη ότι κο-

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Οκτώβριος 2001. Μαχητής Ταλιμπάν με αντιαρματική ρουκέτα στο Τόρκαμ, στα σύνορα με το Πακιστάν.
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ρόιδεψε τους διευθυντές και τους τηλεθεατές. Ζώντας όλ' αυτά θέλεις κάποια στιγμή να ουρλιάξεις. Είναι όμως τόσο πολλοί οι αξιόλογοι συνάδελφοι που σου προσφέρουν πράγματι με την πείρα και τη συμπεριφορά τους, που αδιαφορείς για τους υπόλοιπους. Μπορεί η εποχή της ταχύτητας να εξουθενώνει του τηλεθεατή, αλλά δεν κατάφερε ακόμα να του καυτηριάσει το ένστικτο.
Ο προβληματισμός όμως του ανθρώπου που βρίσκεται στο πεδίο της μάχης παραμένει. Ποιος,
πώς και πότε θα χρησιμοποιήσει το υλικό που ο ίδιος συλλέγει με κόπο και αγωνία; Μια φορά μου
είπαν ότι η ανταπόκριση που είχα στείλει από τους σεισμούς της Τουρκίας δεν ήταν καλή, γιατί
την είχα επενδύσει με χάλια μουσική. Απόρησα. Ρεπορτάζ έστειλα ή βιντεοκλίπ; αναρωτήθηκα.
Όμως η μάχη με τα γεγονότα, το χρόνο, τους κίνδυνους είναι που κρατάει «ζωντανούς» όλους όσοι θα βρεθούν και πάλι στο επόμενο ραντεβού. Κάποιοι χάθηκαν. Κι ίσως φύγουν κι άλλοι. Όμως για μας, μέσα από τις γκρίνιες, τις αλήθειες και τα ψέματα, αυτός είναι τρόπος ζωής. Στο επόμενο ραντεβού θα βρούμε του παππού και τη γιαγιά. Του αδερφό, τη νύφη, την αδερφή με το γαμπρό. Τ ανίψια, τους θείους και τα ξαδέρφια. Θα είμαστε όλοι εκεί. Για γάμο
ή κηδεία. Γιορτή ή βάφτιση. Γενέθλια ή αρραβωνιάσματα.
Μια οικογένεια ολόκληρη θα είναι εκεί. Και μετά τα φιλιά και τις αγκαλιές, θ' αρχίσουν πάλι οι μουρμούρες και τα κουτσομπολιά. Τα «θαψίματα» και οι κολακείες. Όμως όλη η οικογένεια θα είναι εκεί.

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Προσευχή στο Τείχος των Δακρύων.
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Αφγανιστάν: το τέλος της λογικής
του Σωτήρη Δανέζη

Έξι σελίδες διαβατηρίου με πολύχρωμες βίζες. Τρεις διαπιστεύσεις με ιερογλυφικές σφραγίδες. Τριάντα πέντε διαφορετικά μέσα μεταφοράς, από μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα του Κόκκινου Στρατού μέχρι φορτηγίδα με μηχανή από τρακτέρ. Είκοσι εννέα οδηγοί, χωρίς να μετράμε τους πιλότους. Εννέα μεταφραστές, για ντάρι, φάρσι, πάστου, τατζίκικα, ουζμπέκικα και ας πούμε αγγλικά. Δεκατρία διαφορετικά σημεία διανυκτέρευσης, μεταξύ των οποίων το πίσω κάθισμα ενός αγροτικού αυτοκινήτου σε υψόμετρο δυόμισι χιλιάδες μέτρων, μια
τρύπια σκηνή στα τρεις χιλιάδες μέτρα, ένας στάβλος και μερικά δωμάτια λίγο καλύτερα από
στάβλο, σε εννέα μεγάλες πόλεις και χωριά, σε τρεις διαφορετικές χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Μέχρι τη μέρα που αποφασίσαμε να επιστρέψουμε, στο Αφγανιστάν είχαν χάσει τη ζωή τους
οχτώ δημοσιογράφοι. Όχι στις «επάλξεις» της ενημέρωσης ούτε στην επουομαζόμενη «πρώτη
γραμμή», αλλά ταξιδεύοντας για να φτάσουν ως εκεί.
Φύγαμε στις 4 Οκτωβρίου για Τασκένδη και γυρίσαμε στις 15 Νοεμβρίου από Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή και επί μια βδομάδα, με του εικονολήπτη Στάμο Προύσαλη και παρέα
τους συναδέλφους από το BBC, το ABC και το CNN, βολοδέρναμε στο Ουζμπεκιστάν. Ανακαλύψαμε τις ομορφιές της Τασκένδης και της Σαμαρκάνδης, αλλά δε βρήκαμε ποτέ, ή μάλλον
δε φτάσαμε ποτέ αρκετά κουτά στο περιβόητο αεροδρόμιο του Κάρσι, που θα γινόταν η βάση
των Αμερικανών κομάντος, όπως θέλαμε να πιστεύουμε. Το χιλιοστό μπλόκο της αστυνομίας που
συναντήσαμε στο δρόμο απαγόρευε τη διέλευση ειδικά στους ξένους δημοσιογράφους σε μια
ακτίνα δέκα χιλιομέτρων. Ύστερα από δεκάδες επίμονες όσο και αποτυχημένες απόπειρες οι
Ουζμπέκοι αστυνομικοί μάς εξήγησαν ότι έτσι κι αλλιώς είχαν ρητές εντολές να μην επιτρέψουν
σε καμιά μονάδα δορυφορικών μεταδόσεων να στείλει ρεπορτάζ από την περιοχή. Αργότερα
μάθαμε ότι ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών της χώρας προσπαθούσε να κατασκευάσει ανάλογες μονάδες με δυνατότητα δορυφορικής εκπομπής και να μας τις παραχωρήσει με το αζημίωτο.
Περάσαμε στο γειτονικό Τατζικιστάν με αυτοκίνητο. Τουλάχιστον δέκα ώρες στο δρόμο και
ήμασταν μόνο στην αρχή. Με ένα αρχαίο ρωσικό δικινητήριο μεταγωγικό, φορτωμένοι λίγο καλύτερα από τα ζώα, τέσσερις μέρες αργότερα πετούσαμε από το Ντουσάμπε, την πρωτεύουσα
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της χώρας, για το Φεϊζαμπάντ στο Βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Τότε, ακόμα κι αν μας έλεγαν τι μας περίμενε, δε θα το πιστεύαμε.
Όταν το παλιό τζιπ έφυγε από το δρόμο και αναποδογύρισε στα παγωμένα νερά του ποταμού, ήταν πολύ αργά για να κάνουμε πίσω. Θυμάμαι ότι ήταν γύρω στις εννέα το βράδυ, το ρολόι μου έδειχνε υψόμετρο δυόμισι χιλιάδες μέτρα. Προσπαθούσαμε να διασχίσουμε την οροσειρά Χίντου Κους στο Βόρειο Αφγανιστάν, για να βγούμε στην Κοιλάδα Πανσίρ και μετά στην
κοιλάδα Σαμολί. Τελικός προορισμός ήταν το τελευταίο χωριό πριν από την Καμπούλ. Έπρεπε να διανύσουμε τετρακόσια χιλιόμετρα σε ανύπαρκτο δρόμο. Μας πήρε τρεις μέρες και παραλίγο εγώ, ένας Αφγανός κι άλλοι δύο Πολωνοί συνάδελφοι να μη φτάσουμε ποτέ.
Εγκλωβισμένος στο βυθισμένο αυτοκίνητο, στην κοίτη του παγωμένου ποταμού, πάλευα να
βρω μια διέξοδο προς την επιφάνεια. Ο πανικός με έπνιγε. Ψηλάφισα στα τυφλά ένα σκίσιμο
στο μουσαμά του τζιπ, πέρασα το σώμα μου από μέσα κι έβγαλα το κεφάλι πάνω από το νερό.
Με την πρώτη βαθιά ανάσα είδα μια γκρίζα σιλουέτα και άκουσα τη φωνή του Κρίστοφερ: «Είμαι εδώ, δώσε μου το χέρι σου». Ο Πολωνός φωτογράφος στεκόταν όρθιος σε ένα κομμάτι από το σκελετό του τζιπ που σκέπαζαν ίσα ίσα τα ορμητικά νερά του ποταμού. Ο Αφγανός οδηγός ήταν άφαντος, σήκωσα τα μάτια μου πάνω από τη χαράδρα και είδα του Βόιτεκ. Ο δημοσιογράφος από τη Βαρσοβία, συνεπιβάτης στο τζιπάκι, μετρούσε έντεκα αποστολές στο Αφγανιστάν. Όση εμπειρία κι αν έχει κανείς όμως, λειτουργεί σαν πρωτάρης μπροστά στο φόβο του
θανάτου. Τη μορφή του δε θα την ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Παγωμένος και ακίνητος σαν άγαλμα,

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Στρατιώτες και δημοσιογράφοι στα χαρακώματα του Ντάστι Γκάλα, στο Βόρειο Αφγανιστάν.
Στη μάχη των ειδήσεων.
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με τα μάτια γουρλωμένα και το βλέμμα του τρελού, περίμενε τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν
για να φωνάξει βοήθεια. Μια δέσμη φωτός πέρασε φευγαλέα από πάνω του. Το συνεργείο της
RAI μάς πλησίαζε. Από το κεφάλι το αίμα έτρεχε στο πρόσωπο του, αλλά δεν το ένιωθε. Με ρωτούσε τι έχει και του έλεγα «Δεν έχεις τίποτα, όλα είναι εντάξει». Τι να πεις εκείνη την ώρα; Τρεκλίζαμε στο δρόμο σαν τα ζόμπι για να σταματήσουμε το κομβόι. Έτρεμα ολόκληρος από το
κρύο, βρεγμένος ως το κόκαλο, άκουγα τα δόντια μου να χτυπάνε και δεν μπορούσα να τα σταματήσω. Το μόνο που έβλεπα ξανά και ξανά ήταν η σκηνή του αυτοκινήτου να φεύγει προς του
γκρεμό και του Βόιτεκ να φωνάζει «Χριστέ μου».

Χίντου Κους - 0 φονιάς των Ινδών

Ο Μπόμπαν, παραγωγός, και ο Μίκι, εικονολήπτης από το Βελιγράδι για τη RAI, ο Ένιο, εξήντα χρονών, ένας από τους παλαιότερους Ιταλούς πολεμικούς ανταποκριτές, και ο Αντρέα, ο μοντέρ του συνεργείου, μας βρήκαν σε άθλια χάλια. Ανέσυραν ό,τι μπορούσαν από το ποτάμι.
Όλα τα πράγματα, τα δικά μας, της ισπανικής τηλεόρασης Telecinco και των Πολωνών που ταξιδεύαμε μαζί, ήταν βρεγμένα. Το χειρότερο όμως ήταν ότι το δορυφορικό τηλέφωνο, μουαδικός τρόπος επικοινωνίας με την Αθήνα, είχε χαθεί. Βάλαμε στεγνά ρούχα και σκορπίσαμε σε
άλλα αυτοκίνητα. «Η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία κι από το καλύτερο ρεπορτάζ, πρέπει να προσέχουμε», μου είπε εκείνο το βράδυ ο Ένιο και δεν την ξέχασα εκείνη την κουβέντα.
Με πήρε ο ύπνος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου των Ιταλών και οι υπόλοιποι κοιμήθηκαν σ' ένα πανδοχείο γεμάτο κοριούς. Μόλις ξημέρωσε οι μισοί απλώσαμε στις πέτρες τα πράγματα μας για να στεγνώσουν κι οι άλλοι μισοί έβαζαν αλοιφές στα σημάδια που είχαν σε όλο
τους το σώμα. Κανείς δεν έδινε σημασία στη λάσπη που είχαμε πάνω μας. Στο Αφγανιστάν όλα είναι μια ιδέα...
Τη δεύτερη νύχτα κοιμηθήκαμε σ' ένα στάβλο. Δε με πείραξε η μυρωδιά των ζώων όσο το
κρύο που με «τρύπαγε» μέχρι το κόκαλο. Το Χίντου Κους, ο φονιάς των Ινδών, είναι οροσειρά
των Ιμαλαΐων. Διασχίζει τη χώρα από το βορρά προς το νότο. Στην κορυφή Άτζερμαν Πας, που
οδηγεί στην κοιλάδα Σαμολί βόρεια της Καμπούλ, το πέρασμα κλείνει από τα χιόνια εννέα μήνες το χρόνο. Στο μουαδικό σημείο που περνούν τα αυτοκίνητα τα προβλήματα γίνονται «βουνό». Πολλές φορές ο οδηγός ισορροπούσε με τις δύο ρόδες να χάσκουν στον γκρεμό. Οι Αφγανοί θα έλεγε κανείς ότι στέκονται αναίσθητοι μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου.
Στα τεσσερισήμισι χιλιάδες μέτρα υψόμετρο οι μηχανές των αυτοκινήτων άρχισαν να σβήνουν. Το οξυγόνο είναι πολύ λίγο για να γίνουν καύσεις, πόσο μάλλον για να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει από του αφόρητο πονοκέφαλο. Για μια στιγμή πίστεψα ότι αυτή η αποστολή δε θα τελειώσει ποτέ. Είχαμε ξεχάσει άλλωστε πού πηγαίναμε και
γιατί. Ύστερα από τρεις μέρες στα βουνά θέλαμε μόνο να φτάσουμε κάπου.
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Κρυφές ματιές από τ ι ς δύο Αφγανές. Η χώρα τους κατέχει το υψηλότερο ποσοστό μητρικής
θνησιμότητας, καθώς σε κάθε χ ί λ ι ε ς γεννήσεις πεθαίνουν εκατόν εξήντα πέντε μητέρες.

Η «μπούρκα» της ενημέρωσης
Η κοιλάδα Σαμολί και η πόλη Τζαμπάλ Σαράτς, τελευταία βάση της Συμμαχίας πριν από την
Καμπούλ, ήταν ό,τι πιο κουτά στον παράδεισο. Βρήκαμε ένα σπίτι όπως όλα τα άλλα, από λάσπη και άχυρο, με βαμμένους τοίχους και κόκκινα στρώματα στο πάτωμα. Οι ιδιοκτήτες μάς άφησαν να μπούμε αφού πρώτα έστειλαν τις γυναίκες σ' ένα συγγενή τους. Με του Σόμπερ, έμπορο μηχανών, συμφωνήσαμε μια τιμή συμβολική: εκατόν πενήντα δολάρια τη μέρα. Ακόμα
δεν ξέραμε ότι στην πραγματικότητα δεν είχαμε συμφωνήσει σε τίποτα. Σ' αυτό του τόπο ο λόγος και η συμφωνία μεταξύ δυο ανθρώπων είναι το πρώτο πράγμα που μπορείς να αναιρέσεις.
Οι «κακοί» Ταλιμπάν μπορεί να είχαν καταλάβει όλη τη χώρα, μπορεί να είχαν εφαρμόσει του
πιο σκληρό ισλαμικό νόμο, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν σε διαφθορά τους «καλούς» Βόρειους, που και αυτοί, εκτός των άλλων, φρόντιζαν ώστε οι γυναίκες τους να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένες με την απαραίτητη μπουρκα. Η προπαγάνδα για τους «καλούς» και τους «κακούς» της ιστορίας κάλυπτε, όπως το εν λόγω ύφασμα, μάτια και αφτιά στις κοινωνίες της Δύσης.
Τα ρεπορτάζ στη λεγόμενη πρώτη γραμμή ήταν μάλλον αναμενόμενα, σ' έναν κατ' ευφημισμό
πόλεμο που γινόταν χάρη στα προικιά των Σοβιετικών. Για να μετακινηθείς σε οποιοδήποτε σημείο της κοιλάδας Σαμολί, ήταν απαραίτητο ένα κομμάτι σκισμένο χαρτί με καμιά δεκαριά σειρές
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στα αραβικά. Αυτό ήταν η άδεια και το μήνυμα που μετέφερες στον αρμόδιο διοικητή, τη μονάδα
του οποίου θα επισκεπτόσουν. Ένας θεός ξέρει τι έγραφαν αυτά τα σημειώματα. Ο κάθε μεταφραστής, που έπρεπε να έχει την έγκριση των τοπικών Αρχών για να του επιτραπεί να δουλεύει με
ξένους, τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να τα μεταφράσει ακριβώς, ο δε οδηγός, κι αυτός απαραίτητα εγκεκριμένος από τη Βόρεια Συμμαχία, δεν πήγαινε από τους δρόμους
που του ζητούσαμε. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά ήμασταν στο έλεος αυτών των σημειωμάτων. Χρήσιμα ή άχρηστα, ήταν μια μορφή ελέγχου για τους δεκάδες δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην
περιοχή και προσπαθούσαν να προσεγγίσουν αυτό που οι μεταφραστές έλεγαν με καμάρι «frontline».
Η «πρώτη γραμμή» ήταν τεθλασμένη, ήταν μια έννοια σχετική και μάλλον αόριστη. «Εκείνο το σπίτι και ο αυλόγυρος του είναι δικά μας, εκείνο είναι των Ταλιμπάν, εκεί πίσω μας (!) είναι κι αυτό Ταλιμπάν, εκεί δεξιά είναι δικό μας...» έλεγε δείχνοντας με το δάχτυλο ο κομάντερ
Μέρζα, ένας από τους τοπικούς διοικητές της Βόρειας Συμμαχίας που μας είχε σχεδόν υιοθετήσει. Του άρεσε φαίνεται ο τρόπος που πέσαμε με τα μούτρα στο χαράκωμα όταν αποφάσισε
να μας δείξει μια επίθεση στους Ταλιμπάν. «Μας χτύπησαν το πρωί και τώρα θα τους ρίξουμε
κι εμείς. Αμέσως μετά όμως πρέπει να φύγουμε γιατί θα απαντήσουν με όλμους», έλεγε εκείνη
τη μέρα που άκουγα τις οβίδες του πυροβολικού να σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας και τα
πολυβόλα να κροταλίζουν σε μια επίθεση χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Όταν υπήρχε έλλειψη πυρομαχικών, τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα είχαν έτοιμο του τιμοκατάλογο και τα ανάλογα πακέτα προς τους κατά τόπους οπλαρχηγούς για τα πυρά και το
είδος των όπλων που επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν ως σκηνικό για τα «γυρίσματα» του ρε-

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Χότζα Μπαουντίν, Αφγανιστάν, Οκτώβριος 2001. Ζωντανή μετάδοση
από το ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο.
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πορτάζ. Εξάλλου, ο κάθε διοικητής μονάδας «κήρυττε του πόλεμο» όποτε ήθελε και ιδιαίτερα
όταν θεωρούσε ότι έπρεπε να δείξει τη δύναμή του στους φιλοξενούμενους εκείνη την εποχή δημοσιογράφους. Όσο για τους άντρες του, αυτοί είναι μια άλλη ιστορία. Σε κρίση ειλικρίνειας
ένας από τους μεταφραστές μας μας εξομολογήθηκε ότι κάποιοι σχεδίαζαν να μας ληστέψουν.
Το πήρα αψήφιστα όμως. Άλλωστε οι στρατιώτες της Βόρειας Συμμαχίας στα φυλάκια της πρώτης γραμμής δεν ήταν μεγαλύτεροι από δεκαεφτά χρονών. Έκανα λάθος όμως όταν ένας πιτσιρικάς, ήταν δεν ήταν δώδεκα, έστρεψε το όπλο του προς το μέρος μας και φώναζε ότι θα μας
ρίξει γιατί είχαμε λοξοδρομήσει από ένα μονοπάτι στο αεροδρόμιο του Μπαγκράμ.
Στο Αφγανιστάν τα περισσότερα παιδιά δεν κρατούσαν παιχνίδια ή πλαστικά πιστόλια στα
χέρια, αλλά πραγματικά καλάσνικοφ. Δε γνώριζαν του Μπιν Λάντεν ή τι έγινε στη Νέα Υόρκη,
δε γνώριζαν γιατί βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα και δεν καταλάβαιναν γιατί οι αδέσποτες βόμβες που έπεσαν σε μερικά δικά τους σπίτια δε σήμαιναν αυτόματα «τζιχάντ» κατά των Αμερικανών. Καταδίκαζαν όμως την τρομοκρατία μπροστά στα μικρόφωνα και ζητούσαν σφαίρες
για να σκοτώσουν τους Ταλιμπάν που απαγόρευαν τη μουσική, κατέστρεφαν τους κινηματογράφους και τους ανάγκαζαν να έχουν μακριά γενειάδα. Στο Αφγανιστάν μπορεί όλοι να είχαμε διαλέξει το «χαράκωμα» της Βόρειας Συμμαχίας, αλλά δεν κρύψαμε όσα βλέπαμε και όσα
ζούσαμε. Άλλωστε, περιορισμός στην πληροφόρηση δεν υπήρχε, παρά τις προσπάθειες όσων
εξέδιδαν τις σχετικές άδειες να απαγορεύουν κάποιες φορές την πρόσβαση σε χωριά Βορείων
που έπλητταν κατά λάθος οι αμερικανικές
βόμβες.
Όσο για το ρόλο της επίσημης ενημέρωσης για τις κινήσεις των κυβερνητικών δυνάμεων, αυτόν του είχαν οι ανεπίσημες φήμες που μιλούσαν για μια μεγάλη επικείμενη επίθεση που όλο και αναβαλόταν και θα είχε αναβληθεί μέχρι
και την άνοιξη, αν οι Ταλιμπάν δεν εγκατέλειπαν νωρίτερα την αφγανική πρωτεύουσα.

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Εμπορεύματα και άνθρωποι
στο σαραβαλιασμένο φορτηγό
που μοιάζει έτοιμο να καταρρεύσει.
Οι επιβάτες του πάντως δε φαίνεται
να υπολογίζουν του κίνδυνο.
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«Μπούρου μπούρου» - «Φύγε φύγε»

Μετά τις πρώτες μέρες η καθημερινότητα φαινόταν πιο σκληρή από τη λεγόμενη «πρώτη γραμμή». Είχε έρθει η ώρα να μακαρίσουμε όλα εκείνα τα αγαθά που δεν έχουμε ποτέ αναλογιστεί
ότι απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Κάθε πρωί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχαμε ενοικιάσει
ξυπνούσε με μια νέα ιδέα για να ζητήσει χρήματα. Πρώτα ήταν η γεννήτρια (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, αποχετευτικό σύστημα - συνώνυμα της περιττής πολυτέλειας) που ήθελε πετρέλαιο. Μετά ήταν το πρωινό. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι τρώγαμε αβγά και κρουασάν στο Παρίσι, γι'
αυτό ήταν τόσο ακριβά. Ύστερα μας είπε για τα ξύλα. Το πρώτο κιόλας βράδυ είχαμε ζητήσει
έναν κουβά ζεστό νερό για να κάνουμε μπάνιο με το ποτιστήρι του κήπου. Έπρεπε ν' ανάψει
φωτιά και βέβαια να πληρώσουμε για τα ξύλα.
Κάποια μέρα, όταν τέλειωσαν οι κονσέρβες, μας πρότεινε να φέρει έναν άνθρωπο να μαγειρεύει.
Σπεσιαλιτέ και μοναδική συνταγή για ένα μήνα το ρύζι με σταφίδες, αλλά και η άμμος με αλεύρι
σε σχήμα οβάλ και πάχος ακτινογραφίας, αυτό που εμείς λέμε αραβική πίτα δηλαδή. Στην αρχή
τρώγαμε λίγο. Μετά τρώγαμε τα πάντα όσο και αν κριτσάνιζε η άμμος στα δόντια. Με το ρύζι ελπίζαμε να ξορκίσουμε τα στομαχικά μας προβλήματα, μάταια όμως. Κάθε μέρα δοκιμάζαμε την
αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού στη διάρροια και τα νεύρα μας στις ατελείωτες απαιτήσεις του
Σόμπερ και της παρέας του. Έπειτα από μια βδομάδα αγοράζαμε την ησυχία μας πληρώνοντας
για το φαγητό ολόκληρης της οικογένειας δύο οδηγών, δύο μεταφραστών και ενός φύλακα. Δεν έφταιγαν οι Αφγανοί όμως. Στα διπλανά σπίτια το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το CNN και το
ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡΤΝ έδιναν το καλό παράδειγμα. Πλήρωναν πάντα περισσότερα...
Παρ' όλα αυτά, όσα δολάρια και αν διέθετε κανείς ήταν αδύνατο να βρει μεταφραστή που να
ξέρει κάτι περισσότερο από το όνομά του στα αγγλικά. Τις περισσότερες φορές ούτε καν αυτό.
«What is your name ?»
«27 years old».

Ο διάλογος είναι πραγματικός. Η αφοπλιστική απάντηση του νεαρού Αφγανού σε Γάλλο συνάδελφο έγινε ανέκδοτο. Όπως και τα χρήματα που ζητούσαν. Εκατό δολάρια τη μέρα, όταν
με είκοσι δολάρια ζει μια οχταμελής οικογένεια για έναν ολόκληρο μήνα. Η Βόρεια Συμμαχία
κανόνιζε τα τιμολόγια για μεταφραστές και αυτοκίνητα, αλλά οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς
τα καταργούσαν. Ύστερα από λίγο καιρό δε μας έκανε τίποτα εντύπωση. Είχαν μείνει μόνο τα
μεταφορικά μέσα που επιφύλασσαν εκπλήξεις μέχρι και το τέλος.
Ο Στάμος είχε υπομονή και άντεξε περισσότερο. Πήδηξε έξω από το τζιπ του συμπαθέστατου Φακρουντίν την τρίτη μέρα. Τις δύο προηγούμενες βλέπαμε του οδηγό να σταματά στην ανηφόρα, να βγαίνει ξαφνικά έξω και να μας αφήνει μέσα στο αυτοκίνητο που έπαιρνε ακυβέρνητο του κατήφορο. Ήταν λίγο δύσκολο να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι δεν υπάρχει χειρόφρενο και μέχρι να βρεθεί μια πέτρα για την πίσω ρόδα παίζαμε το κεφάλι μας κορόνα γράμματα
για το τίποτα, στη μέση του πουθενά. Ο γερο-Φακρουντίν δε διέφερε από τους υπόλοιπους οδηγούς. Κόλλαγε το πόδι στο γκάζι και το χέρι στην κόρνα και είχε την απαίτηση κάθε εμπό107
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Βρετανός στρατιώτης της πολυεθνούς δύναμης ελέγχει την ταχύτητα οχήματος στην Καμπούλ,
ενώ ο Αφγανός του παρακολουθεί με φοβισμένο βλέμμα, μην καταλαβαίνοντας
τη χρησιμότητα της συσκευής.

διο, γάιδαρος, κάρο, μικρά παιδιά, να εξαφανιστούν από μπροστά του. Ήταν αυτοί οι οδηγοί
που μας έμαθαν γρήγορα τις πρώτες λέξεις στα αφγανικά. «Μπουρου μπούρου» θα πει «φύγε
φύγε» (διαφορετικά θα σε πατήσω). Ο Φακρουντίν ήταν ο πρώτος, ακολούθησαν πολλοί άλλοι...

«Μουτάρ χαρόπ» - Το αυτοκίνητο χάλασε
Στα τρεις χιλιάδες μέτρα υψόμετρο μάθαμε μια φράση ακόμα. «Μουτάρ χαρόπ», που σημαίνει «το αυτοκίνητο χάλασε». Ήταν ένα 4x4 που στην πόρτα του το αυτοκόλλητο έγραφε: «Κανένα άλλο αυτοκίνητο δε με ικανοποιεί παρά μόνο αυτό». Το πιστέψαμε κι εμείς και το διαλέξαμε για να περάσουμε το βουνό στο Άτζερμαν Πας και να πάρουμε στις αρχές Νοεμβρίου
το δρόμο της επιστροφής. Η μηχανή όμως δεν είχε αντιψυκτικό υγρό και παρέδωσε το πνεύμα στο τελευταίο ορεινό χωριό πριν από το πέρασμα. Το προηγούμενο βράδυ ο Νουρ Αγά, ο
οδηγός μας που έμοιαζε με του Χριστό στην ταινία του Τζεφιρέλι, μας φιλοξένησε στους φίλους του. Μείναμε σε μια σκηνή με άλλους οχτώ Αφγανούς ταξιδιώτες. Ο ιδιοκτήτης της σκη108
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Οκτώβριος 2001. Πρωτόγονο το σχολείο της Νοβαμπάντ, φιλοξενεί χίλιους μαθητές πρόσφυγες.
Τα κορίτσια παρακολουθούν τα πρωινά μαθήματα και τ' αγόρια τα απογευματινά.
Περίπου τα μισά παιδιά όμως δεν αποφοιτούν.

νής, «αγγλομαθής εκ του προχείρου», ήθελε να πείσει τους ταξιδιώτες ότι παρέχονται υπηρεσίες ξενοδοχείου. Σε μια ξύλινη ταμπέλα ακριβώς απέξω έγραφε «HOTLE». Αυτό που δεν έγραφε η ταμπέλα ήταν τι είδους κρέας μάς έδωσαν εκείνο το βράδυ να φάμε. Δε θα μάθουμε
ποτέ αν ήταν σκύλος ή άλογο...
Το πρωί το χιόνι στο βουνό είχε φτάσει το ένα μέτρο. Το πέρασμα είχε κλείσει. Ήμασταν αποκλεισμένοι σ' ένα χωριό χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς μεταφορικό μέσο, χωρίς μεταφραστή. Αργά το απόγευμα οι ντόπιοι βρήκαν μια λύση. Ένα καινούριο αυτοκίνητο περίμενε για να μας πάρει. Μόνο που το ρωσικό τζιπ, ολόιδιο με αυτό που είχαμε πέσει στο ποτάμι,
δεν ήταν καθόλου καινούριο. Να περάσει η νύχτα, είπαμε, και θα προσπαθήσουμε ξανά το
πρωί να κατευθυνθούμε προς το Άτζερμαν Πας, αν το επιτρέψει ο καιρός.
Όταν βράδιασε είχε έρθει η ώρα για να πάρουμε ένα ακόμα μάθημα στην αφγανική γλώσσα. «Ζελζελά» ήταν η νέα, άγνωστη λέξη που φώναζαν έντρομοι οι κάτοικοι του χωριού. Όταν
είδαμε τους ντόπιους να σηκώνονται όρθιοι και να τρέχουν, όταν νιώσαμε τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μας, δε χρειαζόταν και πολύ μυαλό. «Ζελζελά» θα πει «σεισμός». Το ζήσαμε
κι αυτό, σκέφτηκα, κι έπεσα για ύπνο...
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«Mister, terrorist?»

Ύστερα από τρεις μέρες στο βουνό και μπροστά στο κλεισμένο από το χιόνι πέρασμα αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω. Βάλαμε τα ονόματα μας στη λίστα αναμονής για τα ελικόπτερα της Βόρειας Συμμαχίας που κάποτε θα πετούσαν από το χωράφι-ελικοδρόμιο στην κοιλάδα Πανσίρ προς
τα σύνορα με το Τατζικιστάν. 'Οταν ο καιρός ήταν καλός απογειώνονταν ένα, το πολύ δυο ελικόπτερα, με μία ως εφτά θέσεις για τους ξένους. Εκείνες τις μέρες όμως δεν είχε φύγει κανείς και στο τετράδιο του υπευθύνου πτήσεων υπήρχαν εκατόν ογδόντα ονόματα. Ήμασταν στη θέση 123. Μαζί μας,
κατά σύμπτωση, όπως και πριν από ένα μήνα, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Σέρβοι και ένας Ιάπωνας.
Πολλοί που τα ονόματα τους ήταν πριν από εμάς στην ίδια λίστα είχαν χάσει την υπομονή
τους. Έπειτα από δέκα μέρες στην αναμονή είχαν αποφασίσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους
στο χωριό. Άλλοι είχαν γράψει τα ονόματα τους στο τετράδιο ελπίζοντας ότι θα φύγουν αργότερα. Μερικοί δεν άντεξαν και προσπάθησαν με άλογα να περάσουν το χιονισμένο βουνό. Εμείς
απλώς περιμέναμε τρώγοντας όλοι μαζί «yellow» και «brown things». Στην κατάσταση μας κανείς
δεν μπορούσε να θυμηθεί τότε πώς λέγονταν στα αγγλικά τα στραγάλια και οι σταφίδες.

Φωτογραφία: Θαλασσινή Δούμα
Νοσοκομείο Τζαλαλαμπάντ, Δεκέμβριος 2001. Έχασαν πατέρα και δύο αδερφούς από αμερικανικές
βόμβες στην περιοχή Χαγκάμ, κουτά στο βουνό Τόρα Μπόρα Από το ίδιο «λάθος» των Αμερικανών
σκοτώθηκαν εκατόν πενήντα άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.
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Πέρασαν τέσσερις μέρες μέχρι να φωνάξουν τα ονόματα μας. Τρέξαμε προς το ελικόπτερο
και σέρναμε με τα δόντια τα πράγματα που δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε με τα χέρια. Θυμήθηκα τότε ένα μεταφραστή που μας είπε να μη φοβόμαστε τα ελικόπτερα. «Μπορεί να είναι
παλιά, αλλά η συντήρηση είναι ικανοποιητική. Ο καιρός φταίει για τα δεκαπέντε που έχουν πέσει μέχρι σήμερα!» μας έλεγε και ήθελε να του πιστέψουμε.
Λίγο πριν από την απογείωση το μάτι του πιλότου έπεσε στο χοντρό δαχτυλίδι που είχα στο
χέρι-. Η αραβική επιγραφή Αλ Τζαμπάρ, ένα από τα εννιακόσια ενενήντα εννέα ονόματα του
Αλλάχ, έκανε τα μάτια του να ανοίξουν διάπλατα. Είχα ξεχάσει ότι στο Αφγανιστάν, στη μετά
Μπιν Λάντεν εποχή, τα αραβικά δημιουργούν περίεργους συνειρμούς. «Mister, terrorist?» με ρώτησε με μεγάλη σοβαρότητα, σαν να φοβόταν ότι θα του απαντούσα καταφατικά. «No, but I will
become one if we stay in this place one more day», του απάντησα και γέλασα με το ζόρι. Εκείνος δε
γέλασε καθόλου...
Το ελικόπτερο μας μετέφερε στο
Χότζα Μπαουντίν και από κει πήραμε ένα ακόμα αυτοκίνητο για το ποτάμι, φυσικό σύνορο του Αφγανιστάν με
το Τατζικιστάν. Το διασχίσαμε πάνω
σε μια φορτηγίδα που χρησιμοποιούσε ως κινητήριο δύναμη τη μηχανή
ενός τρακτέρ. Όταν φτάσαμε στην
άλλη όχθη θέλαμε άλλα διακόσια πενήντα χιλιόμετρα απάτητου χωματόδρομου μέχρι του πολιτισμό ενός άθλιου ξενοδοχείου στο Ντουσάμπε.
Ο πασίγνωστος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet, που βρίσκει συναρπαστικό και γοητευτικό ακόμα
και ένα ταξίδι στο Μπαγκλαντές την
εποχή των μουσώνων, στο κεφάλαιο
για το Αφγανιστάν λέει χαρακτηριστικά... Best time to go: DO NOT GO.

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης /ΑΡ.
Μάρτιος 2002. Στρατιώτες
της Βόρειας Συμμαχίας
στην πόλη Γκαρντέζ,
στο Νοτιοανατολικό Αφγανιστάν,
κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.
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Αφυδατωμένη γη..
του Μανώλη Δημελλά

Η εικόνα του κόσμου συχνά δεν είναι εκείνη που διαμορφώνουμε εμείς. Τα γνωρίσματα των δικών μας αναφορών είναι συνήθως εικόνες άλλων, που υιοθετούμε ως δικές μας. Η σκέψη μας
υποκύπτει στη δύναμη της οπτικής γωνίας στην οποία εστιάζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Και αν οι ιστορικές μας γνώσεις δεν είναι ικανές να βοηθήσουν την αντικειμενική κρίση
μας, αναπαράγουμε την «αλήθεια» που υπερασπίζεται ο λεγόμενος «πολιτισμικός μηχανισμός».
Η αλήθεια δε διαθλάται από το βιζέρ της κάμερας. Η στιγμή που διαδραματίζεται το γεγονός αποτυπώνεται στο βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Ωστόσο το κάθε γεγονός ξεχωριστά, οι διαφορετικές στιγμές δράσης παραμορφώνουν την «αλήθεια», κι έτσι αυτή παύει να κινείται σε τόνους άσπρου μαύρου.
Ο δημοσιογράφος και ο οπερατέρ έχουν μια πιο σαφή εικόνα του γεγονότος που καταγράφουν. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί δεν μπορεί να βρίσκονται σ' όλα τα πεδία δράσης ταυτόχρονα, ωστόσο η συναισθηματική εμπλοκή τους τους βοηθά να πλησιάζουν
του άνθρωπο κι όχι απλώς το γεγονός στο οποίο εμπλέκεται.
Μια εικόνα που μπορεί να κοπεί στο μοντάζ ως αδιάφορη, γιατί της λείπει η δράση, ίσως να
είναι εκείνη που καταγράφει τελικά την αλήθεια. Όμως κανένα τηλεοπτικό κανάλι δε θα αφιερώσει χρόνο για να καταγράψει και να αναμεταδώσει την τελευταία μέρα ενός δεκαπεντάχρονου μάρτυρα Παλαιστίνιου, που σ' αυτή την τρυφερή ηλικία αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή του
για το «σκοπό», με την ελπίδα, ή μάλλον τη βεβαιότητα, ότι θα κερδίσει μια θέση στον παράδεισο, αφού κάθε μέρα δεν έβλεπε τίποτ' άλλο από τις σφαίρες των Ισραηλινών να τραυματίζουν τα όνειρά του και να στοχεύουν την καρδιά των συναισθημάτων του.
Κανένα τηλεοπτικό κανάλι δε θα αναμεταδώσει τα δέκα λεπτά διαδρομής των Ισραηλινών
πολιτών στον κεντρικό δρόμο της πόλης, στη διάρκεια των οποίων ο τηλεοπτικός φακός θα αποτυπώνει το φόβο στα πρόσωπά τους, που δε θα τα εγκαταλείψει μέχρι να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, για να αναδυθεί η έκφραση της λύτρωσης, που κι αυτή τη φορά δε βρέθηκε στο δρόμο τους Παλαιστίνιος καμικάζι.
Σ' αυτή τη γη με την τεράστια ιστορική μνήμη, όπου για αιώνες συγκρούονται δυο διαφορετικοί πολιτισμοί, ο Δαβίδ εξακολουθεί με το ίδιο σθένος να μάχεται του άπληστο και αλαζόνα
Γολιάθ. Η αφυδατωμένη γη του προσφέρει τις πέτρες για τη σφεντόνα του....
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Σ' αυτό του κύκλο βίας, που αναπαράγεται με... θαυμαστή συνέπεια και από τις δυο πλευρές, ίσως μία από τις αλήθειες που επέλεξε να αναπαραγάγει ο φακός της κάμεράς μου ήταν η
εικόνα των μικρών παιδιών από την Παλαιστίνη που παίζουν ανέμελα στους κακοτράχαλους δρόμους και τις αλάνες των φτωχικών πόλεών τους, σε αντίστιξη με εκείνη των σαφώς πλουσιότερων αλλά φοβισμένων παιδιών των Ισραηλινών, που παίζουν ποδόσφαιρο σε κάποιο πράσινο
γήπεδο, υπό το άγρυπνο βλέμμα των πάνοπλων στρατιωτών.

Στιγμές πολέμου
Αγοράσαμε αλεξίσφαιρα γιλέκα. Νιώθουμε, ή τουλάχιστον έχουμε την ψευδαίσθηση λίγο μεγαλύτερης ασφάλειας μ' αυτά. Αν μη τι άλλο, έχουν ένα τεράστιο «PRESS» μπρος και πίσω. Έτσι
θα μας βλέπουν από μακριά, σκεφτόμαστε. Το δύσκολο είναι να .βρεθούμε σε παλαιστινιακά εδάφη, να περάσουμε τους πολλαπλούς ελέγχους. Σε όλα τα μπλόκα, και όχι μόνο σε αυτά, μας
κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο. Κάποια φορά μάλιστα μας ζήτησαν από τα εκατό μέτρα να βγούμε από το αυτοκίνητο, έχοντας σηκωμένα όλα τα ρούχα μας. Ήθελαν να βλέπουν το κορμί μας,
φοβούμενοι ότι είμαστε επίδοξοι βομβιστές. Τι κι αν το αμάξι ήταν ταξί και είχε διακριτικά TV...

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΕΛΛΑΣ- ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΓΗ...

«Μην κλείνετε τα παράθυρα», μας ζητά ευγενικά ο οδηγός φτάνοντας στη Βηθλεέμ από τους
γύρω λόφους, απ' όπου οι Ισραηλινοί σκόπιμα έχουν αφήσει ελεύθερη την πρόσβαση. «Οι Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές ρίχνουν τακτικά. Τουλάχιστον μη σπάσουν και τα τζάμια», μας εξηγεί. Περπατώντας στους άδειους δρόμους, το μόνο που ακούμε είναι οι ερπύστριες των τανκς.
Όταν τα βλέπουμε μπροστά μας, σχεδόν πάντα ο στρατιώτης γυρνάει το κανόνι πάνω μας. Κι
εμείς περιμένουμε...

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης /ΑΡ.
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Ήταν πολύ γλυκιά η περασμένη άνοιξη στο Ισραήλ. Σχεδόν ερωτική, μέσα στη δίνη των μαχών και του απύθμενου φόβου. Αυτά τα αντικρουόμενα αισθήματα τα έβλεπες καθαρά στο πρόσωπο του κοριτσιού που χάζευε τις βιτρίνες των καταστημάτων κουβαλώντας στον ώμο του το βαρύ πολυβόλο, το οποίο ανταγωνιζόταν σε μέγεθος το δικό του ύψος...

Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.

Βηθλεέμ, όχι πολύ κουτά στο Ναό. Στην αγορά έχουν επιτρέψει την κυκλοφορία για δυο ώρες.
Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να αγοράσει τρόφιμα, να μιλήσει, να μάθει τι γίνεται. Ξαφνικά από ένα ψηλό κτίριο ένας ελεύθερος σκοπευτής αρχίζει να πυροβολεί τους περαστικούς. Γρήγορα ξεκινά ένα περίεργο «παιχνίδι». Όσοι από τους Παλαιστίνιους θέλουν να δοκιμάσουν την
τύχη τους, τρέχουν για να περάσουν, ενώ την ίδια ώρα ο στρατιώτης τους σημαδεύει. Λίγο αργότερα κάποιος μεταφέρεται στο νοσοκομείο με πόδια τσακισμένα από τις σφαίρες. Αρκετοί δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο στενό απομακρύνονται τρέχοντας. Ευτυχώς ήταν πιο τυχεροί.

Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
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ΓΗ...

Σε πόσους δεν επιτρέπουν να πάτε για δουλειά; Πόσοι βασανιστήκατε από του πιο άρτια εκπαιδευμένο στρατό του κόσμου; Παρ' όλα αυτά αντιδρούν κάνουτας πολλά παιδιά και τα ετοιμάζουν, όπως λένε, να γίνουν «μάρτυρες» για χάρη του λαού τους. Εκεί είναι που γεννήθηκε ο
Χριστός. Εκεί που για τρεις θρησκείες αποτελεί ιερή πόλη.

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης /ΑΡ.
Προσφυγικός καταυλισμός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει του ήχο μια βόμβας; Πόσοι έχετε δει τι κάνει μια βόμβα όταν σκάει; Έχετε δει ποτέ ανθρώπινη οβίδα να σκάει μέσα σε λεωφορείο; Αυτή είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων στο Ισραήλ. Περπατάνε, κινούνται, αναπνέουν, υπάρχουν κάτω από έναν ακαθόριστο φόβο. Οι περισσότεροι έχουν χάσει και κάποιο δικό τους. Όταν τους ρωτάμε, ούτε ξεχνούν ούτε όμως και θέλουν να θυμούνται.

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Χάιφα, Ισραήλ.
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Ο βρόμικος πόλεμος των μεγάλων ΜΜΕ
του Γιάννη Ε. Διακογιάννη

Πρωτοχρονιά στο βομβαρδιζόμενο Ιράκ. Πάσχα στο βομβαρδιζόμενο Βελιγράδι. Σαρακοστή στην
αιματοβαμμένη Παλαιστίνη. Όλα αυτά ασφαλώς είναι ενδιαφέρουσες εμπειρίες για ένα δημοσιογράφο που κυνηγάει την είδηση. Ακόμα κι αν το κάνει μέσα στην άδειά του, πολλές φορές με
δικά του χρήματα, και κυρίως χωρίς να γνωρίζει αν θα μπορέσει να φτάσει στην αλήθεια. Γιατί
αυτή η αλήθεια είναι που του βασανίζει και δεν του αφήνει να ησυχάσει. Θέλει να τη βρει, ξέροντας πολλές φορές πως μπορεί να συναντήσει ανυπέρβλητα εμπόδια, συμφέροντα και μικρότητες.
Αυτή κυρίως η γεύση μου έμεινε την παραμονή των Χριστουγέννων του 2001, την οποία πέρασα στο προαύλιο της αμερικανικής πρεσβείας στην Καμπούλ, δύο μέρες μετά το διορισμό
του Χαμίντ Καρζάι και της κυβέρνησής του στη θέση των Ταλιμπάν. Είχα φτάσει την προηγουμένη στο Αφγανιστάν. Και ένα από τα πρώτα μου μελήματα ήταν να πάω εκεί... Γιατί; Στις
αρχές της 53μερης παραμονής μου στο Ισλαμαμπάντ, απ' όπου κάλυπτα του πόλεμο στο Αφγανιστάν, δέχτηκα από πηγές μου την πληροφορία ότι Ταλιμπάν έβαλαν φωτιά σε κάποιο κτίσμα
της αμερικανικής πρεσβείας στην Καμπούλ. Στο κείμενο που έστειλα εκείνη τη μέρα στην Αθήνα έβαλα αυτή την πληροφορία, σχολιάζοντας ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι
τέτοιο. Δεν έγραψα πολλά, γιατί δε θεωρούσα -λόγω των υπόλοιπων σοβαρών γεγονότων- πως
αυτή ήταν τόσο μεγάλη είδηση.
Είχα παραβλέψει όμως έναν παράγοντα. To CNN έπαιζε επί ώρες και εν εκτάσει το «γεγονός». Την επομένη οι μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης είχαν τεράστιους τίτλους -ακόμα και
σε δισέλιδα- ότι «οι Ταλιμπάν έκαψαν την αμερικανική πρεσβεία». Μου είχε μείνει λοιπόν η απορία... Μόλις έφτασα στην Καμπούλ θέλησα να δω το καμένο κτίριο της υπερδύναμης. Ένας
άνεργος πιλότος της αεροπορικής εταιρείας Ariana με οδήγησε εκεί. Στο προαύλιο συνάντησα
ένα νεότερό μου Αμερικανό, με μακριά μαλλιά και μία κορδέλα να τα μαζεύει. Έμοιαζε με τα
παιδιά των λουλουδιών της δεκαετίας του '60. Ήταν ευγενικός, μου συστήθηκε. Του έλεγαν Jan
Kincin και ήταν ο υπεύθυνος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας. Του ρώτησα -με το μαγνητόφωνο ανοιχτό- που είναι το καμένο κτίριο. Μου έδειξε πίσω του ένα τεράστιο οίκημα σε άριστη κατάσταση. «Δεν έκαψαν την πρεσβεία οι Ταλιμπάν;» του ρώτησα. «Όχι, έβαλαν φωτιά
σ' ένα κτίσμα στο γκαράζ της πρεσβείας», μου απάντησε.
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Αν και καταστραμμένο, το σχολείο στην περιοχή Σαχ Σαχίντ της Καμπούλ συνεχίζει να λειτουργεί.
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Έμεινα άφωνος, έχοντας πάντα στο νου τα τηλεγραφήματα των μεγάλων ειδησεογραφικών
πρακτορείων, λίγες μέρες πριν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν, τα οποία υπερίσχυσαν και στον ελληνικό Τύπο. Άλλωστε -και σωστά για τη χώρα της- η αμερικανική πρεσβεία και στην Ελλάδα είχε κάνει ήδη μια προεργασία. Είχε διευρύνει του κύκλο των «συμπαθούντων», οι οποίοι άλλωστε εκδήλωσαν την ευαισθησία τους προς αυτήν καταθέτοντας λουλούδια ή στέλνοντας και γραπτά μηνύματα συμπαράστασης μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι,
κάθε είδηση με προέλευση το CNN ή άλλο δυτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ακόμα κι αν υπήρχε
«πρώτη, έγκυρη και δική μας ειδησεογραφική πηγή» που την ανέτρεπε, κυριαρχούσε.
Με όλες αυτές τις σκέψεις και το κρύο της Καμπούλ να με περονιάζει συνέχισα τη συζήτηση με του Jan, ο οποίος με άφησε να βγάλουμε φωτογραφίες, μαζί, χώρια, μπροστά στο... άκαυτο κτίριο... Στη συνέχεια ρώτησα ορισμένους Αμερικανούς στρατιώτες ντυμένους σαν Ράμπο
που φύλαγαν το χώρο πώς αισθάνονται παραμονή Χριστουγέννων στη μακρινή από τη χώρα τους
Καμπούλ και έφυγα...
Ξαφνικά μου γεννήθηκε μια ιδέα. Ζήτησα από το συνοδό μου και του ταξιτζή που πλήρωνα
να με πάνε να δω και τη ρωσική πρεσβεία. Πήγαμε... Ήταν ένα καμένο, εντελώς καταστραμμένο και κόσκινο από σφαίρες και οβίδες κτίριο, πολύ χειρότερο -ως εικόνα- από τα διαλυμένα από του εμφύλιο σπίτια της Βηρυτού που είχα επισκεφθεί το φθινόπωρο του 1991. Το κτίριο είχαν καταστρέψει οι μουτζαχεντίν. Όλοι αυτοί οι μισθοδοτούμενοι Αφγανοί από τη μυστική υπηρεσία του Πακιστάν ISI -μέσω της CIA- οι οποίοι διέλυσαν το Αφγανιστάν. Αυτοί που ισοπέδωσαν την Καμπούλ στη δεκαετία του '80, πριν προλάβουν να ρίξουν τις βόμβες τους κατά της... τρομοκρατίας τα αμερικανικά αεροπλάνα το φθινόπωρο του 2001. Η καταστροφή του
κτιρίου εκείνου δεν είχε πάρει, φυσικά, τη δημοσιότητα και δεν είχε την τύχη δεκάδων δημοσιευμάτων σε όλο του κόσμο, όπως εκείνη με τις... συνεχείς πυρπολήσεις της αμερικανικής πρεσβείας, που ποτέ δεν καταστράφηκε!
Αλλά δεν ήταν το μουαδικό που ήθελα να ερευνήσω στο Αφγανιστάν, όπου πέρασα εκτός από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2002. Ένα από τα θέματα που με είχαν εντυπωσιάσει στη διάρκεια του πολέμου ήταν πως γράφονταν σελίδες και παίζονταν πολλά ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι οι Ταλιμπάν έχουν στα χέρια τους περίπου εκατόν είκοσι υπερσύγχρονους αμερικανικούς εκτοξευτήρες Στίνγκερ για να ρίξουν αεροπλάνα. Όμως, δε θυμάμαι να άκουσα ότι χρησιμοποιήθηκαν και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, αφού είχε γίνει και πρωτοσέλιδο θέμα σε ευρωπαϊκές εφημερίδες.
Όταν επέστρεψα από την Καμπούλ, κατά σύμπτωση διάβασα το βιβλίο του πολύ γνωστού
Αμερικανού συγγραφέα, ιστορικού και δημοσιογράφου John Cooley, The Unholy Wars, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά με του πιο εμπορικό τίτλο -γιατί πουλάει το θέμα- Τρομοκρατία. Έκπληκτος έπεσα πάνω στην εξής είδηση, που δε γνώριζα και που δεν είχε κάνει το γύρο του κόσμου
από τα μεγάλα ΜΜΕ, όπως η ιστορία των Στίνγκερ των Ταλιμπάν. Κι ας αφορούσε Στίνγκερ που
είχαν χρησιμοποιηθεί και μάλιστα εναντίου μιας λατινοαμερικανικής χώρας!
«Μικρή ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων», αναφέρει το βιβλίο, «παρέδωσε Στίνγκερ -πα121
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Φωτογραφία: Γιάννης Διακογιάννης.
Η... άκαυτη τελικώς αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ, αδιάψευστο αποδεικτικό στοιχείο
της παραπληροφόρησης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

ράνομα σε σχέση με το αμερικανικό δίκαιο- σε Βρετανούς διπλωμάτες σε μάντρα παρκαρίσματος στην Ουάσινγκτον, παραβιάζοντας την ισχύουσα απαγόρευση που είχε εκδώσει η κυβέρνηση για μη μεταβίβαση υψηλής τεχνολογίας ακόμα και σε φιλικές χώρες. Οι Στίνγκερ αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από τους Βρετανούς, μέσα από τα πολεμικά πλοία τους, κατά των αεροπλάνων της πολεμικής αεροπορίας της Αργεντινής στον πόλεμο των Φόκλαντ»!
Φυσικά, όταν διεξάγεται ένας πόλεμος συνοδεύεται και από μια μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, απόκρυψης στοιχείων και κυρίως διαστρέβλωσης γεγονότων. Για το αμερικανικό κατεστημένο υπήρχε και... κακό προηγούμενο. Οι φωτογραφίες που
έκαναν το γύρο του κόσμου στον πόλεμο του Βιετνάμ, μ' εκείνο το γυμνό παιδί να τρέχει τρομαγμένο, έχοντας πίσω του τα σύννεφα από τους βομβαρδισμούς... Ο δεμένος πισθάγκωνα Βιετναμέζος, του οποίου έβαζαν στον κρόταφο το όπλο οι Αμερικανοί στρατιώτες και του πυροβολούσαν εξ επαφής... Όλα αυτά ήταν αλήθειες που ξεσήκωσαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Και, ασφαλώς, είχαν μεγαλύτερη αξία και από τις βόμβες μεγατόνων που έριξαν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά στην τραγική αυτή χώρα της Ασίας.
Το... πάθημα όμως είχε γίνει... μάθημα για την υπερδύναμη. Αυτό φάνηκε στον πόλεμο του
Κόλπου το 1991, κυρίως όμως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Πόσες μέρες δεν υπήρχαν ρεπορτάζ μέσα από τα χτυπημένα κτίρια και πόσοι μήνες χρειάστηκε να περάσουν για να μάθει η
ανθρωπότητα ότι οι νεκροί δεν ήταν τριάντα σαράντα χιλιάδες αλλά το ένα δέκατο... Φυσικά, οι
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ανθρώπινες τραγωδίες δε μετριούνται με αριθμούς. Μόνο που οι ισχυροί έχουν τη δυνατότητα
να μεγεθύνουν με το... φιλόξενο φακό των μεγάλων ΜΜΕ, και κυρίως των «συμπαθούντων» τους,
τους αριθμούς των δικών τους νεκρών σε σχέση με τους αριθμούς των... τριτοκοσμικών νεκρών.
Αισθάνομαι άσχημα όταν με ρωτάνε πόσοι Αφγανοί σκοτώθηκαν στον τελευταίο πόλεμο, πόσοι Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν στη μαρτυρική Τζενίν, πόσοι Σέρβοι έχασαν τη ζωή τους
στους βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι την άνοιξη του '99 ή στους βομβαρδισμούς της Πρωτοχρουιάς του '98 στο Ιράκ και δεν ξέρω να απαντήσω, αν και υπήρξα αυτό που λένε πολεμικός
ανταποκριτής και στους τέσσερις πολέμους.
Και φυσικά νιώθω ανήμπορος που δεν μπόρεσα να εισχωρήσω στο Ναό της Γέννησης στη
Βηθλεέμ και να καταγράψω -του καιρό της πολιορκίας του από τα ισραηλινά στρατεύματα- πώς
οι Παλαιστίνιοι έζησαν τρώγοντας κομμάτια από δέντρα που έψησαν στη φωτιά. Ανήμπορος
γιατί δεν μπόρεσα -και ας το πάλεψα- αυτή την είδηση όχι απλώς να τη «ζήσω» μέσα στον ιστορικό ναό, αλλά και όταν την έμαθα να την κάνω κύριο θέμα σε κανάλια και εφημερίδες.
Αισθάνομαι επίσης πολύ στενόχωρα -όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι- που
δεν είχαμε τη δυνατότητα να μείνουμε παραπάνω μέρες για να πάρουμε συνεντεύξεις από τους
εγκλωβισμένους Παλαιστίνιους στο ναό. Κυρίως όταν μετατραπήκαμε σε τηλεθεατές στους οποίους σέρβιραν εικόνες του ναού με μια ακαταστασία στο εσωτερικό του, μετά το «άνοιγμα»
του από τα ισραηλινά στρατεύματα.
Αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν, παρά το μικρό «επεισόδιο» που προκάλεσα στο ισόγειο του
ξενοδοχείου Κινγκ Ντέιβιντ της Ιερουσαλήμ, δεν μπόρεσα να πείσω ορισμένους ότι δεν μπορεί
να πηγαίνει επίσημη αντιπροσωπία Ελλήνων και Τούρκων (με τους υπουργούς Εξωτερικών των
δυο χωρών) στο «φυλακισμένο» στη Ραμάλα Γιάσερ Αραφάτ και να μη συνοδεύεται ούτε από έναν Έλληνα δημοσιογράφο, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τουλάχιστον την... αφελή ερώτηση «πώς περνάτε τόσες μέρες αποκλεισμένος από τα ισραηλινά τανκς».
Και αισθάνομαι απαίσια όταν οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν ήταν πλέον στη Δυτική Όχθη
για να καταγράψουν αυτό που είχαμε απλώς μεταδώσει, ότι ακόμα και το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο της Ραμάλα, που είχε χρηματοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση -δηλαδή ο ελληνικός
λαός- κατέστρεψαν τα ισραηλινά τανκς.
Δε μας έδωσαν τη δυνατότητα να είμαστε εκεί -αφού ανακληθήκαμε στην Αθήνα-, να μεταδώσουμε «από τα μέσα» τις εικόνες της ντροπής. Ότι δηλαδή εκτός από τους Παλαιστίνιους
είχαν πυροβολήσει ακόμα και το πορτρέτο του προέδρου της Δημοκρατίας, τη φωτογραφία του
Αραφάτ και τη φωτογραφία του πατριάρχη Ειρηναίου, που ακόμα δεν αναγνωρίζει κατά σκανδαλώδη τρόπο η ισραηλινή κυβέρνηση!
Ίσως κάποιος υποστηρίξει: Τι δουλειά έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι στη Μέση Ανατολή... Και δεν είναι πολυέξοδες οι αποστολές τους; Πέραν του ότι τα έσοδα για ορισμένους των ΜΜΕ είναι μεγάλα, γιατί κλείνουν με τη δύναμη αυτή μια σειρά από δουλειές, υπάρχει μία πραγματικότητα. Πρόκειται για μία τραγωδία που εκτυλίσσεται
πλάι μας, στη γειτονιά μας, πλάι στο μαρτυρικό τόπο της Κύπρου. Και ασφαλώς η Ελλάδα
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Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.
Ελβετικό νοσοκομείο προσθετικής ανθρώπινων μελών στο Κάναμπαντ του Αφγανιστάν. Χιλιάδες είναι
οι ακρωτηριασμένοι στη χώρα αυτή, όπου βρίσκεται θαμμένο το μεγαλύτερο ποσοστό ναρκών του πλανήτη.

έχει κάθε λόγο να καλύπτει κατά του καλύτερο και πληρέστερο τρόπο τα γεγονότα αυτά, όπως
και να έχει πολλούς απεσταλμένους δημοσιογράφους στην Άγκυρα, αντί να ξοδεύει «μυστικά κουδύλια» κάθε τύπου για να προσεταιρίζεται ορισμένους η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία.
Για όλα όμως υπάρχει μια εξήγηση. Μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, στις 12 Μαρτίου 1947, ο
Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν, εξαγγέλλουτας το δόγμα του, είχε πει: «Αρκεί να ρίξει κανείς
μια ματιά στο χάρτη για να κατανοήσει ότι, εάν η Ελλάδα πέσει στα χέρια των ανταρτών, το χάος και η αναταραχή θα εξαπλωθούν στη Μέση Ανατολή». Άλλωστε, σε μελέτη της CIA ΤΟ 1948
τονιζόταν πως σε περίπτωση νίκης των ανταρτών, οι ΗΠΑ θα αντιμετώπιζαν την πιθανή απώλεια των αποθεμάτων πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, τα οποία αποτελούν το 40% των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων.
Ασφαλώς, η εφαρμογή αυτής της αμερικανικής πολιτικής δεν περιέλαβε μόνο «διορισμούς»
ή την «ανάδειξη» πολιτικών ή στρατιωτικών στην Ελλάδα. Συμπεριέλαβε και την προσπάθεια
επηρεασμού ορισμένων -ελάχιστων- ανθρώπων των ΜΜΕ, είτε μέσω «μυστικών κονδυλίων» είτε μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης της αμερικανικής πρεσβείας για ένα, δύο και τρία χρόνια στην Αμερική, με πληρωμένα ασφαλώς όλα τα έξοδα και με πρόβλεψη για ένα καλό χαρτζιλίκι.
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Το φαινόμενο δεν είναι ασφαλώς ελληνικό. Στην Αμερική τα πράγματα γίνονται πιο ανοιχτά... Στους New York Times για παράδειγμα -στη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στη Μέση
Ανατολή- καταχωρίστηκε ολοσέλιδη διαφήμιση με υπογραφές πολλών προσωπικοτήτων και με
σύνθημα: «Η εμπιστοσύνη για το Ισραήλ ενισχύει την Αμερική... Εάν απειλούνται τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή θα χρειάζονταν μήνες για να συγκεντρωθούν σημαντικές
δυνάμεις επιτόπου. Με το Ισραήλ ως σύμμαχο, χρειάζονται μόνο λίγες μέρες...»
Στην Ελλάδα, πάντως, υπήρξαν και κάποιες φωνές. Τριάντα βουλευτές απ' όλα τα κόμματα
υπέγραψαν μια δήλωση για την εφαρμογή τουλάχιστον του άρθρου 15 του συντάγματος για την
προβολή όλων των ειδήσεων, χωρίς διακρίσεις. Δεν ακούστηκε και δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα
το γεγονός. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο...
Ορισμένοι λένε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα «καθοδηγούν» -ειδησεογραφικά- το
CNN και ο Αl Jazeera. Για παράδειγμα, ο αραβικός δορυφορικός σταθμός Αl Jazeera, που μπήκε τόσο στη ζωή μας με του πόλεμο στο Αφγανιστάν, μετέδωσε βίντεο που έδειχνε του Αχμέντ αλ
Χαζνάβι αλ Χαμίντι, έναν από τους δράστες και αυτόχειρες των πληγμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, να λέει εν είδει διαθήκης πως «είναι καιρός να επιτεθούμε στους Αμερικανούς εκεί που τους πλήττει σκληρότερα, στο ίδιο τους το σπίτι».

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Οκτώβριος 2001. Μαχητές της Βόρειας Συμμαχίας στην Καλκάτα του Βόρειου Αφγανιστάν.
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Τώρα, το πώς το βίντεο αυτό θεωρήθηκε ότι είχε ληφθεί έξι μήνες πριν από τα γεγονότα της
11ης Σεπτεμβρίου, γιατί μεταδόθηκε από το σταθμό του Κατάρ του Απρίλιο, όταν όλα έδειχναν
πως η αποστολή Πάουελ δεν είχε επιτυχία, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον να ερευνηθούν. Η
Berlinger Zeitung πάντως έγραψε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι «βρομάει».
Παρόμοια απορία είχα πριν από οχτώ μήνες, όταν, ευρισκόμενος στο Ισλαμαμπάντ, είδα στο
CNN την είδηση -αναπαραγωγή του Αl Jazeera- περί ενός φαξ του Μπιν Λάντεν. Επειδή όλες
οι πηγές μου χαρακτήριζαν αστείο το θέμα, ακόμα και οι δημοσιογράφοι του Αl Jazeera στο Πακιστάν, θέλησα να το συζητήσω και με τους συναδέλφους μου στο BBC. Στο πρωινό λοιπόν στο
ξενοδοχείο Μάριοτ «τα είπαμε» και μου έκανε εντύπωση -τότε- ότι και οι Βρετανοί είχαν παρόμοια άποψη, ότι δηλαδή όλες αυτές οι «ειδήσεις» περί φαξ του Μπιν Λάντεν δε διασταυρώνονται. Εκείνη την ώρα περνούσε από το καφέ η Κριστιάνα Αμανπούρ του CNN, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία είναι πάντα πολύ καλά πληροφορημένη, ακόμα και για το πότε θα ξεκινήσουν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Τη ρώτησα παρουσία των Βρετανών συναδέλφων αν
έλεγξε την πληροφορία που μετέδωσε. Μας είπε πως δεν προλάβαινε... Λίγα λεπτά αργότερα
και περίπου για τρεις ώρες το CNN μετέδιδε «ζωνάρι» πως δεν έγινε δυνατό να επαληθευτεί αν
είναι γνήσιο το... φαξ του Μπιν Λάντεν...
Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο με τα ΜΜΕ, αφού κι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν
συνειδήσεις και κουλτούρες λαών παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Στο βιβλίο του Μια Καθ' Όλα Δική τους Αυτοκρατορία: Πάς οι Εβραίοι Εφηύραν το Χόλιγουντ ο Εβραίος συγγραφέας Νιλ Γκάμπλερ υ-

ποστηρίζει πως οι Εβραίοι ίδρυσαν όλα τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των Columbia, Metro Goldwyn Mayer, Warner Brothers, Paramount, Universal
Twenthieth Century Fox.
Στην εξονυχιστική μελέτη Ιεροί Δεσμοί: Μια Ιστορία των Εβραίων, ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Νόρμαν Κάντορ κατέδειξε ότι η παραγωγή και διακίνηση ταινιών του Χόλιγουντ «κυριαρχούνται από μετανάστες Εβραίους». Ο τελευταίος μη εβραϊκός προμαχώνας του
Χόλιγουντ, γράφει (το στούντιο της Disney), περιήλθε υπό τη διοίκηση τους στις αρχές του 1990.
Ο κόσμος πριν βομβαρδιστεί από τα αμερικανικά Β-52 είχε πάρει τη δόση του για τους... κακούς Βιετναμέζους, τους... κακούς Σέρβους και ασφαλώς τους κακούς μελαψούς Άραβες και
μουσουλμάνους. Το 1981 -για παράδειγμα- σε μια διαφημιστική της συνέντευξη για την ταινία της Rollover, στην οποία Άραβες καταστρέφουν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα, η προοδευτική αριστερίστρια του 1960, εξέφραζε την αντίληψη της για τους
Άραβες. «Το να μη φοβόμαστε τους Άραβες σημαίνει ότι πρέπει να κοιταχτούμε σε γιατρό.
Έχουν μία στρατηγική ισχύ την οποία στρέφουν εναντίου μας. Είναι ασταθείς, φουταμενταλιστές, τύραννοι, μισογύνηδες και εχθροί της ελευθεροτυπίας».
Κι όμως, ο σχολιαστής της Washington Post, Νίκολας φον Χόφμαν, πιστεύει ότι καμία εθνική, θρησκευτική ή πολιτική ομάδα δεν έχει τόσο μαζικά και επίμονα εξευτελιστεί όσο οι Άραβες. Όταν στην
κατεχόμενη Ραμάλα μάς... πυροβόλησαν -θέλω να πιστεύω στον αέρα- και στην πλημμυρισμένη
από τανκς και στρατό Βηθλεέμ μάς έριξαν καπνογόνα, μου ήρθαν όλες αυτές οι σκέψεις στο νου.
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Αλήθεια, πόσο ελεύθερος είναι ο δημοσιογράφος να ζήσει τα πραγματικά γεγονότα και πόσο ανέγγιχτα μένουν τα ρεπορτάζ του πριν δημοσιευτούν ή πριν μεταδοθούν; Ποιος αλήθεια έχει το δικαίωμα να κόβει και να ράβει κείμενα, σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τους νόμους και
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται ανάμεσα στους εργοδότες και την ΕΣΗΕΑ;
Ακόμα αναρωτιέμαι πότε αυτές οι ειδήσεις που καταγράφει μεταδίδονται, μπαίνουν στη «σωστή» σελίδα της εφημερίδας ή στη σωστή σειρά στην τηλεόραση; Πότε και γιατί «καπελώνο- νται» από ένα ξένο πρακτορείο ειδήσεων;
Φυσικά, τα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύκολο να βρουν απάντηση. Ο Τύπος και τα ΜΜΕ δεν
είναι ουδέτερα μέσα. Ακόμα και μια εφημερίδα των μαθητών της πρώτης δημοτικού εκφράζει
κάποιους και κάποιες. Πολύ περισσότερο όταν μπλέκονται και οι... απαραίτητες διαφημιστικές εταιρείες, κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να διαφημιστούν και που πληρώνουν
τα ΜΜΕ.
Βεβαίως, όλα έχουν τις επιπτώσεις τους, όπως πολύ σοφά λέει ο Αμπντουλάχ Μοχάμαντ Σιντί, πανεπιστημιακός από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος ζει στην Καλιφόρνια. Στο Journal of
Historical Review (τόμ. 17, αρ. 6, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998) τονίζει: «Η αρνητική προπαγάνδα
δεκαετιών έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις. Αυτό το κύμα εθνοθρησκευτικού δηλητηρίου δημιουργεί βαθιά απογοήτευση στα εκατοντάδες εκατομμύρια Αράβων και μουσουλμάνων του πλανήτη, προκαλώντας μια ευρύτατη και διογκούμενη δεξαμενή μνησικακίας και οργής που μια μέρα σίγουρα θα εκραγεί σε τρομερή μανία».
Από μια άλλη σκοπιά, η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κάνει τις δικές της διαπιστώσεις. Επικρίνει ιδιαίτερα το Ισραήλ για τις ενέργειές του στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου
πενήντα μέλη του Τύπου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων. Και
επικρίνει και τις ΗΠΑ επειδή θεσπίζουν νόμους που περιορίζουν την ελευθερία της ενημέρωσης μέσω Ιντερνετ.
Ο Τιερί Μεϊσάν στο βιβλίο του -μπεστ σέλερ- Η Συγκλονιστική Απάτη, που κυκλοφόρησε πριν
από το Πάσχα, υποστηρίζει ότι η πτήση 77 της εταιρείας American Airlines δε συνετρίβη στο
αμερικανικό Πεντάγωνο στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Με το ψέμα τους οι Αμερικανοί ήθελαν να
συγκαλύψουν το γεγονός μιας βομβιστικής επίθεσης, η οποία έγινε από μία ομάδα ανθρώπων
που είχαν πρόσβαση στο Πεντάγωνο, και ότι ο στόχος τους δεν ήταν το υπουργείο Άμυνας, αλλά το κέντρο του Αρχηγείου Ναυτικού.
Η εφημερίδα Le Monde, αν και δεν ήταν κολακευτική για το βιβλίο, παραδέχεται ότι δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα όλη η αλήθεια για την πτήση 77. «Δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές
για τη συντριβή και η έλλειψη πληροφοριών τροφοδοτεί τις φήμες», γράφει.
Αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ γίνονται κάποιες αποκαλύψεις για την 11η Σεπτεμβρίου και για του
πόλεμο στο Αφγανιστάν. Δε με εκπλήσσει... Άλλωστε όταν έφυγα από την Ελλάδα -με στόχο να
πάω στο Αφγανιστάν- τρεις ώρες πριν από το χτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου -τυχαία ως προς τη
μέρα- γνώριζα από τις ευρωπαϊκές εφημερίδες πως οι Αμερικανοί δε φοβούνταν απλώς μια επίθεση, αλλά ετοιμάζονταν και οι ίδιοι να επέμβουν στρατιωτικά στην πιο φτωχή χώρα της Ασίας.
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Ούτως ή άλλως ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας -που τόσο έχει επηρεάσει τα ΜΜΕ- του
οποίο κήρυξαν οι ΗΠΑ είναι μια απάτη. Μήνες μετά τους φοβερούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν, δε συνελήφθη και δε σκοτώθηκε ούτε ένας απ' όσους φέρεται να είναι αναμειγμένοι στις
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου...
Τα στρατόπεδα των Ταλιμπάν, που υποτίθεται ότι επέτρεπαν στον Μπιν Λάντεν να τα χρησιμοποιεί, είχαν αδειάσει βδομάδες πριν από τους βομβαρδισμούς. Και δεν κάνει σε κανέναν
εντύπωση αυτό, αφού όλοι γνωρίζουν -και είναι χιλιογραμμένο- πως οι Ταλιμπάν είναι δημιούργημα των Αμερικανών. Δέχονταν χρηματοδότηση από τη CIA και εκπαιδεύονταν από τη SAS
για να πολεμήσουν τους Ρώσους.
Δεν υπάρχει πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Αν υπήρχε, πεζοναύτες θα επέδραμαν στις παραλίες της Φλόριντα όπου βρίσκουν καταφύγιο περισσότεροι από οπουδήποτε αλλού τρομοκράτες χρηματοδοτούμενοι από τη CIA, πρώην δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής και βασανιστές.
Έπειτα, θα θυμάστε και την ίδρυση Γραφείου Στρατηγικής Επιρροής του Πενταγώνου... Το
σχέδιο ήταν να πλημμυρίσει ο κόσμος με «μαύρη προπαγάνδα». Στα σχέδια του Γραφείου -που
λένε ότι τώρα δε δουλεύει- περιλαμβάνεται και η διοχέτευση ειδήσεων -ακόμα και κατασκευασμένων- σε διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς μέσω μετωπικών οργανώσεων, ώστε να

Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλπς.
Φτώχεια και εξαθλίωση στο Αφγανιστάν, που εντάθηκαν μετά τους ανηλεείς
αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
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συγκαλύπτεται η ανάμειξη του Γραφείου. Για να καταστρώσει τα σχέδια του το Γραφείο Στρατηγικής Επιρροής προσέλαβε του Όμιλο Ρέντον, μία επιχείρηση παροχής συμβουλών που είχε
συνεργαστεί και με τη CIA. Η διοχέτευση παραπληροφόρησης σε εχθρικά κράτη είναι κάτι συνηθισμένο εν καιρώ πολέμου. Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να διοχετεύει τις κατασκευασμένες πληροφορίες και σε συμμαχικά κράτη των ΗΠΑ
στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στη Δυτική Ευρώπη.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν το State Department όρισε υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ τη Σαρλότ Μπιρς, πρώην στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας, η
οποία χρησιμοποιεί όλες τις ικανότητες και τα τεχνάσματά της στο μάρκετινγκ για να καθιερώσει τις αμερικανικές αξίες στο μυαλό του παγκόσμιου κοινού, τόσο αποτελεσματικά όσο έχει καθιερωθεί η αλυσίδα των εστιατορίων McDonalds.
Όταν ο Tim Wheeler, αντιπρόεδρος του ΚΚ ΗΠΑ και εκδότης της People's Weekly World, μου
έλεγε προ μηνών πως έχει «πολλά ερωτηματικά για την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου» του πίστεψα, όπως άλλωστε θα του πίστευαν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη.
Οι απόψεις του δε φιλοξενήθηκαν σε ευρωπαϊκές εφημερίδες. Έπρεπε τη σκυτάλη των αποκαλύψεων -για άλλους λόγους- να πάρουν Αμερικανοί γερουσιαστές στα χέρια τους. Θυμάμαι
όταν του συνάντησα το Δεκέμβριο του 2001 ότι μου άνοιξε το φύλλο των New York Times της 2ης
Δεκεμβρίου και μου έδειξε το editorial.
«Δεν τα λέμε εμείς οι κομουνιστές, αλλά μία από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες εφημερίδες στον κόσμο. Ουσιαστικά η διοίκηση Μπους μετά τις 11 Σεπτεμβρίου δε συμβουλεύεται ούτε
το Κογκρέσο, κυρίως μετά το διάταγμα της 13ης Νοεμβρίου. Πήρε μέτρα, μιλάει για στρατοδικεία. Μπορεί να γίνεται έρευνα, να συλλαμβάνεται, να δικάζεται και να εκτελείται κάποιος χωρίς έλεγχο, σε συνθήκες μαύρης μυστικότητας. Έψαξαν χίλιους διακόσιους ανθρώπους μήπως είναι τρομοκράτες και δε βρήκαν κάτι σχετικό! Αυτή είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και τίθεται ένα κορυφαίο ερώτημα: ποια δημοκρατία υπάρχει και μάλιστα σε μία χώρα που κυβερνάει
του κόσμο. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου αφήνει πολλά ερωτηματικά.
»Δεν ξέρουμε την όλη ιστορία. Η επίσημη Αμερική έδωσε ελάχιστα στοιχεία. Τόσα χρόνια
υπάρχει η Αλ Κάιντα και ο Μπιν Λάντεν. Έπειτα γίνονταν έρευνες χρόνια, παρακολουθήσεις,
είχε προηγηθεί η επίθεση πριν από χρόνια στο Εμπορικό Κέντρο. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια
δολάρια για τις μυστικές και φανερές υπηρεσίες ασφαλείας. Και μας είπαν ότι στις επιθέσεις
των αεροπλάνων κατά των Πύργων και του Πενταγώνου συμμετείχαν πάρα πολλοί Άραβες, μουσουλμάνοι. Πώς όλοι αυτοί διέφυγαν της προσοχής των υπηρεσιών μας, ενώ παρακολουθούνταν;
Ο Μπιν Λάντεν συνδεόταν με τις αμερικανικές υπηρεσίες. Παρακολουθούνταν οι συνεργάτες
του. Έπειτα, θυμάστε το πλοίο που χτυπήθηκε στη Νότια Θάλασσα της Κίνας και κατηγόρησαν οι Αμερικανοί τους Βιετναμέζους; Αποδείχτηκε ότι ήταν προβοκάτσια υπηρεσιών. Εμείς το
μόνο που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι τα θύματα. Τους χιλιάδες που σκοτώθηκαν στην Αμερική και τους χιλιάδες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Ξέρουμε δηλαδή αυτούς
που την πλήρωσαν. Ότι ο λαός του Αφγανιστάν λιμοκτονεί. Εμείς ξέρουμε ότι η διοίκηση του
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Μπους χρησιμοποιεί την ατζέντα της τρομοκρατίας για να κυβερνάει του κόσμο. Για να ελέγχει τις πηγές ενέργειας. Η... πέτρα, τα βουνά του Αφγανιστάν είναι... κλειδί γι' αυτή την υπόθεση. Και να μην ξεχνάμε ποιος αγόρασε τα όπλα της Αλ Κάιντα, ποιος πλήρωσε τους μουτζαχεντίν κατά των Σοβιετικών...»
Σ τ ο ν τελευταίο πόλεμο στη Μέση Ανατολή το θέμα δεν ήταν ότι στις τρεις βδομάδες αιχμαλωσίας του Γιάσερ Αραφάτ ο μηχανισμός της ισραηλινής προπαγάνδας και των ισραηλινών
ΜΜΕ αποδείχτηκε πανίσχυρος, αλλά ότι μαζί με την «κατάρρευση» της Παλαιστινιακής Αρχής
οι Παλαιστίνιοι έδειξαν να χάνουν κάθε δυνατότητα στοιχειώδους ενημέρωσης των δημοσιογράφων για τις θέσεις τους. «Πριν από είκοσι χρόνια η PLO "έπαιρνε" ένα δημοσιογράφο, του
περνούσε από τα δυσκολότερα μονοπάτια και με ασφάλεια του έφτανε στην πηγή των ειδήσεων, επιστρέφοντας του και πάλι με ασφάλεια στη "βάση" του», ήταν μια κουβέντα που άκουγες
καθημερινά από ξένους ανταποκριτές στο ξενοδοχείο Αμπάσαντορ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.
Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Ο εκπρόσωπος των Παλαιστινίων Σάεμπ Ερακάτ έχει πολύ μικρές δυνατότητες πρόσβασης στα ΜΜΕ, εκτός του CNN και ορισμένων επίμονων δημοσιογράφων που του «ζαλίζουν» στο κινητό του τηλέφωνο για να μάθουν για τις εξελίξεις. Και
ο αιχμάλωτος -ουσιαστικά- Γιάσερ Αραφάτ τις περισσότερες φορές επικοινωνούσε με ορισμένα ΜΜΕ μέσω «τρίτων»!
Την ίδια ώρα το Κέντρο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης στο συνεδριακό κέντρο, που βρίσκεται στην «καρδιά» της Ιερουσαλήμ, «βασίλευε» -και «βασιλεύει»- χωρίς αντίπαλο. Όσες μέρες έμεινα στο Ισραήλ και στα Κατεχόμενα, καθημερινά δεχόμουν, όπως και οι εκατοντάδες
ανταποκριτές με τους οποίους ζήσαμε όλοι μαζί τη φρίκη της εισβολής στα παλαιστινιακά εδάφη, πολλαπλά μηνύματα στην οθόνη του κινητού μου. Μας «βομβάρδιζαν» με αλλεπάλληλα
μηνύματα για συνεντεύξεις Τύπου, πολλές φορές ακόμα και για το ίδιο θέμα.
Στο Κέντρο αυτό υπήρχαν πολλά στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και του στρατού έτοιμα
να λύσουν την οποιαδήποτε απορία, πάντοτε όμως στη σκληρή γραμμή του Αριέλ Σαρόν και όχι του μετριοπαθέστερου από αυτόν Σιμόν Πέρες. Στο διαδίκτυο, οι μεγάλες ισραηλινές εφημερίδες ΑΙ Haaretz και The Jerusalem Post ξεπερνούσαν ακόμα και το BBC ή το CNN στην ανανέωση των ειδήσεων τους, που γινόταν ανά πεντάλεπτο, την ίδια ώρα που οι αντίστοιχες αραβικές εφημερίδες βρίσκονταν πολλές ώρες πίσω.
Οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν και αναμεταδότες της παλαιστινιακής τηλεόρασης, που έχει έδρα στη Γάζα, αναγκάζοντας τους εγκλωβισμένους στα σπίτια τους Παλαιστίνιους στη Δυτική
Όχθη να βλέπουν ή εβραϊκούς ή δορυφορικούς σταθμούς. Κι αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν
είναι κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα και διαθέτουν δορυφορικό «πιάτο» στο σπίτι τους που να πιάνει πολλά κανάλια.
«Υπάρχει όμως ένα κορυφαίο ζήτημα ελευθεροτυπίας και δημοκρατίας», τονίζει ο Μαρουάν
Αμπού Ζάλαφ, διευθυντής της αραβικής εφημερίδας ΑΙ Quds. «Εάν όλος ο κόσμος μιλάει για γενοκτουία στην Τζενίν και ο ισραηλινός στρατός ανοίγει τις πόρτες με καθυστέρηση είκοσι ημερών σε ελάχιστους μόνο από τους δύο χιλιάδες δημοσιογράφους που βρίσκονται σήμερα και κα131
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Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Σερβικά τανκς αποχωρούν από περιοχές του Κοσόβου του Οκτώβριο του 1998.

λύπτουν τα γεγονότα στην Παλαιστίνη, τότε τι να μάθει η κοινή γνώμη; Το χειρότερο είναι ότι οι
μηχανισμοί παραπληροφόρησης που κινούνται σε διάφορες χώρες μέσω των ισραηλινών πρεσβειών αλλοιώνουν τα πραγματικά γεγονότα, θολώνοντας έτσι τα νερά», λέει στα Νέα. Και προσθέτει: «Δείτε τι έγινε με την επίσκεψη του Κόλιν Πάουελ σ τ ο ν Γιάσερ Αραφάτ. Οι στρατιωτικές
δυνάμεις κατοχής επέτρεψαν σε ελάχιστους δημοσιογράφους να εισέλθουν στο καταστραμμένο
κτίριο του προέδρου. Οι εικόνες που βγήκαν ήταν φιλτραρισμένες και ο κόσμος είδε ελάχιστα πράγματα απ' όσα έχουν συμβεί του τελευταίο καιρό εντός του κτιρίου. Τι να το κάνεις αν οι εικόνες
και οι περιγραφές της καταστροφής φτάσουν με καθυστέρηση στη διεθνή κοινή γνώμη και μάλιστα ελεγχόμενες στην ουσία από τα μεγάλα ΜΜΕ, το Associated Press, το Reuters και το CNN».
Ο διευθυντής του Κέντρου Τύπου της Ιερουσαλήμ και κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ,
Αρίε Μέκελ, πολλές φορές μου επισήμανε ότι «στη χώρα μας υπάρχει δημοκρατία, οι εφημερίδες λένε ό,τι θέλουν, γίνονται ελεύθερα διαδηλώσεις διαμαρτυρίας». Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι δεν ήμασταν ελεύθεροι να κινηθούμε. Πολλά γεγονότα και μάλιστα τραγικά έμειναν
στο σκοτάδι. Και αρκετές φορές μάς σημάδεψαν οι κάννες των όπλων των στρατιωτών, όπως
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για παράδειγμα όταν μπήκαμε στη Βηθλεέμ με σκοπό να προσεγγίσουμε του αποκλεισμένο επί βδομάδες Ναό της Γέννησης. Και γι' αυτό όμως υπήρχε πάντα μία δικαιολογία από το στρατό: «Εκεί δεν μπορείτε να κινηθείτε. Έχουμε πόλεμο με την τρομοκρατία, υπάρχουν ζώνες στρατιωτικές. Υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια σας. Εσάς προστατεύουμε...»
Αλλά για να μην πετάμε στα... σύννεφα: καθώς κορυφωνόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ είπε μια μέρα στο διευθυντή της Manchester
Guardian: «Αν ο κόσμος γνώριζε την αλήθεια, ο πόλεμος θα σταματούσε αύριο. Δεν τη γνωρίζει
όμως και δεν μπορεί να τη γνωρίζει. Τα ΜΜΕ δεν τη μεταδίδουν». Πέρασαν σχεδόν εννέα δεκαετίες από τότε και ο Ρόμπερτ Σκιντέλσκι, βουλευτής και επιφανές στέλεχος του βρετανικού
συντηρητικού κόμματος, παρατηρώντας την τελευταία επίθεση -το 1999- στη Γιουγκοσλαβία,
δήλωσε: «Νιώθω ασφυξία από τη μονομερή και αποκλειστικά φιλονατοϊκή πληροφόρηση που
μας δίνουν τα βρετανικά ΜΜΕ».
Το υπόδειγμα των μωρών στο Κουβέιτ, όπου η αμερικανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων Χιλ
κατασκεύασε μια μικρή γενοκτουία νεογνών σε κουβετιανό μαιευτήριο από Ιρακινούς στρατιώτες, ή το περίφημο σκηνικό με το πουλί που αναδύεται από το πετρέλαιο το οποίο είχε πλημμυρίσει του Περσικό Κόλπο εμφανίζονται στην κοσοβαρική εκδοχή των ομαδικών τάφων του
σταδίου-κρατητηρίου της Πρίστινα, αλλά και στην ισραηλινή εκδοχή πως ο Γιάσερ Αραφάτ είναι τρομοκράτης, αφού τολμάει να διεκδικεί το αυτονόητο, μια λεύτερη πατρίδα!
Αλλά κι αυτό δε μου κάνει εντύπωση. Όταν ο Κόφι Ανάν, ο γραμματέας του ΟΗΕ, παίρνει Νόμπελ Ειρήνης, χωρίς πουθενά στον κόσμο να έχει επιβάλει την ειρήνη, μπορώ να αντιληφθώ και
ασφαλώς να δούμε όλοι μας το φοβερό παιχνίδι που παίζεται στις σχέσεις πολέμου με τα ΜΜΕ.
Στις 27 Απριλίου 1999, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Ρούντολφ Σάρπινγκ έκανε λόγο για
σφαγή άμαχων αλβανοφώνων στη Γιουγκοσλαβία και έδειξε σχετικές φωτογραφίες. Η μαρτυρία αυτή έκανε το γύρο του κόσμου ως ένα ακόμα τεκμήριο της δήθεν σερβικής θηριωδίας στο
Κοσσυφοπέδιο. Όμως οι είκοσι τέσσερις σκοτωμένοι ήταν αντάρτες του UCK! Ορισμένοι φορούσαν και τη στολή. Είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις της γιουγκοσλαβικής αστυνομίας πολύ πριν αρχίσουν οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί, δηλαδή στις 29 Ιανουαρίου 1999.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Πάολο Νιτόνι, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί με τους παρατηρητές
του ΟΑΣΕ, δήλωσε: «Οι ίδιες φωτογραφίες που έδειξε ο Σάρπινγκ τραβήχτηκαν από παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Έμεινα κατάπληκτος όταν είδα να φιλοξενούνται ευρύτατα οι υποτιθέμενες αποκαλύψεις του στον ιταλικό Τύπο και να αναδημοσιεύονται ξανά οι ίδιες φωτογραφίες, τις οποίες είχαν ήδη δημοσιεύσει οι ιταλικές εφημερίδες»!
Την ίδια εποχή η Monde και η Liberation στη Γαλλία κατακλύζονταν από αντισερβικά άρθρα
μερικών διανοουμένων «της δεκάρας», όπως τους αποκαλεί ένας πρώην διπλωμάτης εμπειρογνώμων, ο Δημήτρης Άναλις. Κορυφαίοι στοχαστές όπως ο Σολέρ, ο Γκρακ, ο Μπουλφουά, ο
Ρεζί Ντεμπρέ, που έχουν διαφορετική άποψη για το θέμα, δε μιλούν, γιατί κανείς δε δημοσιεύει τις απόψεις τους!
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Η ώρα της επιστροφής για χιλιάδες αλβανοφώνους στην πόλη Ντρένιτσα του Κοσόβου.
Πολλοί απ' αυτούς θα βρουν τα σπίτια τους καταστραμμένα
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Ιούνιος 1999. Πλιάτσικο σε σπίτι Σέρβων που πυρπολήθηκε κουτά στο χωριό Βούσιτρν,
βόρεια της Πρίστινα

Όσο σκέφτομαι πόσο αδύνατη ήταν η πρόσβαση των περισσότερων δημοσιογράφων στις
πραγματικές πηγές ειδήσεων στον τελευταίο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, όπου έγινε η σφαγή
της Τζενίν, τόσο μου έρχονται στο νου οι τελευταίες μέρες που έζησα στο Βελιγράδι, στη διάρκεια των νατοϊκών βομβαρδισμών του 1999. Τι έζησα μαζί με άλλους συναδέλφους τότε; Όταν
πλέον τα «μυστικά κουδύλια» και οι εξαγορές συνειδήσεων, κυβερνήσεων και κρατών δεν αρκούσαν για να κερδίσουν οι νατοϊκοί του πόλεμο, επιτέθηκαν στην κρατική σερβική τηλεόραση. Ήθελαν επιδεικτικά να σφραγίσουν το στόμα σε οποιαδήποτε διαφορετική φωνή θα μετέδιδε την οποιαδήποτε διαφορετική πληροφορία.
Ήθελαν και θέλουν ένα παντοδύναμο CNN, παντοδύναμα δυτικά μέσα ενημέρωσης ή ελεγχόμενα από διαβρωμένες και εξαγορασμένες κυβερνήσεις ισχυρά αραβικά κανάλια. Ήθελαν
και θέλουν να κλείσουν το στόμα έστω και σε κάποιους που θα τολμούσαν να μεταδώσουν στον
έξω κόσμο μία άλλη άποψη! Κυρίως σ' αυτούς που αποκαλύπτουν τους πραγματικούς τρομοκράτες...
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Καταγράφοντας το παράλογο του πολέμου
της Ελένης Καλογεροπούλου

Θα ήταν ψέματα αν έλεγα ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζω την πρόκληση μιας νέας πολεμικής αποστολής δε φοβάμαι, δεν αγωνιώ και δεν προβληματίζομαι για το άγνωστο. Γιατί καμία
αποστολή δε μοιάζει με τις προηγούμενες, αφού η ιστορία γράφει τα γεγονότα με το δικό της
μουαδικό τρόπο.
Κάθε φορά που μπαίνω στο αεροπλάνο για να φτάσω στον τόπο του προορισμού μου, θυμάμαι πάντα εκείνη την πρώτη αποστολή που έκανα ως δόκιμη δημοσιογράφος στην Τρίπολη του
Λιβάνου, απ' όπου τα ελληνικά καράβια θα μετέφεραν τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στα τέσσερα σημεία του πλανήτη. Εκεί ήταν άλλωστε και η πρώτη φορά που αισθάνθηκα αυτό το πρωτόγουο συναίσθημα του φόβου που σου προκαλεί ένας βομβαρδισμός ή ένας ελεύθερος σκοπευτής.
Από το 1983 έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια. Όμως πάντα με γοητεύει με του ίδιο τρόπο το γεγονός ότι μαζί με άλλους συναδέλφους μου ζω ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Ακόμα κι αν έχω να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις ή τη λογοκρισία.
Η τελευταία αποστολή σε εμπόλεμη περιοχή ήταν στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Έχω βρεθεί αρκετές φορές σ' αυτό του τόπο, αλλά κάθε φορά που φτάνω στο
αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ αισθάνομαι την ίδια αμηχανία. Νιώθω σαν να είμαι ένοχη, σαν να
ευθύνομαι για κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα ερευνητικά βλέμματα των Ισραηλινών και οι συνεχείς έρευνες και ερωτήσεις πάντα με εκνευρίζουν. Άδικα υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι κι αυτοί έχουν το δίκιο τους, αφού ζουν με το φόβο του θανάτου
που μπορεί να σκορπίσει ένας Παλαιστίνιος καμικάζι.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη και του περασμένο Μάιο. Μόνο που αυτή τη φορά είχα την ατυχία
να έχω πυρετό, γεγονός που με έκανε να δυσανασχετήσω με τους νεαρούς ανακριτές μου. Και
το πλήρωσα. Η σφραγίδα εισόδου στο Ισραήλ έπεσε βαριά στο διαβατήριο μου, απαγορεύοντας μου ουσιαστικά την είσοδο σε οποιαδήποτε άλλη αραβική χώρα. Όσο για τις ερωτήσεις
που μου έγιναν, μάλλον ενοχλήθηκαν αρκετά γιατί δεν μπορούσα να θυμηθώ σε ποιο ξενοδοχείο είχα μείνει πριν από πέντε χρόνια, όταν είχα επισκεφθεί και πάλι το Ισραήλ.
Ομολογώ ότι οι ισραηλινές Αρχές αυτή τη φορά ήταν πολύ καλύτερα οργανωμένες στον προσφιλή τους τομέα, την προπαγάνδα. Αρκεί να δήλωνες στο Κέντρο Τύπου το τηλέφωνο σου και
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Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.

το ξενοδοχείο στο οποίο έμενες. Αλλεπάλληλα γραπτά μηνύματα έφταναν καθ' όλη τη διάρκεια
της μέρας. Μηνύματα που μας πληροφορούσαν για την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, για όλες τις βομβιστικές ενέργειες, για όλες τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών.
Όσοι ήθελαν έξτρα ενημέρωση, δεν είχαν παρά να καταθέσουν το αίτημα τους συμπληρώνουτας μια φόρμα και την άλλη μέρα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος τους έδινε τις απαντήσεις στα
ερωτήματα τους. Όσες φυσικά ήθελε και παρουσιάζουτας τα πράγματα όπως ήθελε. Φυσικό δεν
είναι; θα αναρωτηθείτε. Ναι, πιστεύω, αρκεί να μην προσπαθούν να σε πείσουν ότι σου λένε τη
μία και μοναδική αλήθεια.
Λογοκρισία με την έννοια που είχαμε γνωρίσει επί καθεστώτος Μιλόσεβιτς δεν υπήρχε. Εκεί
οι δημοσιογράφοι, αφού συμπλήρωναν μια αίτηση -που, για την ιστορία, είχε κίτρινο χρώμα-,
έπρεπε να πάνε στην Επιτροπή Λογοκρισίας και να δείξουν το τηλεοπτικό υλικό που είχαν τραβήξει. Η ταινία «μαύριζε» όταν κάποια πλάνα δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν για λόγους «εθνικής ασφαλείας» των Γιουγκοσλάβων.
Τα πράγματα στο Ισραήλ ήταν πιο απλά, αφού οι τηλεοπτικές κάμερες δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σημεία που ήταν απαγορευμένα. Οι παλαιστινιακές πόλεις ήταν πολιορκημένες από τα
ισραηλινά τανκς, ενώ κανείς δεν είχε πρόσβαση στα παλαιστινιακά χωριά που είχαν βομβαρδιστεί.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του βομβαρδισμού της πόλης Τζενίν, όπου οι ισραηλι138
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Ιούνιος 2002. Απογευματινή βόλτα Ισραηλινών στην παραλία του Τελ Αβίβ,
υπό την προστασία πάνοπλων στρατιωτών.

νές Αρχές επέτρεψαν μία βδομάδα μετά την ισοπέδωση της πόλης σε δυο αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα να καταγράψουν μόνο λίγες εικόνες από την είσοδο της πόλης. Άδικα οι Έλληνες
δημοσιογράφοι καθημερινά διατύπωναν το αίτημα τους να τους επιτραπεί η είσοδος στην πόλη. Εδώ δεν έχουν μπει στην πόλη τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μας απαντούσαν με ειρωνεία,
θέλετε να φτάσετε πρώτοι στην Τζενίν οι Έλληνες δημοσιογράφοι;
Και μπορεί οι ισραηλινές Αρχές να μη μας επέτρεπαν να φτάσουμε στα σημεία που θέλαμε
διά της επίσημης οδού, πάντα όμως καταφέρναμε να προσεγγίσουμε τις αποκλεισμένες πόλεις
μπαίνοντας με τα πόδια μέσα σ' αυτές. Καταφέραμε να φτάσουμε στη Νάμπλους, στη Ραμάλα,
τη Βηθλεέμ, αλλά και στα περίχωρα της Τζενίν.
Την πρώτη φορά που μπήκαμε στη Βηθλεέμ μαζί με τους συνεργάτες μου, του Γιώργο Αλεξόπουλο και του Αποστόλη Χατζημάγκο, μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η πόλη ήταν
έρημη. Απόλυτη ησυχία επικρατούσε παντού. Μόνο που και που ακούγονταν κάποιοι πυροβολισμοί. Προχωρούσαμε προς το κέντρο της πόλης εμφανώς φοβισμένοι, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά μας δύο τανκς. Σταμάτησαν απέναντι μας. Και οι τρεις κολλήσαμε στον τοίχο. Στην πραγματικότητα γίναμε ένα μ' αυτόν. Για κλάσματα δευτερολέπτου από το μυαλό όλων μας πέρασε η εικόνα του τανκς που στην κεντρική πλατεία της Ραμάλα είχε στρέψει την
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος
Δεκέμβριος 2001. Παλαιστίνια πρόσφυγας περιμένει ν' αρχίσει η διανομή τροφίμων
από την UNRWA στο στρατόπεδο Χαν Γιούνις της Γάζας.

κάννη του και είχε πυροβολήσει του Ιταλό δημοσιογράφο. Αναπνεύσαμε μόνο όταν τα είδαμε
να απομακρύνονται και να χάνονται στο βάθος του δρόμου.
Πολλές φορές με έχουν ρωτήσει αν είμαι αντικειμενική όταν καλύπτω ένα τέτοιο γεγονός.
Μάλλον όχι ή, για να είμαι ειλικρινής, σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας το να βρίσκεται κάποιος στο πλευρό το αδύναμου και του αδικημένου. Του θύματος και
όχι του θύτη, έστω κι αν ο τελευταίος επικαλείται λόγους ανθρωπιστικούς ή μιλά για την παγκόσμια ειρήνη.
Στη Γιουγκοσλαβία έκλαψα πραγματικά όταν εκείνο το ξημέρωμα τα νατοϊκά αεροσκάφη
βομβάρδισαν την κρατική τηλεόραση σκορπίζοντας το θάνατο σε αθώους πολίτες, που το μόνο κακό που έκαναν ήταν να βρίσκονται εκείνη την ώρα στη δουλειά τους. Όπως δεν άντεξα
στο χωριό Σουρντουλίτσα, όταν βρέθηκα μπροστά στα άψυχα παιδικά σώματα που σχημάτιζαν
μικρά βουναλάκια από σάρκες. Και κανείς δεν μπορούσε εκείνη την ώρα, αλλά ούτε και αργότερα, όταν τα πράγματα καταλάγιασαν, να δώσει μια πιστευτή απάντηση στο γιατί έπρεπε να
θυσιαστούν μικρά παιδιά στο όνομα της παγκόσμιας ισορροπίας. Φαντάζομαι ότι οι Αμερικανοί, όπως τελικά αποδείχτηκε, θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπίσει του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς αλλιώς, αντί να σκορπίζουν το θάνατο και του πόνο παντού.
Θα μου πείτε, δε με σοκάρει ο θάνατος που σκορπίζει ένας Παλαιστίνιος καμικάζι στο
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Μάρτιος 2002. Θωρακισμένα άρματα μάχης περιπολούν στους δρόμους της Ραμάλα,
επιβάλλοντας απαγόρευση

κυκλοφορίας.

Ισραήλ; Φυσικά και μου δημιουργείται η ίδια θλίψη, ο ίδιος πόνος όταν βλέπω τα άψυχα κορμιά των Ισραηλινών σε κεντρικούς δρόμους της Ιερουσαλήμ. Κυριαρχεί η τυφλή βία. Μόνο που
όταν αρχίζουν οι δεύτερες σκέψεις, βλέπω ότι δυστυχώς για μια ακόμα φορά η ίδια η ζωή έρχεται να επιβεβαιώσει την αρχή ότι η βία γεννάει βία. Ότι η καταπίεση και η τρομοκρατία δημιουργούν αντίδραση χωρίς λογική, γεμάτη φανατισμό και ασέβεια για του άνθρωπο.
14 1

Λογοκρισία και πληροφόρηση
της Μαρίας Καρχιλάκη

Πολλές φορές στα δέκα χρόνια που ως απεσταλμένη του MEGA καλύπτω πολέμους αναρωτήθηκα αν κάνω σωστά τη δουλειά μου. Αν αυτό που ακούω και βλέπω είναι πράγματι αυτό. Αν
αυτό που μεταδίδω είναι πράγματι η αλήθεια. Αλήθεια αλήθεια, όχι ποια ή τίνος αλήθεια...
Λένε -κι όχι άδικα- ότι το πρώτο θύμα του «παγκόσμιου πολέμου της επικοινωνίας» είναι η
ενημέρωση. Λένε επίσης ότι η πρώτη απώλεια σε καιρό πολέμου είναι η αλήθεια. Μπορεί για
όλους εμάς του σιναφιού αυτή η «καταραμένη» αλήθεια να είναι και πρέπει να είναι θέμα πρώτης γραμμής, μόνο που να, η πείρα δείχνει πως οι φορές που μένουμε... εκτός γραμμής είναι
πολύ περισσότερες από τις άλλες.
Παραδείγματα πάμπολλα. Θα μείνω σε δύο. Σε δυο εικόνες που κρατώ πάντα στη μνήμη μου
από του πόλεμο του 1999 στη Γιουγκοσλαβία. Με την πατίνα του χρόνου να έχει για τα καλά ξεθωριάσει τη φόρτιση εκείνων των στιγμών, η αποκωδικοποίηση των εικόνων αποδεικνύεται ένα πρώτης τάξεως ερμηνευτικό εργαλείο.

Το βίαιο πρόσωπο της λογοκρισίας σε καιρό πολέμου
Στο διακοσμητικό από τζάμι μεταξύ του έβδομου και του όγδοου ορόφου στο εσωτερικό μπαλκόνι του ξενοδοχείου Γκραντ στην Πρίστινα υπήρχε μέχρι πρόσφατα μια τρύπα από σφαίρα.
Με του οπερατέρ του MEGA Μανώλη Δημελλά, όποτε θυμηθούμε εκείνες τις μέρες, καταλήγουμε
πάντα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, στην ίδια επωδό: «...Τελικά αυτή ήταν μια ολοδικιά μας
σφαίρα».
Ήταν το πρώτο βράδυ των βομβαρδισμών στο Κόσοβο. Απρίλιος 1999. Το ξενοδοχείο Γκραντ,
πολυώροφο, δεσπόζει στην Πρίστινα και αποτελεί πρώτης τάξεως παρατηρητήριο. Από τους πάνω ορόφους ειδικότερα έχεις αυτό που λέμε «την πόλη πιάτο».
Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, όπως άλλωστε και τα προηγούμενα εν αναμονή των νατοϊκών βομβαρδισμών, δεν υπήρχε παράθυρο στο Γκραντ που να μην είχε στημένη από πίσω του τουλάχιστου μία τηλεοπτική κάμερα. Στο δικό μας δωμάτιο ο Μανώλης βιντεοσκοπούσε συνεχώς.
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Φωτογραφία:

Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.

Πρόσφυγες σε καταυλισμό των Σκοπίων αναζητούν τους δικούς τους
σε διπλανό στρατόπεδο.

Ακουγόταν καθαρά ο ήχος των αεροσκαφών, λάμψεις, εκρήξεις στους γύρω λόφους, εγώ σε
διαρκή ανταπόκριση από το δορυφορικό τηλέφωνο, συνάδελφοι Έλληνες αλλά και ξένοι μπαινόβγαιναν, όταν περασμένα μεσάνυχτα πια του ήχο των εκρήξεων από τις νατοϊκές βόμβες ακολουθούν κάποιοι άλλοι υπόκωφοι κρότοι.
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Περιοχή του Βελιγραδίου φλέγεται ύστερα από νατοϊκό βομβαρδισμό, κουτά στο εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήταν κι αυτοί αποτέλεσμα εκρήξεων, όχι όμως στους λόφους, εκεί που ξέραμε ότι υπήρχαν
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά πολύ κουτά μας, σε πυκνοκατοικημένες αλβανικές συνοικίες
της Πρίστινα. Ήταν προφανές, είχε έρθει η ώρα των σερβικών αντιποίνων. Σπίτια και μαγαζιά
τινάχτηκαν στον αέρα με δυναμίτη κι ό,τι απέμεινε το κατέτρωγαν οι φλόγες. Η κάμερα έβλεπε και κατέγραψε, ώσπου το δυνατό χτύπημα στην πόρτα και η κλοτσιά έδωσε τέλος στην «αδιακρισία».
Φορώντας κράνη, αλεξίσφαιρα και κρατώντας όπλα με σιγαστήρα οι άντρες της σερβικής
αστυνομίας, συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους με πολιτικά, θα μας βγάλουν όλους τους
δημοσιογράφους έξω από τα δωμάτιά μας και θα μας παρατάξουν του ένα δίπλα στον άλλο κατά μήκος των εσωτερικών μπαλκονιών των ορόφων. Όσοι έφεραν αντίσταση ή απλώς από αμηχανία καθυστέρησαν να τους ακολουθήσουν κακοποιήθηκαν. Χαρακτηριστική περίπτωση από ελληνικής πλευράς ήταν η δημοσιογραφική αποστολή από το Κανάλι 5.
Με προτεταμένα τα όπλα κλοτσούσαν κι έσπαζαν κάμερες, κατέστρεφαν κασέτες, ούρλιαζαν και απειλούσαν. Ένας απ' αυτούς, χοντρός και τεράστιος, θα αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι ο Δημελλάς κρατά σφιχτά την κάμερα του στο χέρι. Του ουρλιάζει «pusti kameru», που στα σέρβικα σημαίνει «άσε την κάμερα κάτω», οπλίζει το όπλο του και σημαδεύει του Μανώλη. Δεν πρό145
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λαβα να κάνω τη μετάφραση. Θα θυμάμαι πάντα τον Δημελλά να γυρνάει -στεκόμασταν δίπλα
δίπλα-, να με κοιτάει αποσβολωμένος, όλα αυτά σε κλάσματα δευτερολέπτου, και την αμέσως
επόμενη στιγμή ακούσαμε εκείνο το «πλαφ» από το όπλο με το σιγαστήρα. Ήθελε να σκοτώσει
και αστόχησε; Το έκανε απλώς για εκφοβισμό; Δε θα μάθουμε ποτέ. Το βέβαιο είναι ότι αυτή
η τρύπα που είδαμε με το πρώτο φως της μέρας ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας, στο σημείο που στεκόμασταν στο μπαλκόνι, αυτό το αποτύπωμα λοιπόν, ήταν από μια «ολοδικιά μας
σφαίρα»...

Το «άλλο» πρόσωπο της λογοκρισίας σε καιρό πολέμου

Δυο λέξεις είχαν στοιχειώσει το λεξιλόγιο των ανταποκριτών που κάλυπταν του πόλεμο στη
Γιουγκοσλαβία από το Βελιγράδι: «κίτρινο χαρτί». Αυτές οι δύο λέξεις ήταν οι πρώτες που άκουσα κι εγώ μόλις έφτασα εκεί μετά την αλλαγή του πόστου μου από την Πρίστινα στο μητροπολιτικό κέντρο. Για τις επόμενες τριάντα μέρες αυτές τις λέξεις τις έλεγα ακόμα και στον
ύπνο μου.
Το μαγικό «κίτρινο χαρτί» λοιπόν... Η έκδοσή του γινόταν από το στρατιωτικό Κέντρο Τύπου και μόνο μ' αυτό ο δημοσιογράφος μπορούσε (;) να κάνει τη δουλειά του. Εξηγούμαι. Από

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Οι κάτοικοι του Βελιγραδίου ξαγρυπνούσαν στις κύριες γέφυρες της πόλης,
αποτελώντας έτσι μια ανθρώπινη ασπίδα προστασίας από τις νατοϊκές βόμβες.
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τη στιγμή που γινόταν η επιλογή του θέματος, έπρεπε να ζητηθεί η άδεια για να πατηθεί το κουμπάκι του rec στην κάμερα. Το ότι είχε δοθεί η άδεια το μαρτυρούσε ένα μικρό κομμάτι κίτρινο χαρτί πάνω στο οποίο οι υπεύθυνοι του Κέντρου Τύπου έγραφαν με υποδειγματική σχολαστικότητα το θέμα και του τόπο του ρεπορτάζ. Οι ώρες αναμονής για το χαρτί με τη σφραγίδα ήταν συνήθως αρκετές, όπως και η ταλαιπωρία και ο εκνευρισμός, ενώ τα θέματα για τα
οποία δινόταν άδεια ήταν κατά κύριο λόγο «φιλολογικού ενδιαφέροντος»! Σχολεία, καθημερινή ζωή, καταφύγια, συναυλίες, κοντολογίς κοινωνικά θέματα. Στην καλύτερη περίπτωση μερικά σπασμένα τζάμια σε πολιτικούς στόχους που όλως... τυχαίως βρίσκονταν δίπλα σε στρατιωτικούς.
Άδεια για λήψη σε καθαρά στρατιωτικό στόχο -δικαιολογημένα ενδεχομένως- ουδέποτε δόθηκε. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές που συνηθίσαμε να λέμε «παράπλευρες απώλειες» (κομβόι Αλβανών αμάχων στις πόλεις Τζακόβιτσα, Σουρντούλιτσα, Αλέξινατς κ.λπ.), εκεί που η νατοϊκή βαρβαρότητα ξεπερνούσε σε φρίκη σκηνές πολεμικών ταινιών, η άδεια όχι μόνο δινόταν
σε μηδενικό χρόνο, αλλά οι υπεύθυνοι φρόντιζαν αμέσως να οργανώσουν δημοσιογραφική επίσκεψη στον τόπο της καταστροφής.
Με την ολοκλήρωση του θέματος τελείωνε το στάδιο του «κίτρινου χαρτιού» και άρχιζε το
στάδιο του «λευκού αυτοκόλλητου». Πίσω ξανά στο κέντρο Τύπου, λοιπόν, όπου η επιτροπή
έπρεπε να ελέγξει το περιεχόμενο της κασέτας. Αν κάτι θεωρούνταν «επιλήψιμο», σβηνόταν

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Ντρένιτσα, Ιούνιος 1999. Η επιστροφή των αλβανοφώνων στα χωριά τους γινόταν με κάθε μέσο.
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από τη μαγνητοταινία. Μαύρο στο συγκεκριμένο σημείο δηλαδή. Το ΟΚ προς μετάδοση του
υλικού φαινόταν από το μικρό αυτοκόλλητο χαρτάκι, στο οποίο αναγράφονταν κάποια νούμερα και έμπαινε η μονογραφή του τελευταίου ελεγκτή. Τότε και μόνο τότε επιτρεπόταν ο τεχνικός του βίντεο να πατήσει το play στο μηχάνημα για να «φύγει» μέσω δορυφόρου το ρεπορτάζ του ανταποκριτή.

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Ιούνιος 1999. Σέρβοι στρατιώτες αποχωρούν από το Ποντούγεβο,
νότια της Πρίστινα.
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Η σφαίρα, το «κίτρινο χαρτί» και η φωνούλα της αλήθειας
Σφαίρα ή «κίτρινο χαρτί» αποτελούσαν και τα δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μπορεί από τη
λογοκρισία του Βελιγραδίου να έλειπε η απειλή θανάτου, όμως ο στόχος δεν ήταν άλλος από το
να αποκοπεί το ρεπορτάζ από την πραγματικότητα. Δε λέω πως δεν καταφέραμε και στις δυο
περιπτώσεις να τους τη «σκάσουμε» (για παράδειγμα βομβαρδισμένοι στόχοι όπου εμείς φτάσαμε γρηγορότερα από τις στρατιωτικές ή αστυνομικές δυνάμεις -εικόνες πολύτιμες που εγκλώβισε η κάμερα σε κασέτες που έφευγαν κρυφά για να μεταδοθούν στην Ελλάδα μέσω Ρουμανίας- ή οι Αλβανοί Κοσοβάροι που εκδιώκονταν κατά εκατοντάδες από τις εστίες τους και
στοιβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πρίστινα), όμως αυτό δε
σημαίνει ότι το «μάντρωμα» δεν ήταν «μάντρωμα». Όπως επίσης όμως δε σημαίνει ότι αυτά τα
γιουγκοσλαβικά τερτίπια και η επικοινωνιακή στρατηγική του Βελιγραδίου ήταν διαφορετικά
από εκείνα του NATO και του «πολύ» Τζίμι Σι. Δαιμονοποίηση και παραπληροφόρηση και από τη μια και από την άλλη. Διαμορφωμένη στάση και όχι ενημέρωση. Μεροληψία και, διά του
αποτελεσματικού ελέγχου της εικόνας, καλύτερη δημιουργία εντυπώσεων και μυθοπλασία. Μη
πρόσβαση.
Κάπου εκεί, μέσα σ' αυτούς τους δαιδαλώδεις λαβύρινθους της «μη είδησης», μοιάζει να χάνεται η φωνούλα της αλήθειας. Πεποίθηση μου είναι όμως πως δεν πεθαίνει. Πως δεν αναιρείται
πλήρως η «εποχή της πληροφορίας». Όχι γιατί εμείς του σιναφιού είμαστε λαγωνικά ή σπουδαίοι ή νταήδες με τα κέντρα ελέγχου και παραπληροφόρησης. Απλώς ξέρουμε την αλήθεια
για την... αλήθεια. Και επιμένω να λέω πως, αν κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι για να κυνηγάμε με διαστροφική, μερικές φορές, μονομανία αυτό το «καταραμένο» πράγμα που λέγεται
αλήθεια.
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Ο πόλεμος των βίντεο γκειμ
του Γιώργου Κοίλιαρη

Δυο γεγονότα, ο πόλεμος του Κόλπου στη δύση του 20ού αιώνα και η ισραηλινή προσπάθεια καταστολής της παλαιστινιακής εξέγερσης στην αυγή του 21ου, αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, δυο
σοβαρά ενδεικτικά στοιχεία για το είδος της ενημέρωσης και πληροφόρησης που θα έχει η κοινή γνώμη στο άμεσο μέλλον. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε έντονη παραπληροφόρηση, προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας και τρομοκράτησης των δημοσιογράφων. Και αυτό δεν έγινε μόνο από τριτοκοσμικές αυταρχικές δικτατορίες, αλλά και από τους «φανατικούς» υποστηρικτές του δημοκρατικού τρόπου ζωής και του πλουραλισμού στην ενημέρωση...

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Νοέμβριος 2000. Στιγμή προσευχής κατά τη λειτουργία ταφής του Παλαιστινίου που σκοτώθηκε
από ισραηλινά στρατεύματα στο χωριό Μπέιτ Ουμάρ της Δυτικής Όχθης.
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Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Ιράκ. Οι μη διαλυτές ενώσεις του απεμπλουτισμένου ουρανίου εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα
και προκαλούν λευχαιμία, καρκίνο των οστών και των πνευμόνων.

Ο πόλεμος του Κόλπου

Ιανουάριος του 1991. Χιλιάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στη Βαγδάτη περιμένοντας τη συμμαχική επίθεση. Το ιρακινό καθεστώς αδυνατεί να ελέγξει τις κινήσεις τους και κατά συνέπεια
τις ειδήσεις που φεύγουν από το Ιράκ. Ο Σαντάμ Χουσεΐν αποφασίζει την απέλαση τους στην
Ιορδανία. Τα ιρακινά σύνορα κλείνουν για τους δημοσιογράφους.
Έφτασα στο Αμάν την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών του Ιράκ. Στο διαβατήριό μου είχα
αυτό που έψαχνε με μανία κάθε δημοσιογράφος στην περιοχή: τη βίζα για το Ιράκ. Η αίσθηση «ανωτερότητας» που είχα εξανεμίστηκε λίγα λεπτά μετά την άφιξή μου στα ιορδανο-ιρακινά σύνορα. Η απαγόρευση εισόδου στο Ιράκ ίσχυε για όλους, με ή χωρίς βίζα.
Πήγα στην ιρακινή πρεσβεία στο Αμάν. Όταν είδα την ατελείωτη ουρά των δημοσιογράφων
που περίμεναν έξω από την κλειστή πόρτα, απογοητεύτηκα. Χωρίς να ξέρω γιατί, πήγα μια
βόλτα στο αεροδρόμιο. Περιφερόμουν άσκοπα, όταν άκουσα κάποιου να με φωνάζει. Έκπλη152
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κτος αντίκρισα έναν από τους Ιρακινούς διπλωμάτες που είχαν απελαθεί από την Ελλάδα. Μόλις είχε φτάσει στο Αμάν μέσω Λιβύης. Χωρίς περιστροφές τού ζήτησα τη μεσολάβησή του για
την είσοδό μου στο Ιράκ. Μου απάντησε ότι θα προσπαθήσει.
Τη μεθεπόμενη μέρα, και με τη βοήθεια ενός Παλαιστινίου, βρισκόμουν στα σύνορα ανάμεσα σε ένα γκρουπ Μαροκινών και Παλαιστίνιων γιατρών. Μέχρι να περάσουμε του έλεγχο διαβατηρίων, είχα πάθει πολλαπλά εγκεφαλικά. Τελικά μας επέτρεψαν την είσοδο. Στη Βαγδάτη
βρισκόταν, με άδεια της κυβέρνησης, μόνο το CNN, ένας Ισπανός και δύο Ιορδανοί δημοσιογράφοι. Ουσιαστικά εγώ ήμουν παράνομα στη χώρα. Μέχρι να υπάρξει «μεσολάβηση» για τη
νόμιμη παραμονή, έμενα στο σπίτι ενός φίλου.
Οι μετακινήσεις μου ήταν περιορισμένες και πάντα με τη συνοδεία Ιρακινών. Αυτοί αποφάσιζαν πού θα πάω και με ποιους θα μιλήσω. Αυτό βέβαια ίσχυε και για τους υπόλοιπους δημοσιογράφους. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που κατόρθωνα να ξεφύγω από την παρακολούθηση. Αλλά και πάλι ήταν αδύνατο να μετακινηθείς παραπάνω από λίγες εκατοντάδες μέτρα.
Στη σφαίρα του απίθανου ήταν η περίπτωση να τραβήξεις, χωρίς άδεια, φωτογραφία ή βίντεο
και να μη συλληφθείς δευτερόλεπτα αργότερα και να υποστείς τις συνέπειες. Κατάσχεση φιλμ ή κασετών και άμεση απέλαση. Οι πηγές πληροφόρησης ήταν μόνο οι εκπρόσωποι Τύπου της κυβέρνησης και αυτοί έδιναν τις ειδήσεις με το σταγονόμετρο. Απέφευγαν με κάθε τρόπο να αναφερθούν
στις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου, πέρα από κάποιες γενικόλογες, χοντρά προπαγανδιστικές
ειδήσεις, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως στους ντόπιους δημοσιογράφους για εσωτερική κατανάλωση. Οι επισκέψεις στις περιοχές που βομβάρδιζαν οι σύμμαχοι επιτρέπονταν μόνο αν οι βόμβες χτυπούσαν μη στρατιωτικούς στόχους και τα θύματα ήταν άμαχοι. Και εκεί οι συνοδοί μας επέλεγαν με
ποιους θα μιλήσουμε. Είχαμε βαρεθεί τις «αυθόρμητες» λαϊκές διαδηλώσεις και την εκπαίδευση πολιτών στα όπλα που οργάνωναν για χάρη των δημοσιογράφων. Όπως έμαθα αργότερα, κάτι ανάλογο αντιμετώπιζαν και οι συνάδελφοι που κάλυπταν τη συμμαχική πλευρά στη Σαουδική Αραβία.
Το ιρακινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είχε σχεδόν καταστραφεί. Λόγω έλλειψης δορυφορικού τηλεφώνου, και βέβαια χρημάτων, τις ανταποκρίσεις μου τις έστελνα με κασέτες μαγνητοφώνου σε γνωστό μου στο Αμάν. Αυτός στη συνέχεια τηλεφωνούσε στο σταθμό όπου δούλευα και τους έπαιζε την
κασέτα... Η διαδικασία δύσκολη και αβέβαιο το αποτέλεσμα. Καθημερινά έπρεπε να πηγαίνω στην
αγορά με το φίλο μου. Βρίσκαμε κάποιου Άραβα που επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ιορδανία. Του δίναμε την κασέτα και ένα εκατονταδόλαρο και τον ορκίζαμε να τη δώσει στον γνωστό μου στο Αμάν...
Μια μέρα ο φίλος μου με οδήγησε σε μια φτωχογειτονιά στα περίχωρα της Βαγδάτης. Εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός. Με άφησε μπροστά στο καταφύγιο και πήγε να παρκάρει το
αυτοκίνητο. Του βρήκαμε λίγο αργότερα νεκρό από μια βόμβα. Αν δεν ήταν μαζί μου, ίσως να
είχε γλιτώσει. Ίσως... Πάντως οι τύψεις εξακολουθούν να με κυνηγούν...
Λίγες μέρες μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα οι σύμμαχοι χτύπησαν με βόμβα το καταφύγιο στη συνοικία Αμαρίγε της Βαγδάτης. Τα θύματα, όλοι άμαχοι, έφτασαν τα τετρακόσια.
Η συμμαχική προπαγάνδα προσπάθησε αρχικά να υποβαθμίσει το γεγονός. Στη συνέχεια, όταν οι εικόνες της φρίκης έκαναν το γύρο του κόσμου, άρχισε η παραπληροφόρηση. Μιλούσαν
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Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Οι τερατογενέσεις είναι μία από τις συνέπειες της χρήσης βλημάτων
απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράκ. Στη διάρκεια του πολέμου
διασκορπίστηκαν τουλάχιστον εφτακόσιες χιλιάδες κιλά απεμπλουτισμένο ουράνιο,
όταν το ετήσιο ανώτατο όριο είναι πενήντα mg!

για χημικά όπλα κάτω από το καταφύγιο, για σημαντικό κέντρο τηλεπικοινωνιών, για «ανθρώπινη ασπίδα» του ιρακινού καθεστώτος κ.ά. Επισκέφθηκα το καταφύγιο λίγο μετά τη λήξη του
πολέμου. Δε βρήκα στοιχεία που να δικαιολογούν τους συμμαχικούς ισχυρισμούς.
Ο πόλεμος του Κόλπου σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου όσου αφορά του ηλεκτρονικό Τύπο. Ο πόλεμος εξωραΐζεται και μπαίνει υπό τη μορφή βιντεοπαιχνιδιού στα σπίτια μας.
Οι σκηνές φρίκης και το αίμα εξαφανίζονται ή ελαχιστοποιούνται. Την ίδια τακτική θα υιοθετήσουν οι ΗΠΑ και στον πόλεμο κατά της Σερβίας, στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και στο Αφγανιστάν.
Παράλληλα οι Αμερικανοί, έχοντας συνειδητοποιήσει το τεράστιο προπαγανδιστικό λάθος που
είχαν κάνει στον πόλεμο του Βιετνάμ -όπου ο δημοσιογράφος κυκλοφορούσε ελεύθερα και έστελνε
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στον κόσμο την πραγματική εικόνα που αντίκριζε- υψώνουν ένα τείχος στους δημοσιογράφους
και καμία είδηση ή εικόνα δε φτάνει στην κοινή γνώμη, αν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί.
Η παραπληροφόρηση οργιάζει. Ποιος θα ξεχάσει τη νεαρή Κουβετιανή που «γλίτωσε από
του χάρου τα δόντια» και μιλούσε στις ΗΠΑ για τις ιρακινές ακρότητες στο Κουβέιτ, για να αποδειχθεί λίγο αργότερα ότι ήταν η ανιψιά του πρεσβευτή του Κουβέιτ στις ΗΠΑ...
Ας μην ξεχνάμε και τις τεράστιες προσπάθειες υποβάθμισης και αμφισβήτησης της υπόθεσης
του απεμπλουτισμένου ουρανίου ή το μυστήριο που ακόμα καλύπτει την ασθένεια που ονομάστηκε Σύνδρομο του Κόλπου και είχε θύματα χιλιάδες στρατιώτες οι οποίοι πολέμησαν στην περιοχή.

Ισραήλ 2002
Η απάντηση του Ισραήλ στην παλαιστινιακή εξέγερση, την Ιντιφάντα, ήταν αναμενόμενη. Ο
ισραηλινός στρατός εισβάλλει στη Δυτική Όχθη καταλαμβάνοντας πόλεις, χωριά και προσφυγικούς καταυλισμούς. Ίσως στις μάχες εναντίου των Παλαιστινίων οι Ισραηλινοί να μην αντι-

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης /ΑΡ.
Μάρτιος 2001. Υπολείμματα παγιδευμένου αυτοκινήτου που εξερράγη
στην Ιερουσαλήμ.
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μετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Σ τ ο ν πόλεμο, όμως, που κήρυξαν κατά των ΜΜΕ, σε μια
προσπάθεια να συσκοτίσουν την εικόνα που έφτανε στην κοινή γνώμη, αποκλείοντας τους δημοσιογράφους από την είδηση, τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια γι' αυτούς.
Στις τρεις αποστολές που είχα πραγματοποιήσει στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Ιντιφάντα, πριν από την επίθεση, δεν είχα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα θα μπορούσα να πω πως ένιωσα έκπληξη σε δυο τρεις περιπτώσεις από τη συμπεριφορά των Ισραηλινών στρατιωτών απέναντι μου. Όμως η στάση των Ισραηλινών άλλαξε μόλις άρχισαν τις επιχειρήσεις το Μάρτιο. Η κακοποίηση των δημοσιογράφων, και ιδιαίτερα των Αράβων συναδέλφων, που βρίσκονταν ή προσπαθούσαν να φτάσουν στις παλαιστινιακές περιοχές ήταν σχεδόν καθημερινή. Αρκετοί τραυματίστηκαν, ενώ δυο έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των Ισραηλινών.
Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να εφαρμόσουν τα διδάγματα των Αμερικανών. Μπλόκαραν
κάθε πρόσβαση των δημοσιογράφων στα πεδία των μαχών και επιχείρησαν να μονοπωλήσουν

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Ιανουάριος 2002. Λάφυρο στα χέρια του μικρού κοριτσιού ένα παπούτσι που περιμάζεψε
από τα ερείπια στον προσφυγικό καταυλισμό της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
Πίσω της τα σύμβολα εύγλωττα, όπως και το βλέμμα της.
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την πληροφόρηση και την εικόνα προς τα τηλεοπτικά κανάλια. Δεν είχαν όμως υπολογίσει
τους Παλαιστίνιους. Οι τελευταίοι αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν με εικόνα και πληροφορίες τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα γεγονότα. Σε αρκετές περιπτώσεις η είδηση είναι πολύ δύσκολο να διασταυρωθεί και η υπερβολή αναπόφευκτη. Πολλές φορές προσπαθήσαμε να «σπάσουμε» τα ισραηλινά μπλόκα, χρησιμοποιώντας Παλαιστίνιους οδηγούς, προκειμένου να φτάσουμε.στα πεδία των συγκρούσεων για να διαπιστώσουμε «ιδίοις όμμασι» τι
συμβαίνει.
Κλασική είναι η περίπτωση του προσφυγικού καταυλισμού στην πόλη Τζενίν, προπύργιο
των Παλαιστίνιων μαχητών. Οι Ισραηλινοί απέκλεισαν την περιοχή και στη συνέχεια χτύπησαν με κάθε μέσο που είχαν στη διάθεση τους: τανκς, αεροπλάνα, ελικόπτερα. Οι μάχες ήταν
σκληρές. Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι οι Ισραηλινοί σκότωσαν τουλάχιστον πεντακόσια
άτομα, στην πλειοψηφία τους αμάχους. Ακόμα και μετά το τέλος των συγκρούσεων ο ισραηλινός στρατός εμπόδιζε με κάθε τρόπο τους δημοσιογράφους να φτάσουν στην περιοχή, ενισχύουτας τη φημολογία και τις υποψίες. Τελικά, περνώντας από μονοπάτια, οι δημοσιογράφοι κατορθώσαμε να φτάσουμε στον προσφυγικό καταυλισμό. Η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν φρικιαστική. Ερείπια, καταστροφή, θάνατος. Όμως δεν καταφέραμε να βρούμε τις αποδείξεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ισραηλινή ή την παλαιστινιακή εκδοχή. Το
μόνο σίγουρο είναι πως από την προσπάθεια τρομοκράτησης του Τύπου ο μόνος χαμένος ήταν το Ισραήλ.
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Παλαιστίνη: οδοιπορικό στα πορφυρά
ποτάμια του αίματος
του Πέτρου Παπακωνσταντίνου

Ένας γνωστός αφορισμός λέει ότι δημοσιογράφος είναι αυτός που φλέγεται να βρεθεί σ' όλα εκείνα τα μέρη απ' όπου κάθε φυσιολογικός άνθρωπος τρέχει να φύγει όπως όπως. Θυμηθήκαμε αυτό του περιεκτικό ορισμό του επαγγέλματος παρέα με λίγους ξένους συναδέλφους που ταξίδευαν μαζί μας από το Τελ Αβίβ προς την πολιορκημένη Ραμάλα, ένα μουντό πρωινό στις 13
Μαρτίου του 2002. Ήταν η τρίτη μέρα μετά την έναρξη των φονικών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στην πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής Αρχής. Συνοδεύαμε μια πολυμελή αντιπροσωπία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που διοργάνωνε ένα διήμερο ειρήνης στο Τελ Αβίβ και

Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.
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στη Ραμάλα, στο πολιορκημένο αρχηγείο του Γιάσερ Αραφάτ, σε μια απεγνωσμένη απόπειρα
να ανοικοδομηθούν οι καταστραμμένες γέφυρες συνεννόησης ανάμεσα στους δύο πιο προικισμένους λαούς της Μέσης Ανατολής, που καταδικάστηκαν από τη γεωγραφία να μοιράζονται
την ίδια γη και από την ιστορία να μοιράζονται το θάνατο, το αίμα και τα δάκρυα.
Το μικρό μας πούλμαν έγραφε με τεράστια γράμματα «TV-PRESS». Όλοι οι δημοσιογράφοι
της παρέας φορούσαν προστατευτικά κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα. Μέτρα απαραίτητα σ'
αυτό του πόλεμο που δε γνωρίζει ούτε μέτωπα ούτε όρια, καθώς ο θάνατος παραμονεύει σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε ύψωμα, σε κάθε σοκάκι. Απαραίτητα, αλλά όχι πάντοτε σωτήρια. Το προηγούμενο βράδυ οι ρεπόρτερ και οι κάμεραμαν που έκαναν τη δουλειά τους στην
ταράτσα ενός ξενοδοχείου, απέναντι από έναν προσφυγικό καταυλισμό της Ραμάλα, δέχτηκαν
καταιγιστικά πυρά από τους άντρες της Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού). «Συγγνώμη, λάθος,
περάσαμε τις κάμερες για πολυβόλα και τους δημοσιογράφους για Παλαιστίνιους ενόπλους»,
ήταν η επίσημη εκδοχή. Τουλάχιστον, δεν υπήρξαν θύματα.
Κάποιοι άλλοι δεν ήταν το ίδιο τυχεροί, όπως θα μάθαινα λίγες ώρες αργότερα, σ' ένα ξενοδοχείο της πόλης-φάντασμα, που ήταν κάποτε η πιο πλούσια πόλη της Δυτικής Όχθης. Ο ηλικιωμένος, θεοσεβούμενος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, αφού τέλειωσε την απογευματινή προσευχή του, ήρθε και με βρήκε στο τραπέζι όπου μόλις μου είχαν σερβίρει ένα γεύμα που θα έμοιαζε με ρωμαϊκή κραιπάλη στα μάτια των πολιορκημένων κατοίκων της Ραμάλα: ένα τυράκι «La vache qui rit», τρεις φέτες πάριζα, μια κουταλιά γιαούρτι και δύο αραβικές πίτες. «Σ' αυτό το τραπέζι που κάθεσαι, ήρθε και πήρε το πρωινό του χτες, κατά τις δέκα το πρωί, ένας Ιταλός συνάδελφος σου», μου είπε. «Ήταν φωτορεπόρτερ, ελεύθερος επαγγελματίας. Ήθελε να πάρει τις πιο καλές φωτογραφίες για να τις πουλήσει στα μεγάλα πρακτορεία. Γύρω στις δύο το
μεσημέρι, όταν μαίνονταν οι μάχες στο κέντρο της πόλης, αποφάσισε να πάει εκεί κάτω για το
μεροκάματο. Μία ώρα αργότερα ακούσαμε από το παλαιστινιακό ραδιόφωνο ότι του είχαν σκοτώσει οι Ισραηλινοί». Ένα κρύο ρίγος ανέβηκε στη σπονδυλική μου στήλη και πρότεινα στο συνομιλητή μου ν' αλλάξουμε τραπέζι πριν παραγγείλουμε καφέ.
Ακόμα και για ένα δημοσιογράφο που από τόλμη, επαγγελματική διαστροφή ή απλώς για
χάρη της περιέργειας -της προπατορικής αρετής του ανθρώπου- δε θα δίσταζε να πάρει ρίσκα
για την ίδια του τη ζωή, το να βρεθεί στο μέτωπο των επιχειρήσεων ήταν συχνά μια «αδύνατη αποστολή». Σ τ ο ν προσφυγικό καταυλισμό του Αμάρι, θέατρο των πιο άγριων επιχειρήσεων στην περιοχή της Ραμάλα, η εισβολή των Ισραηλινών συνοδεύτηκε από ένα ολοκληρωτικό μπλακ-άουτ.
Ούτε καν σε δίκτυα όπως το CNN ή το τηλεοπτικό κανάλι του Μπερλουσκόνι, που συνήθως εξασφάλιζαν μάλλον εύκολα -και για ευνόητους λόγους- την άδεια των Ισραηλινών, δεν επιτράπηκε αυτή τη φορά να καταγράψουν τα δρώμενα. Αλλά τα ίχνη του τρομερού τριημέρου που
είχε προηγηθεί ήταν ακόμα ορατά την επομένη, όταν ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε προσωρινά από το κέντρο της πόλης και οι κάτοικοι της μπόρεσαν να αναπνεύσουν ελεύθερα για
λίγα εικοσιτετράωρα, προτού παραδοθούν σε ένα νέο, ακόμα φονικότερο κύκλο βίας, με τη διαβόητη επιχείρηση «Προστατευτικό Τείχος» του Αριέλ Σαρόν.
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Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Παλαιστίνιοι μαχητές στη Ραμάλα.

Δρόμοι ξεχαρβαλωμένοι, πλημμυρισμένοι από τα νερά που χύθηκαν καθώς ανατινάχτηκαν
αγωγοί νερού, κτίρια και σχολικά συγκροτήματα μισοκαταστραμμένα από οβίδες και όλμους,
αυτοκίνητα που είχαν μετατραπεί σε σωρούς παλιοσίδερα κάτω από τις ερπύστριες των τανκς.
Σημάδια από σφαίρες παντού, ακόμα και στα ασθενοφόρα της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και του Ερυθρού Σταυρού, τέσσερις οδηγοί των οποίων έχασαν τη ζωή τους την ώρα
που μάζευαν τραυματίες. Ούτε τα δύο νοσοκομεία της Ραμάλα δεν εξαιρέθηκαν από τη γενικευμένη φρίκη. Στη διάρκεια της επιχείρησης «Προστατευτικό Τείχος» οι άνθρωποι που πέθαιναν μέσα στο κεντρικό νοσοκομείο, είτε από τραύματα είτε από φυσιολογική αρρώστια, θάβουταν σε ομαδικό τάφο, στο προαύλιο του νοσοκομείου, καθώς οι Ισραηλινοί δεν έδιναν άδεια
για κανονικές κηδείες όσο διαρκούσε ο αποκλεισμός.
Στα σκονισμένα σοκάκια του καταυλισμού οι αφίσες και τα γκράφιτι με του Αραφάτ, του Σαντάμ Χουσεΐν και του Τσε Γκεβάρα πνίγονται μέσα σε μια θάλασσα από νεανικά πρόσωπα,
«μάρτυρες» της δεύτερης παλαιστινιακής Ιντιφάντα. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η φιγούρα μιας
μελαγχολικής, μικροκαμωμένης κοπέλας με εκφραστικά μάτια κι ένα ασπρόμαυρο παλαιστινιακό μαντίλι στο μέτωπο. Πρόκειται για την Ουάφα Ιντρίζ, μια εικοσιεξάχρονη κοπέλα που
κάποιο πρωινό, λίγες βδομάδες νωρίτερα, είχε ξεκινήσει από ένα σοκάκι αυτού του καταυλισμού
για να πάει στη Δυτική Ιερουσαλήμ, φορτωμένη με εκρηκτικά των Ταξιαρχιών Αλ Ακσά, για να
θέσει τέλος στη ζωή της παίρνοντας μαζί της δύο Ισραηλινούς.
161

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

Φωτογραφία: Πέτρος Παπακωνσταντίνου.
Ραμάλα, Μάρτιος 2002. Με τη μητέρα της εικοσιεξάχρονης Ουάφα, που ανατινάχτηκε
στη Δυτική Ιερουσαλήμ, σκοτώνοτας δύο ακόμα Ισραηλινούς.

Στο προαύλιο του φτωχόσπιτου της Ουάφα διασταυρωθήκαμε μ' ένα συνεργείο της ιαπωνικής τηλεόρασης, που όπως κι εμείς πάσχιζε να καταλάβει το ακατάληπτο. Είκοσι τετραγωνικά
για πέντε άτομα -την Ουάφα, τη μητέρα της και τους τρεις μεγαλύτερους αδερφούς της-, μια
κουζινίτσα με γκάζι, μια ξυλόσομπα, μια τηλεόραση, ένα ραδιοκασετόφωνο και λιγοστά βιβλία
όλη κι όλη η περιουσία αυτής της οικογένειας προσφύγων, που ξεριζώθηκαν από του τόπο τους
στον Πόλεμο των Έξι Ημερών και πασχίζουν να επιβιώσουν με την πενιχρή βοήθεια του ΟΗΕ.
Στους εσωτερικούς τοίχους η Ουάφα μάς στέλνει ένα σχεδόν ειρωνικό χαμόγελο από του άλλο
κόσμο, σκοτωμένη για δεύτερη φορά από τις σφαίρες των Ισραηλινών στρατιωτών που εξαγριώθηκαν από τις αφίσες της. Στο σιδερένιο σουμιέ η μητέρα της Ουάφα, καθισμένη ανακούρκουδα, μας κοιτάζει με γυάλινο βλέμμα, όπου δε διακρίνεις ούτε οδύνη ούτε μίσος ούτε κανένα ανθρώπινο συναίσθημα, και μουρμουρίζει φράσεις ακατάληπτες ακόμα και για τα παιδιά
που της απέμειναν.
Στα σαράντα του χρόνια ο μεγαλύτερος αδερφός της Ουάφα, ο Χάνι, δέχεται αρκετά απρόθυμα, είναι αλήθεια, να μας μιλήσει. Με λόγια που βγαίνουν δύσκολα από το στόμα του και με
σφιγμένες τις γροθιές πάνω στα πόδια του, προσθέτει ολοένα και περισσότερα ερωτηματικά στην
άγνοια μας. «Ήταν μια απλή, κάπως μοναχική κοπέλα, που ήθελε να σπουδάσει στο πανεπι162
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στήμιο, ίσως στην ιατρική, για να ξεφύγει από τη μιζέρια», μας είπε. «Δούλευε εθελόντρια, χωρίς να παίρνει χρήματα, στην Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Ιδίως μετά το ξεκίνημα της
δεύτερης Ιντιφάντα. Δεν έπαιρνε μέρος στις διαδηλώσεις, ούτε πέτρα δε σήκωσε να πετάξει. Δεν
είχε σχέση με καμία οργάνωση. Προτιμούσε να πηγαίνει στα ασθενοφόρα, να μαζεύει τραυματίες, μέρα νύχτα. Τα παιδιά της γειτονιάς τη φώναζαν "Δρ Αμάρι". Ήταν η νοσοκόμα και ο
γιατρός όλου του καταυλισμού. Δεν ξέραμε τίποτα, δε μας περνούσε καν από το μυαλό ότι ετοιμαζόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το ξέραμε, θα είχαμε πέσει όλοι πάνω της να μην το κάνει.
Ποιος ξέρει, ίσως αυτά που έβλεπε κάθε μέρα στους δρόμους, στα ασθενοφόρα, στα νοσοκομεία, να της σκοτείνιασαν το μυαλό... Δε λέω, όταν τη βλέπω στις αφίσες, όταν ακούω τα παιδιά της γειτονιάς να μιλάνε γι' αυτή με θαυμασμό, νιώθω περηφάνια. Αλλά θα προτιμούσα να
είχα την αδερφούλα μου ζωντανή κι ας μην έκανε τίποτα. Θα 'θελα όταν ξυπνάω τις νύχτες βλέπουτας τη στα όνειρά μου, να μην αντικρίζω το κρεβατάκι της άδειο».
Έμπειρο στέλεχος της παλαιστινιακής αντίστασης, ο περίπου
πενηντάρης Χ. δε συμφωνεί με τις
επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίου άμαχων Ισραηλινών. Ο ίδιος προέρχεται από τις γραμμές της μαρξιστικής Αριστεράς και έχει πάρει μέρος σε πολλές ένοπλες επιχειρήσεις
εναντίου του ισραηλινού στρατού,
στα Κατεχόμενα αλλά και στο Λίβανο. Του συναντήσαμε στη Βηθλεέμ, μια μέρα προτού αρχίσει η
πολιορκία των Παλαιστίνιων ενόπλων που αναζήτησαν άσυλο στο
Ναό της Γέννησης του Χριστού.
«Δε συμφωνώ, αλλά τους καταλαβαίνω και τους σέβομαι», μας λέει.
«Κι εγώ ο ίδιος, παρότι ανήκα σε μια
οργάνωση που βρισκόταν στον αντίποδα του ισλαμισμού, πρέπει να σου

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Δεκέμβριος 2001. Λεωφορείο
που ανατινάχτηκε στη Χάιφα
από Παλαιστίνιους, με συνέπεια
να σκοτωθούν δεκαπέντε άνθρωποι.
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πω ότι κάποιες φορές νιώθω ότι δεν έχουμε άλλο όπλο, ότι όπως λέει ένα σύνθημα, "οι καμικάζι είναι τα F-16 των φτωχών". Όταν σε έχει προδώσει όλος ο κόσμος, όταν οι ίδιες οι αραβικές κυβερνήσεις μάς χτυπάνε πισώπλατα γιατί φοβούνται ότι η Ιντιφάντα μπορεί να εξαπλωθεί στις χώρες
τους και να ανατρέψει τις διεφθαρμένες τυραννικές κυβερνήσεις τους, όταν έχεις υποφέρει όσα έχουμε υποφέρει εμείς, τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι τι άλλο μπορείς να κάνεις για να μη γονατίσεις».
Το βλέμμα του Χ. σκοτεινιάζει όταν μας μιλάει για τους Παλαιστίνιους μαχητές (σήμερα πρέπει να είναι γύρω στους τέσσερις χιλιάδες) που αιχμαλωτίστηκαν από τους Ισραηλινούς και μεταφέρθηκαν στις φυλακές. «Εσείς, στις δυτικές εφημερίδες, γράφετε με λεπτομέρειες για το μακελειό ύστερα από κάθε επίθεση δικού μας καμικάζι, αλλά δε λέτε τίποτα για τα βασανιστήρια
στις ισραηλινές φυλακές. Οι Ισραηλινοί είναι επιστήμονες στο να κάνουν βασανιστήρια χωρίς
να αφήνουν ίχνη. Όταν με έπιασαν, μετά τα "προκαταρκτικά", με πήγαν μια μέρα σε μια αίθουσα όπου υπήρχε μια ηλεκτρονική συσκευή, κάτι σαν κονσόλα ηχητικών εγκαταστάσεων, με
δυο ηλεκτρόδια στην άκρη. Με γύμνωσαν, με έδεσαν και μου συνέδεσαν τα ηλεκτρόδια στα
γεννητικά όργανα. Επί ένα τέταρτο με μισή ώρα ο "ειδικός" πάταγε κάτι κουμπιά της κουσόλας. Δεν πονούσα καθόλου, ίσα που ένιωθα ένα μικρό τσίμπημα στο πέος. Γύρισα στο κελί μου
κάπως ξαλαφρωμένος από την αγωνία και με τα συνθηματικά χτυπήματα που είχαμε επινοήσει για να επικοινωνούμε από κελί σε κελί, ρώτησα το διπλανό μου, έναν πιο παλιό και έμπειρο, τι σόι βασανιστήρια ήταν αυτά. Με προσγείωσε στην πραγματικότητα λέγοντας μου ότι οι
πόνοι θ' αρχίσουν σε δύο τρεις ώρες και θα είναι τρομεροί, αλλά να μη λιποψυχήσω, γιατί θα
περάσουν σε τρεις μέρες. Πραγματικά, σε δύο ώρες άρχισα να τρελαίνομαι από του πόνο. Το
χειρότερο ήταν ότι δεν μπορούσα να ουρήσω. Με τα ηλεκτρικά σήματα που μου είχαν διοχετεύσει, κατέστρεψαν διάφορους ιστούς. Ο οργανισμός ήθελε να τους αποβάλει, αλλά δεν μπορούσε. Την επόμενη μέρα, με φοβερούς πόνους, άρχισα να ουρώ αίμα με πηχτά κομμάτια. Πίστεψα ότι θα πέθαινα, αλλά δεν κάρφωσα κανένα. Ο εφιάλτης πέρασε, αλλά αυτές οι τρεις μέρες μού φάνηκαν ένας αιώνας στην κόλαση.
»Τώρα έχουν επινοήσει κι άλλες μεθόδους. Ορισμένους τους κρατάνε σε τέλεια ακινησία μέρες ολόκληρες, με όλο το βάρος του σώματος πάνω στα πόδια, και τους πεθαίνουν στον πόνο. Άλλους
τους δένουν πισθάγκωνα και τους φοράνε στο πρόσωπο μια βρεγμένη πετσέτα, βουτηγμένη σε χημικά αέρια, σαν κι αυτά που έχουν τα δακρυγόνα. Στην έρημο Νεγκέβ, όπου είναι το μεγαλύτερο
στρατόπεδο συγκέντρωσης, τους έχουν σε άθλιες παράγκες, στο λιοπύρι και στο κρύο. Το εξοργιστικό είναι ότι σ' αυτό το κολαστήριο έχουν φτιάξει ένα τέλειο σούπερ μάρκετ, όπου μπορείς ν'
αγοράσεις τα πάντα, αλλά σε πανάκριβες τιμές. Να βγάλουν και από τη μύγα ξίγκι, να πάρουν τα
χρήματα που δίνει η Παλαιστινιακή Αρχή, η Χαμάς, στους κρατούμενους αγωνιστές!»
Στη Ραμάλα και στη Βηθλεέμ υπήρχε η λαθραία πρόσβαση ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες της επιχείρησης «Προστατευτικό Τείχος». Αλλά στη μαρτυρική Τζενίν, αυτή τη σύγχρονη
Γκουέρνικα της Παλαιστίνης, το τείχος αποπληροφόρησης του ισραηλινού στρατού ήταν αδιαπέραστο. Κανείς, ούτε καν το CNN, δεν μπόρεσε να στείλει έστω κι ένα λαθραίο συνεργείο.
Μόνο κατόπιν εορτής η Yedioth Ahronoth -η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα του Ισραήλ164
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έριξε κάποιο, λιγοστό έστω, φως στην τραγωδία που διαδραματίστηκε «κεκλεισμένων των θυρών». Πρόκειται για τις εξομολογήσεις του Ισραηλινού επίστρατου, Μοσέ Νισίμ, που ισοπέδωνε
επί τρία μερόνυχτα οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του με τεθωρακισμένη μπουλντόζα για να έχουν
καλύτερο οπτικό πεδίο οι άντρες της Τσαχάλ.
«Μπήκα στην Τζενίν τρελαμένος, απελπισμένος, με το αίσθημα ότι δεν είχα τίποτα να χάσω, ότι ακόμα κι αν μου τύχαινε ο κλήρος δε θα ήταν και σπουδαία υπόθεση», δηλώνει ο Νισίμ. «Η ζωή μου ήταν μαύρο χάλι του τελευταίο ενάμιση χρόνο. Πριν από έξι μήνες, ακριβώς
στην τεσσαρακοστή επέτειο των γενεθλίων μου, με απέλυσαν από το πόστο του επιθεωρητή των
δημοσίων έργων στο δήμο της Ιερουσαλήμ με την κατηγορία της δωροδοκίας. Προηγουμένως
η γυναίκα μου είχε απολυθεί κι αυτή από τη δουλειά της, εγώ είχα τραυματιστεί σοβαρά στην
πλάτη κι ο γιος μου έπαθε αυτοκινητικό ατύχημα».
Όλα αυτά έσπρωξαν του Νισίμ να υπηρετήσει ως εθελοντής στη Δυτική Όχθη όταν άρχισαν
οι φασαρίες. «Τουλάχιστον, οι δικοί μου θα εισέπρατταν μια ασφάλεια και θα είχαν κάποιους
να τους προσέχουν, αν πάθαινα κάτι», δηλώνει. Δυστυχώς γι' αυτόν, οι διοικητές του δεν εννοούσαν να του χρησιμοποιήσουν για κάποιο «μάχιμο» ρόλο. «Δεν τους αδικώ», λέει στο δημοσιογράφο. «Στα δεκαέξι χρόνια που με καλούσαν ως επίστρατο, ήμουν σκέτη καταστροφή. Πότε έπαιζα χαρτιά και έπινα πολύ, πότε έκανα "κοπάνα" για να δω ένα ποδοσφαιρικό ματς». Με
τα πολλά παρακάλια, όμως, τους κατάφερε και του πήραν. Ύστερα από μια ταχύρρυθμη «εκ-

Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.
Το κέντρο του καταυλισμού προσφύγων στην Τζενίν,
κατεδαφισμένο από ισραηλινά άρματα μάχης.
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Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.
Η κεντρική είσοδος του Ναού της Γέννησης στη Βηθλεέμ.

παίδευση» στη Νάμπλουζ, του εμπιστεύτηκαν μια μεγάλη μπουλντόζα D-9 και του έριξαν στον
καταυλισμό της Τζενίν, εκεί που έγιναν οι σφοδρότερες μάχες με τους Παλαιστίνιους, όπου είκοσι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.
«Δούλευα με την μπουλντόζα εβδομήντα πέντε ολόκληρες ώρες χωρίς να κλείσω μάτι... Επί
τρεις μέρες, ισοπέδωνα και ισοπέδωνα... Έπινα κάθε τόσο ουίσκι για να πνίξω την κούρασή μου...
Δεν είδα πτώματα (Παλαιστινίων) κάτω από τις ερπύστριες του D-9, αλλά δε μου καίγεται καρφί κι αν υπήρξαν κάμποσα πτώματα... Ναι, δε δίνω δεκάρα για τους Παλαιστίνιους, αλλά δεν
είναι αλήθεια ότι γέμισα του τόπο ερείπια έτσι, χωρίς λόγο. Όλα έγιναν με διαταγές των ανωτέρων μου. Αν λυπάμαι για κάτι, είναι που δεν γκρέμισα ολόκληρο του προσφυγικό καταυλισμό...
Στο κάτω κάτω, τους έκανα (στους Παλαιστίνιους) κι ένα δώρο: τους έφτιαξα ένα... γήπεδο ποδοσφαίρου στη μέση του καταυλισμού τους, όπου θα μπορούν να παίξουν μπάλα!»
Παρά τις αφοπλιστικά ειλικρινείς εξομολογήσεις του (ή μήπως και εξαιτίας τους) ο Νισίμ
τιμήθηκε κατόπιν εορτής με εύφημο μνεία του ισραηλινού στρατού για τα «κατορθώματά» του.
Αλλά οι αποκαλύψεις της Yedioth Ahronoth ενίσχυσαν τις φωνές του ισχυρού φιλειρηνικού κινήματος του Ισραήλ, που αγκαλιάζει το ένα τρίτο της ισραηλινής κοινωνίας. Όπως έκανε και το
ρεπορτάζ της ισραηλινής τηλεόρασης στη διάρκεια της κηδείας των θυμάτων ένοπλης παλαιστινιακής επίθεσης εναντίου Ισραηλινών στρατιωτών. Ο ρεπόρτερ ρωτάει τη μάνα ενός από
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Φωτογραφία: Χρύσα Πανουσιάδου.
Ελληνορθόδοξος μουαχός καθαρίζει to εσωτερικό του Ναού της Γέννησης,
όπου είχαν βρει καταφύγιο Παλαιστίνιοι πολίτες και μαχητές.
Η πολιορκία κράτησε τριάντα εννέα μέρες, στη διάρκεια των οποίων αρκετοί έγκλειστοι
σκοτώθηκαν από τ ι ς σφαίρες Ισραηλινών ελεύθερων σκοπευτών.

τους νεκρούς «τι έχετε να πείτε για το παιδί σας που σκότωσαν οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες»,
για να εισπράξει την απάντηση: «Έχω να πω ότι το παιδί μου το σκότωσε η κατοχή!» Μένει άφωνος κανείς μπροστά στο ψυχικό μεγαλείο αυτής της μεσόκοπης Εβραίας, που βρίσκει το κουράγιο να προφέρει αυτά τα λόγια μπροστά στον ανοιχτό ακόμα τάφο του παιδιού της.
Στις τρεις αποστολές μας στην Παλαιστίνη, στη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, είχαμε την
τύχη και την ατυχία να ζήσουμε αρκετές τέτοιες σκηνές και από τις δύο πλευρές του μετώπου, που
μαρτυρούν ότι όσο πιο βαθιά είναι τα αυλάκια που έχει οργώσει η οδύνη στις ψυχές των λαών τόσο πιο μεγάλα είναι τα αποθέματα της αξιοπρέπειας και της περηφάνιας που τα γεμίζουν. Κάθε
φορά που επιστρέφαμε στη μαλθακή μας ασφάλεια, μας συνόδευε το ίδιο αίσθημα ενοχής για ένα επάγγελμα που μας αναγκάζει να κάνουμε καριέρα μέσα από την αγωνία και την οδύνη των
άλλων. Αλλά και κάποια μικρή ανακούφιση ότι, τουλάχιστον, μοιραστήκαμε μαζί τους του κίνδυνο, την αγωνία και, κάποιες φορές, την απόγνωση. Κι ότι μπορούμε να έχουμε κι εμείς ένα απειροελάχιστο μερίδιο στον πιο δίκαιο απ' όλους τους πολέμους: του πόλεμο στον πόλεμο, του πόλεμο στη βαναυσότητα, του πόλεμο απέναντι στην απάνθρωπη «ρεάλ πολιτίκ» των ισχυρών.
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Αντιμέτωποι με τις συμπληγάδες
της πληροφόρησης
του Δημήτρη Πετρόπουλου

Η τριαντάχρονη Πακιστανή ετοίμαζε το γεύμα της οικογένειας. Έξω από την παράγκα των λίγων τετραγωνικών, όπου έμενε η πολυμελής οικογένειά της, είχε ανάψει μια φωτιά από ξύλα.
Πάνω στη φωτιά είχε βάλει έναν τενεκέ γεμάτο νερό για να το ζεστάνει. Τα μάτια της παρακολουθούσαν με προσοχή του τενεκέ. Όπως μας εξήγησε αργότερα, φοβόταν μήπως λιώσει. Του
είχε βρει στα σκουπίδια, σχεδόν σάπιο από την πολλή χρήση και τη λάσπη της οικοδομής. Λεπτομέρειες. Αυτός ο τενεκές για μερικές μέρες θα χρησίμευε ως το μουαδικό κατσαρολικό της
οικογένειας. Εφόσον, βέβαια, υπήρχε φαγητό για μαγείρεμα.
Πιο δίπλα έπαιζαν τα παιδιά. Ξυπόλυτα δίπλα στο μολυσμένο ποτάμι, με τα τεράστια κουνούπια να κάνουν τις δικές τους επιθέσεις. Καθημερινά οι γονείς μετρούσαν τις απώλειες αυτών των επιθέσεων, καθώς είχαν μάθει να ζουν με την ελονοσία.
Μείναμε αρκετή ώρα στην παραγκούπολη. Μιλήσαμε με πολλούς κατοίκους. Κυρίως με τη
γυναίκα που μαγείρευε στον τενεκέ. «Θα γράψετε όσα είπαμε;» μας ρώτησε. «Φυσικά», της απαντήσαμε. Μ' ένα πικρό χαμόγελο συμπλήρωσε: «Γράψτε τα, αλλά δεν πρόκειται ν' αλλάξει
τίποτα. Άλλωστε εμείς εδώ περνάμε καλά. Σ τ ο ν καταυλισμό απέναντι μένουν σε σπίτια από κοπριά, άχυρα και λάσπη. Κάθε μέρα πεθαίνει κι ένα παιδί. Ξέρετε πόσα έχουν γράψει γι' αυτούς;
Τα παιδιά όμως ακόμα πεθαίνουν».
Εκείνες τις μέρες αναμενόταν ν' αρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν και οι καταυλισμοί
γέμιζαν ασφυκτικά. Φεύγοντας από την παραγκούπολη συνειδητοποιήσαμε ότι η κοπέλα είχε δίκιο. Τίποτα δε θ' άλλαζε. Απλώς ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας θα έφερνε κι άλλους ανθρώπους στην κατάσταση της. Κι όσο στη Δύση συζητούμε προβλήματα όπως αυτό της αντικειμενικής
ενημέρωσης, αγνοούμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στους οποίους δε φτάνει καμία απολύτως πληροφορία. Τόσο στην παραγκούπολη όσο και στους καταυλισμούς δεν υπήρχε ρεύμα για
να δουν τηλεόραση. Αλλά και να υπήρχε, κανείς δε διαθέτει τα χρήματα για ν' αγοράσει τηλεόραση. Ακόμα και οι εφημερίδες, που στο Πακιστάν είναι πάμφθηνες, γι' αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο που δεν έχουν λόγο να κάνουν, αφού δεν ξέρουν να διαβάζουν.
Συζητάμε στη Δύση αν η ενημέρωση είναι αντικειμενική ή κατευθυνόμενη, και καλά κάνου169
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με. Προβληματιζόμαστε για τις υπερβολές της τηλεόρασης. Για την προκατάληψη κάποιων δημοσιευμάτων. Ξεχνάμε όμως ότι κάποιοι δεν έχουν καμία πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες,
όπως αυτές που αφορούν τη ζωή τους. Ενημέρωση π.χ. για μέτρα προφύλαξης από την ελονοσία ή το AIDS. Ίσως κάποιος ρωτήσει: «Πρέπει να έχουμε τύψεις για την κατάσταση τους;»
Όχι, αλλά μπορούμε να έχουμε για τη δική μας.
Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, στα σύνορα Κοσσυφοπεδίου-Σκοπίων, καθημερινά περνούσαν πρόσφυγες από το Κόσοβο. Μητέρες με τα μωρά στην αγκαλιά
που έκλαιγαν εξαντλημένα και φοβισμένα. Πεινασμένα, ταλαιπωρημένα, σοκαρισμένα από την
εικόνα των γονιών τους που τρομοκρατημένοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Δεν ξέραμε
ποιου να συμπονέσουμε περισσότερο. Τα παιδιά που πλήρωναν την παράνοια των μεγάλων ή
τους γονείς που αγωνιούσαν αν την επόμενη μέρα θα μπορούσαν να τα θρέψουν; Οι άντρες, καθώς περνούσαν τα σύνορα, μάζευαν όση αξιοπρέπεια είχαν και αμήχανα αντιμετώπιζαν τους
δημοσιογράφους που περίμεναν να μάθουν τι γίνεται στην άλλη μεριά των συνόρων.
Αρχικά, ήταν διστακτικοί. Ύστερα από μερικές μέρες, οι επόμενοι πρόσφυγες άρχισαν να
διηγούνται τις περιπέτειες τους. Μας έλεγαν ότι οι Γιουγκοσλάβοι έμπαιναν στα σπίτια τους, τους
πέταγαν έξω, τους χτυπούσαν ή τους πυροβολούσαν, αφαιρούσαν τα προσωπικά τους έγγραφα
και τους έδιναν μισή ώρα διορία να εγκαταλείψουν του τόπο τους. Συνηθίσαμε ν' ακούμε αυτές
τις ιστορίες από πρόσφυγες κάθε ηλικίας.
Ύστερα από λίγες μέρες κάποιοι δημοσιογράφοι σκεφτήκαμε ότι οι πρόσφυγες αυξάνονται

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Χωριό Γκράκο του Κοσόβου, Ιούλιος 1999. Κηδεία Σέρβων χωρικών που σκοτώθηκαν
από αλβανόφωνους, υπό την προστασία αντρών της KFOR.
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ραγδαία, οι μαρτυρίες όμως είναι πάντα οι ίδιες. Δε διαπιστώναμε καμία διαφοροποίηση. Μια
μέρα ένας τριαντάχρονος πρόσφυγας αγανακτισμένος μας διηγιόταν ότι η αστυνομία του χτύπησε
αλύπητα, βασανίστηκε και με δυσκολία περπάτησε ως τα σύνορα γιατί είχε πληγές στα πόδια.
Αυθόρμητα του παρακάλεσα να μας δείξει τις πληγές. Κοίταξε όλους τους δημοσιογράφους αμήχανα. Κάποιος συνάδελφος επανέλαβε την ερώτηση. Δεν πήραμε απάντηση, παρά μόνο κάποιες απειλητικές χειρονομίες. Δε μας έδειξε τις πληγές και αποχώρησε περπατώντας κανονικά.
Μαζί με άλλους απομακρυνθήκαμε από τα σύνορα. Σκεφτόμασταν το περιστατικό. Ένας Γερμανός συνάδελφος με κοίταξε με απορία. «Εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά;» του ρώτησα. «Φυσικά», απάντησε. «Μα δε φαινόταν χτυπημένος ούτε καν ταλαιπωρημένος. Κάποιοι έδειχναν έτσι, αλλά
αυτός και τόσοι άλλοι αυτές τις μέρες δε δείχνουν βασανισμένοι», του είπα. «Έχε μου εμπιστοσύνη», ήταν η απάντηση του συναδέλφου. «Ήμουν πέντε χρόνια στη Σομαλία και ξέρω απ' αυτά!»
Τελικά, μάθαμε ότι ο UCK καθοδηγούσε όλους τους πρόσφυγες να διηγούνται στον Τύπο την ίδια ιστορία. Ανεξάρτητα από το τι συνέβη σε κάθε οικογένεια και το δικαιολογημένο φόβο των βομβαρδισμών. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στα Σκόπια δεν είχαν άλλη εικόνα από το κομβόι των προσφύγων. Αυτό ήταν το μουαδικό θέμα. Οι δηλώσεις τους προβάλλονταν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Οι ξεσπιτωμένοι Κοσοβάροι ήταν το αποτέλεσμα της «θηριωδίας» του Μιλόσεβιτς. Η ζωντανή απόδειξη. Η δικαιολογία των σφοδρών και αιματηρών βομβαρδισμών, ακόμα και κατά αμάχων.
Ένα κομμάτι της προπαγάνδας στήθηκε στα σύνορα Κοσόβου-Σκοπίων, με καθοδηγητές
τους τοπικούς ηγέτες του UCK. Όχι ότι δε σημειώθηκαν βιαιότητες από την αστυνομία, αν το
λέγαμε αυτό θα ήταν ψέμα, όπως ψέματα ήταν και πολλές μαρτυρίες των προσφύγων. Μαρτυ-

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Ανήμπορα να καταλάβουν το λόγο του ξεσπιτωμού τους
τα μικρά προσφυγόπουλα στο Μπλάτσε της ΠΓΔΜ.
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ρίες που μεταδόθηκαν δραματοποιημένα και η δυτική γνώμη τις πίστεψε και δικαιολόγησε τους
βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, ακόμα και όταν οι στόχοι ήταν πολιτικοί.
Το παράδειγμα της προπαγάνδας δεν είναι από τα πλέον κραυγαλέα. Είναι όμως από τις πιο δύσκολες παγίδες για ένα δημοσιογράφο. Ποιος δε συγκινείται και δεν πιστεύει ό,τι κι αν του λέει μια
μάνα με το παιδί στην αγκαλιά ή ένας πατέρας που ξεσπιτώνεται με την οικογένεια του; Φυσικά η
προπαγάνδα αυτής της μορφής είναι παγίδα, αλλά μόνο για τους καλοπροαίρετους. Υπάρχουν κι
αυτοί που είναι έτοιμοι να πιστέψουν οτιδήποτε τεκμηριώνει την ιστορία που έχουν προαποφασίσει να γράψουν. Περισσότερες αποδείξεις μπορείτε να βρείτε στα δημοσιεύματα των δυτικών εφημερίδων εκείνης της εποχής, όπου οι Σέρβοι παρουσιάζονται πάντα ως στυγνοί δολοφόνοι, οι αλβανόφωνοι ως θύματα και οι ουτσεκάδες ως απελευθερωτικός στρατός. Κάθε διαφορετικό ρεπορτάζ επικρινόταν ακόμα και από πρωθυπουργούς, όπως μπορεί να διαβεβαιώσει ο Ρόμπερτ Φισκ.
Η επίσημη προπαγάνδα συνεχίστηκε με τους εκπροσώπους της Συμμαχίας να ισχυρίζονται
ότι οι πιλότοι των υπερσύγχρονων μαχητικών μπορούσαν να διακρίνουν και να βομβαρδίσουν
με χειρουργική ακρίβεια μια μικρή γέφυρα, αλλά δεν είδαν το τρένο που περνούσε από πάνω
της γεμάτο επιβάτες. Οι χειριστές είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν την κρεβατοκάμαρα του
Μιλόσεβιτς, αλλά δεν ξεχώρισαν την κινεζική πρεσβεία. Και τι να πει κανείς για το βομβαρδισμό της σερβικής τηλεόρασης; Ζήτω η πολυφωνία;
Η αλήθεια είναι το μόνιμο θύμα όλων των συρράξεων. Οι επικεφαλής των εμπολέμων ξέρουν ότι όσο λιγότερα γνωρίζει η κοινή γνώμη τόσο καλύτερα θα εφαρμοστούν τα σχέδια τους. Ακόμα καλύτερη όμως από την άγνοια είναι η παραπληροφόρηση. Κι όσο λιγότερες ειδήσεις φτάνουν στους
δημοσιογράφους τόσο πιο εύκολα μεταδίδονται οι ψεύτικες πληροφορίες που κρύβουν σκοπιμότητες. Στο Βιετνάμ έχασαν έναν πόλεμο επειδή υπήρχε άπλετη ενημέρωση. Στη συνέχεια κέρδισαν πολλούς πολέμους επειδή δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες ξέρουν ότι, αν η κοινή γνώμη αγνοεί την αλήθεια, θα κρίνει εκτιμώντας τα επιλεγμένα ψέματα. Άλλωστε, συνήθως έχει προετοιμαστεί μήνες πριν για να τα αφομοιώσει εύκολα. Σ' αυτή την προσπάθεια των πολιτικών, των συμβούλων και των στρατιωτικών, οι δημοσιογράφοι είναι ο χειρότερος εχθρός. Αυτοί
που με ένα ρεπορτάζ πιθανόν να καταστρέψουν μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση. Οι πολίτες έχουν
δικαίωμα να γνωρίζουν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα τους. Κι έτσι, μπαίνουν στο στόχαστρο οι ρεπόρτερ που κυνηγούν τις αληθινές και όχι τις κατασκευασμένες ειδήσεις.
Συνήθως το πρώτο στάδιο είναι να αποκλειστούν οι δημοσιογράφοι από τις πηγές των γεγονότων. Παντού απαγορεύσεις. Οι Ταλιμπάν, για παράδειγμα, δεν επέτρεπαν να υπάρχει κανένας δημοσιογράφος στο Αφγανιστάν. Ένας Γάλλος συνελήφθη αφού μπήκε στη χώρα παράνομα φορώντας μπούρκα. Σύντομα μάθαμε ότι λιθοβολήθηκε δημόσια από τους φανατικούς και
αδίστακτους αυτούς μουσουλμάνους. Όταν αρκετές μέρες αργότερα απελευθερώθηκε, ο Γάλλος ρεπόρτερ διέψευσε αυτή τη φήμη, που, για όσο καιρό ήταν φυλακισμένος, έκανε το γύρο
του κόσμου. Στην πραγματικότητα του είχαν φερθεί καλά.
Αντίθετα με τους Ταλιμπάν, οι Αμερικανοί ενημέρωναν καθημερινά για να μεταδίδονται αυτά που εξυπηρετούσαν το στόχο τους. Άλλωστε, ποιος μπορεί να μη δημοσιεύσει στοιχεία επί172
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σημης ενημέρωσης, ειδικά όταν το ενδιαφέρον του κοινού είναι τεράστιο, αλλά οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο;
Εκτός όμως από τις απαγορεύσεις, υπάρχουν και οι σφαίρες. Ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος, όπως απέδειξαν οι ελεύθεροι σκοπευτές του Σαρόν. Μόνο που, και στη Δυτική Όχθη, αποδείχτηκε ότι η είδηση μοιάζει με σκυτάλη. Αν πέσει από ένα δρομέα, θα τη σηκώσει άλλος
και θα συνεχίσει να τρέχει.
Στο Πακιστάν η παραπληροφόρηση ήταν στην ημερήσια διάταξη. Κάποια στιγμή πίστεψα
ότι μαθαίναμε οτιδήποτε άλλο εκτός από πραγματικά γεγονότα. Τα παραδείγματα αναρίθμητα. Κατ' αρχάς, όλοι οι Αφγανοί εμφανίζονταν ως εχθρός της Δύσης που χάρηκαν για το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους. Φυσικά ήταν γνωστό ότι δεν υπήρχαν τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα και οι περισσότεροι μάλλον έμαθαν πολύ αργότερα τι συνέβη. Η συντριπτική πλειονότητα μάλλον, ακόμα και σήμερα, δεν έχει δει το χτύπημα στο Μανχάταν.
Στο Ισλαμαμπάντ, λίγη ώρα πριν ο δικτάτορας Περβέζ Μουσάραφ εκφωνήσει το πρώτο του
διάγγελμα, βγήκε η φήμη ότι «έπεσε» και κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει στο Πακιστάν. Η φήμη έγινε είδηση και η είδηση μεταδόθηκε ακόμα και με έκτακτα δελτία. Ο Μουσάραφ όμως

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Χιλιάδες γυναίκες στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα και τις κακουχίες
όταν χάνουν τους άντρες μέλη της οικογένειας τους.
Καταφεύγουν στην επαιτεία αφού δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία
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δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει την εξουσία εξαιτίας μιας φήμης και εκφώνησε κανονικά το
διάγγελμα του, αφού τίποτα δεν είχε συμβεί.
Λίγες μέρες αργότερα, η εφημερίδα Umat δημοσίευσε συνέντευξη του Οσάμα Μπιν Λάντεν,
στην οποία καλούσε τους μουσουλμάνους να πάρουν τα όπλα κατά των Δυτικών. Το περιεχόμενο της συνέντευξης ήταν ιδιαίτερα εμπρηστικό και φανάτιζε του κόσμο, ενώ προκαλούσε τρόμο
στους πολίτες της Δύσης, που ήταν συγκλονισμένοι από την πτώση των Δίδυμων Πύργων. Τα πρακτορεία μετέδωσαν την είδηση της συνέντευξης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σε όλο του κόσμο την αναπαρήγαγαν. Ωστόσο, μισή ώρα αφότου το μάθαμε, η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Dawn μου είπε ότι επρόκειτο για συρραφή από ομιλίες του Οσάμα που κυκλοφορούσαν σε
παράνομα CD και μπορούσε να τα βρει οποιοσδήποτε. Κι όμως, η είδηση διαψεύστηκε από τα
πρακτορεία τρεις μέρες αργότερα, αφού δημιούργησε κλίμα στην παγκόσμια κοινή γνώμη.
Οι πρόσφυγες που έφευγαν κατά εκατομμύρια από το Αφγανιστάν χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη συνηθισμένη προπαγάνδα. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να τους μιλήσουν. Μετά του αρχικό αιφνιδιασμό απαγορεύτηκε η πρόσβαση στα στρατόπεδα. «Για να
μην κινδυνεύσουν οι ρεπόρτερ» ήταν η επίσημη δικαιολογία.
Εκείνη την περίοδο, λίγο πριν από τους βομβαρδισμούς, μπορούσες να βρεις εύκολα βιντεοκασέτες με γυναίκες να φοράνε μπούρκα και να ταπεινώνονται δημόσια από Ταλιμπάν ή ακόμα και να εκτελούνται. Σκεφτόμασταν ότι αυτά συνέβησαν πριν η Δύση θυμηθεί το Αφγανιστάν. Υπήρχε όμως η ελπίδα ότι θα αλλάξουν. Άραγε τι άλλαξε για τις γυναίκες μετά την πτώση των Ταλιμπάν; Θα πείτε, η πτώση ενός καθεστώτος δε μεταβάλλει την τοπική κουλτούρα.
Είναι φανερό, όμως, ότι η υπερβολική δημοσιότητα εκείνης της περιόδου δεν είχε στόχο να
βρουν οι γυναίκες τα δικαιώματα τους, αλλά οι βόμβες το στόχο τους.

Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Αφγανιστάν, Οκτώβριος 2001. Παιχνίδι δίπλα στα τανκς, σε στρατόπεδο εκπαίδευσης
της Βόρειας Συμμαχίας, κουτά στον ποταμό Κότσκα.
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Τα δύο αδέρφια, οχτώ και δώδεκα χρονών, έχουν συλλέξει κομμάτια της βόμβας
που έπεσε στο νεκροταφείο του Μπιν-ελ-Χισάρ, πέντε χιλιόμετρα από την Καμπούλ,
και πάνε να τα πουλήσουν.

Σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε τόσες άλλες που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε η προπαγάνδα λειτούργησε με σύστημα και συνέπεια. Όλοι είχαν δικαίωμα στην παραπληροφόρηση,
αλλά μόνο οι εκλεκτοί στην αληθινή ενημέρωση. Προφανώς, για να μπορούν να τη θάψουν. Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι δύσκολη, επικίνδυνη και εκτεθειμένη στην κριτική. Ίσως η μόνη
άμυνα των πολιτών είναι η συνεχής ενημέρωση. Όποιος παρακολουθεί συστηματικά τα γεγονότα
μπορεί να διακρίνει πιο εύκολα τις ανακρίβειες ή την παραποίηση της αλήθειας. Ο μη ενημερωμένος πολίτης είναι πιο εύκολο θύμα. Όσο για το δημοσιογραφικό έργο, μάλλον θα γίνει πιο δύσκολο. Τα ευχολόγια για αντικειμενική πληροφόρηση δεν αποδίδουν. Οι ηγέτες γίνονται πιο σκληροί, αφού τα κινητά και τα δορυφορικά τηλέφωνα λύνουν το πρόβλημα της λογοκρισίας που υπήρχε
κάποτε, όταν οι πολεμικοί ανταποκριτές έστελναν τα κείμενά τους μέσω φαξ ή τηλεφωνικών συσκευών που ήταν γεμάτες κοριούς. Κι όταν οι ηγέτες δεν μπορούν να ελέγξουν τους ρεπόρτερ ούτε με τις σφαίρες, προσπαθούν να ελέγξουν τους εκδότες που έχουν κι άλλα συμφέροντα.
Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε όλοι. Μακάρι να γνωρίζαμε και μια εφαρμόσιμη λύση. Αλλά
κατά τη γνώμη μου, ένα είναι βέβαιο. Όσο δε διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην ενημέρωση
με κάθε θεμιτό τρόπο, δε θα μας το χαρίσει κανείς.
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«Πριν κοιμηθείς, σκέψου ποιον αδίκησες...»
τον Στάμου Προύσαλη

1η Απριλίου 1999. Οι βομβαρδισμοί στην Πρίστινα του Κοσόβου έχουν ήδη ξεκινήσει. Με το δημοσιογράφο του MEGA Κώστα Βαξεβάνη κατευθυνόμαστε στα σύνορα Αλβανίας-Κοσόβου. Το αεροσκάφος των αλβανικών αερογραμμών που θα μας μεταφέρει έχει τροχοδρομήσει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η αναχώρηση όμως αναβάλλεται, λόγω νατοϊκών επιχειρήσεων στην περιοχή.
Πρόβλημα πρώτο, συνεχίζουμε οδικά. Ραντεβού στην Κακαβιά με του Αεριντίν Ζούπα, οδηγό και μεταφραστή μας. Προορισμός μας το Κούκσι, δεκαοχτώ ώρες δρόμος, μοναδική πύλη
εισόδου απ' το Κόσοβο εκείνη τη χρονική περίοδο. Καμία διαπίστευση δε μας επιβάλλεται ούτε κρίνεται αναγκαία, μιας και η δημοσιογραφική ταυτότητα του καναλιού και το διαβατήριο
είναι αρκετά.
Η έντονη παρουσία στρατευμάτων χρωματίζει όλη τη διαδρομή. Απ' τη μια κατεύθυνση ατσαλάκωτες στολές και πλατιά χαμόγελα, σε αντίθεση με τη σοβαρότητα του γεγονότος που πάμε να καταγράψουμε. Απ' την άλλη οι πρώτοι πρόσφυγες φεύγουν με κάθε μέσο: λεωφορεία,
φορτηγά, σκουπιδιάρικα, κάρα, με προορισμό τα στρατόπεδα υποδοχής της χώρας. Λίγο πιο
πέρα, σ' ένα από τα πολλά χωριά που διασχίσαμε, μια παρέα πιτσιρικάδων που τσακώνονται
τρέχει παράλληλα με το αυτοκίνητό μας. Γυρίζω το κεφάλι μου και έκπληκτος βλέπω έναν από
την παρέα να πετάει στους υπόλοιπους μια χειροβομβίδα, πιθανώς αμυντική, για να τους τρομάξει. Η χειροβομβίδα σκάει, αλλά ευτυχώς μακριά από τους υπόλοιπους. Σκέφτηκα ότι τα
παιδιά έπαιζαν πόλεμο την ώρα που ο πόλεμος ήταν σε εξέλιξη.
Σταματάμε για έναν πρόχειρο καφέ και σάντουιτς σ' ένα καφενείο. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται μέλη της δυτικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα φορτηγό με πρόσφυγες σταματά. Απ' τους
πολλούς, μια μεσόκοπη γυναίκα κάθεται στην αδειανή καρέκλα του διπλανού τραπεζίου. Μερικά
λεπτά αργότερα το μέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας επιστρέφει και την αναγκάζει να σηκωθεί.
Χωρίς δεύτερη σκέψη της παραχωρώ τη θέση μου και της προσφέρω φαγητό και νερό. Η γυναίκα με χαμηλωμένα μάτια τρώει μερικές μπουκιές και κάνει κομπόδεμα το υπόλοιπο ανέκφραστη.
Φτάνοντας στο Κούκσι αντικρίζουμε ένα αλπικό τοπίο ελβετικής ομορφιάς, σε συνθήκες βαλκανικής πραγματικότητας. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης των περίπου τριών χιλιάδων κατοίκων δε θύμιζε σε τίποτα το υπόλοιπο κακοτράχαλο οδικό δίκτυο της χώρας. Στην εικόνα κυ177
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ριαρχεί η λίμνη και το ψηλότερο κτίριο είναι το τζαμί της πόλης. Ψάχνοντας για κατάλυμα, βλέπουμε μια άσπρη ταμπέλα με αστεράκια και κόκκινα γράμματα: «Hotel America». Η Αμερική
πάντα παρούσα μέσα στο πουθενά. Οι ιδιοκτήτες, κύριοι Λουλι και Λάλα, παράγοντες της περιοχής, κερνούν καφέ τους πρώτους ξένους ανταποκριτές και μας δείχνουν το δωμάτιο μας. Τρία
ράντζα και μια σόμπα το περιεχόμενο του και κοινός καμπίνες για όλα τα δωμάτια. Στο διπλανό μπαλκονάκι μάς συντροφεύει η εικόνα ενός μυδραλιοβόλου, ένδειξη εξουσίας στην περιοχή.
Γρήγορα μαθαίνουμε ότι αναμένεται να φτάσει από στιγμή σε στιγμή ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μεϊντάνι, για να επιθεωρήσει την πρώτη γραμμή. Είναι το πρώτο μας ρεπορτάζ. Αισθανόμαστε ότι η παρουσία μας δεν είναι και τόσο ευχάριστη, μην μπορώντας να καταλάβουμε το γιατί. Ο πρόεδρος εμφανίζεται με τη μεγάλη σε αριθμό φρουρά του. Πλησιάζουμε με μουαδικό στόχο μια δήλωση, η οποία εκείνη τη στιγμή παρουσιάζει μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Μόλις πληροφορούνται ότι είμαστε Έλληνες, οι άντρες της φρουράς του αρχίζουν να μας απωθούν
κι αργότερα να μας χτυπούν. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, αλλά ανάμεσα στις κουβέντες τους ξεχωρίζουμε το «Γκρεκ σπιουν», πιθανά λόγω της γενικότερης φιλοσερβικής στάσης των Ελλήνων.
Τότε θυμήθηκα κάτι που έμαθα το 1997, καλύπτοντας τα γεγονότα της εξέγερσης στη χώρα.
«Πριν κοιμηθείς, σκέψου ποιου Αλβανό αδίκησες, για να πας την άλλη μέρα να του ζητήσεις
συγγνώμη. Ο Αλβανός δεν ξεχνά ποτέ». Η δήλωση του προέδρου πραγματοποιήθηκε.
3 Απριλίου 1999, τρεις μέρες μετά. Χιλιάδες πρόσφυγες περνούν το μεθοριακό φυλάκιο της Μορίνα στο Κούκσι της Αλβανίας με όλα τα μέσα: τρακτέρ, αυτοκίνητα, ζωήλατα κάρα, μετατρέπουτας το κλάμα των ματιών τους σε χαμόγελο. Στο βάθος το σερβικό φυλάκιο. Πάνοπλοι Σέρβοι με φαιοπράσινες στολές αφαιρούν καθετί που μπορεί να προσδώσει ταυτότητα στους πρώην πολίτες της χώρας τους. Η κάμερα εστιάζει σε δυο αλλόκοτους σωρούς. Ο ένας μεταλλικός,
υψωμένος από εκατοντάδες πινακίδες αυτοκινήτων που έχουν ήδη περάσει τα σύνορα, και ο άλλος από κάθε λογής δημόσιο έγγραφο, ταυτότητες, διαβατήρια, αποδεικτικά στοιχεία.
Ψάχνοντας με την κάμερα, σταματώ σ' έναν ελεύθερο σκοπευτή, που κι αυτός μ' έχει βάλει
στο σκόπευτρό του. Με σημαδεύει και του σημαδεύω. Για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Ας κάνω εγώ το πρώτο βήμα. Κλείνω τη μηχανή κι απομακρύνομαι.
Ένα καραβάνι προσφύγων περνά τη γέφυρα που χωρίζει τα δυο φυλάκια. Από την αλβανική πλευρά τους καλωσορίζουν με λίγη τροφή και αρκετό κουράγιο. Τους πλησιάζουμε και η κάμερα καταγράφει τις πρώτες μη διασταυρωμένες καταγγελίες. «Μπήκαν στα σπίτια μας, μας έκλεψαν τα χρήματα, μας έδειραν, σκότωσαν συγγενείς μας, βίασαν γυναίκες, έκαψαν το βίος μας,
έθαψαν ομαδικά». Καταγγελίες πειστικές, καταγγελίες συγκλονιστικές, καταγγελίες που μπορεί
να κρύβουν σκοπιμότητα.
Μέσα από τις αυτοσχέδιες τέντες προβάλλουν πρόσωπα σκεφτικά, βουρκωμένα, ξενιτεμένα.
Ξενιτεμένα αναγκαστικά στο άγνωστο με περηφάνια. Άνθρωποι χωρίς ταυτότητα. Η κάμερα αναζητά τους πρωταγωνιστές της μέσα από τις άγραφες προσωπικές τους ιστορίες, που δεν πρόκειται να καταγραφούν επίσημα ποτέ. Οι ρόδες του τρακτέρ γυρνούν με αργό ρυθμό. Η κάμερα κολλάει στο πίσω λάστιχο που είναι σκασμένο, κάνουτας το όχημα να κυλά με χορευτικό ρυθ178
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μό. Στο τιμόνι βρίσκεται ένας γέροντας που το πρόσωπό του δε δείχνει την ηλικία του. Χαμογελώντας χαιρετά όσους συναντά στο δρόμο του...
Το βράδυ γυρνάμε και πάλι στα σύνορα. Οι πρόσφυγες παντού. Η ροή δε σταματά ούτε τη
νύχτα. Ξάφνου μες στο σκοτάδι ξεπροβάλλει ένας άντρας σπρώχνοντας ένα καρότσι οικοδομής.
Προσπαθώ να διακρίνω χωρίς να του τραβάω και μένω άφωνος όταν διαπιστώνω ότι στο καρότσι μεταφέρει τη γιαγιά του, που κρατά μόνο το μπαστούνι της. Η κάμερα ανοίγει. Κάποια
στιγμή σταματούν. «Πώς σε λένε;» ρωτάω. «Ντεγιάν», απαντάει, «κι έρχομαι από μακριά». Χωρίς δεύτερη σκέψη βάζουμε με του Κώστα τη γιαγιά στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου
μας, το καρότσι στο πορτμπαγκάζ και τον Ντεγιάν στο πίσω κάθισμα. «Θα σας πάμε εμείς στην
κεντρική πλατεία, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι πρόσφυγες», του λέμε. «Από πού είσαι;» με
ρωτά. «Από την Ελλάδα», απαντώ. «Είσαι μουσουλμάνος;» μου λέει. «Όχι, χριστιανός ορθόδοξος». «Ξέρεις», μου απαντά, «ο θεός είναι ένας». Ξεσπάμε κι οι δυο σε κλάματα.
Λίγες μέρες αργότερα, Μεγάλη Πέμπτη, πηγαίνουμε με του Αεριντίν σ' ένα ύψωμα απ' όπου
μπορούμε να δούμε το Κούκοι αμφιθεατρικά. Καθώς σουρούπωνε κι άναβαν τα φώτα της πόλης, η εικόνα θύμιζε λιτανεία του Επιταφίου της επόμενης μέρας που ξημέρωνε. Αυτή θα ήταν
η εικόνα του αυριανού ρεπορτάζ. Ξάφνου αντιλαμβάνομαι στρατιώτες να τρέχουν προς το μέρος μου. Δεν αντιδρώ, απλώς περιμένω. Με γρήγορες κινήσεις με πιάνουν και με οδηγούν σε

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκπ/ΕΡΑ.
Φλεγόμενο χωριό αλβανοφώνων στο Κόσοβο, ύστερα από επίθεση των σερβικών δυνάμεων.
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Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Η οδύνη αποτυπωμένη στο πρόσωπο της γερόντισσας, που επιστρέφοντας
στο χωριό της βρήκε το σπίτι της καταστραμμένο.

κάποιου επικεφαλής που του αποκαλούσαν «κολονέλ». Δυστυχώς για μένα είχα ξεχάσει ότι έπαιρνα πλάνα δίπλα σε στρατιωτική περιοχή. Σε συνδυασμό με το ότι ήμουν Έλληνας, άρα
«Γκρεκ σπιουν», σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής με «στόλιζαν» με ελληνικές και αλβανικές
βρισιές. «Μην πειράξετε το παιδί», φώναζε ο Αεριντίν, παίρνοντας το μέρος μου.
Έπειτα από περίπου τριακόσια μέτρα ποδαρόδρομο διαπιστώνω ότι είμαι στις φυλακές της
περιοχής. Ο υπεύθυνος της περιπόλου με παρουσιάζει στον «κολονέλ» δείχνοντας το κατόρθωμα του. Ο διοικητής ευγενικά μου εξηγεί μέσω του Αεριντίν ότι η κατασκοπία είναι βαρύτατο
αδίκημα και μου βγάζει από το συρτάρι δεκάδες φιλμ και κασέτες. Μου τονίζει ότι αρκετοί συνάδελφοι μου είναι γι' αυτό το λόγο φυλακισμένοι. Αρχίζουμε να ψυχολογούμε ο ένας του άλλο
για το τι θα προκύψει στη συνέχεια. Του καλώ να ελέγξει ό,τι έχω τραβήξει, λέγοντας του ότι αν
βρει οποιαδήποτε εικόνα που παραπέμπει σε στρατιωτική περιοχή θα μπω μόνος μου στη φυλακή. «Από πού είσαι;» του ρωτά ο Αεριντίν. «Από το Αργυρόκαστρο», απαντά ο «κολονέλ».
«Εμένα στο χωριό μου όταν έρχεται ξένος συνηθίζουμε να του κερνάμε καφέ, ίσως θα 'πρεπε
να κάνεις κι εσύ το ίδιο», λέει ο Αεριντίν. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δυο άντρες κατάγονται από το
ίδιο μέρος και πιθανόν να είναι και μακρινοί συγγενείς. Αρπάζω την ευκαιρία και καλώ του «κολουέλ» σε βραδινό φαγητό. Η «παράβασή» μου ξεχάστηκε και το βράδυ φάγαμε μαζί...
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16 Ιουνίου, τρεις μήνες μετά. Όλοι έχουν ακούσει για το τέλος του πολέμου και κάποιοι πρόσφυγες έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η εικόνα είναι πάντα ίδια, μόνο που αυτή τη φορά η
ροή είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε πρώτο επίπεδο το ερημωμένο σερβικό φυλάκιο, στο
βάθος η αλβανική σημαία και σε πρώτο πλάνο οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Μια κυρίαρχη αντίθεση.
Εμείς διαπιστευμένοι από τη δύναμη KFOR, οι πρόσφυγες παραμένουν χωρίς ταυτότητα.
Μέσα σ' αυτούς κάποιο πρόσωπο που φαίνεται οικείο. Η κάμερα θα του ακολουθήσει για είκοσι περίπου χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Εκείνος, με χαμόγελο που κάτι μου θυμίζει, σφίγγει με τα χέρια του το τιμόνι του τρακτέρ. Το βλέμμα του ψάχνει μέσα από τα χωριά
που συναντά γνώριμους τόπους. Σκοτωμένα ζώα παντού, καταστραμμένα αυτοκίνητα, εγκαταλειμμένα και καμένα σπίτια. Και στους γύρω χωματόδρομους ταμπέλες με την ένδειξη «Mines»,
που σημαίνει νάρκες.
Το τρακτέρ σταματά. Το χαμόγελο παγώνει. Μετατρέπεται σε απορία και μετά σε κλάμα.
Η κάμερα του ακολουθεί στην αυλή, στο σπίτι. «Τώρα πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή», μονολογεί. Και του θυμήθηκα. Ήταν ο άνθρωπος που πριν από τρεις μήνες του είχα συναντήσει
να φεύγει μ' εκείνο το τρακτέρ που είχε σκασμένο το πίσω λάστιχο. Του το είπα. Το ξάφνιασμά
του με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντικό ήταν για έναν πρόσφυγα χωρίς ταυτότητα να αναγνωρίζεται έστω κι από έναν ξένο.

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Τα στρατόπεδα προσφύγων στο Κούκες της Αλβανίας ήταν υπερπλήρη
και οι αλβανόφωνοι πρόσφυγες αναζητούσαν καταφύγιο οπουδήποτε.
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Δεκέμβριος 2000. Με το δημοσιογράφο του MEGA Στρατή Αγγελή φτάνουμε στο αεροδρόμιο
Μπεν Χουριόν του Τελ Αβίβ. Μας υποδέχονται άντρες και γυναίκες της ισραηλινής αστυνομίας.
Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι από τους επιβάτες της πτήσης δέχονται ερωτήσεις πριν καλά καλά φτάσουμε στον έλεγχο διαβατηρίων. Μερικά λεπτά αργότερα βρισκόμαστε στο χώρο αυτό.
Έχει πολλά γκισέ και η γυναικεία παρουσία της ασφάλειας του αεροδρομίου είναι ιδιαίτερα έντουη.
«Που πηγαίνετε, παρακαλώ;» «Στην Ιερουσαλήμ, παρακαλώ μη βάλετε σφραγίδα στο διαβατήριο μου». «Οκέι, γνωρίζω». Τα αραβικά κράτη εφαρμόζουν ένα άτυπο εμπάργκο σε όσους φέρουν τη σφραγίδα του Ισραήλ στο διαβατήριό τους. Ξεφυλλίζοντας το διαβατήριό μου,
ανακαλύπτει τις συχνές επισκέψεις μου στα γύρω αραβικά κράτη, αλλά το βλέμμα της κολλάει στη σφραγίδα της Συρίας. «Περιμένετε λίγο, παρακαλώ», μου λέει. Λίγο αργότερα με φωνάζουν σ' ένα μικρό δωμάτιο όπου βρίσκεται ένας υπεύθυνος. «Ποιο είναι το πρόβλημα;» ρωτάω. «Τίποτα ιδιαίτερο, απλώς ήταν λίγο τσαλακωμένη η φωτογραφία του διαβατηρίου σας.
Καλή διαμονή στο Ισραήλ». Τελειώνοντας από του έλεγχο και βγαίνοντας έξω, μια νέα ομάδα
υποδοχής από πανέμορφα κορίτσια ξεκινά με πλατύ χαμόγελο έναν καινούριο κύκλο ερωτήσεων... Επόμενο βήμα η διαπίστευση στο υπουργείο Τύπου και η έκδοση της απαραίτητης
ταυτότητας.
Ρεπορτάζ σε οικισμό εποίκων. Η παρουσία μας δεν είναι ευχάριστη, αλλά η διαδικασία γίνεται όπως αρμόζει. Πρώτα στον επικεφαλής του οικισμού, που μας δίνει προφορική άδεια, και
αφού τους εξηγήσουμε το περιεχόμενο του ρεπορτάζ, μας καλωσορίζουν με χαρά. Τρεις ώρες
αργότερα και ενώ το ρεπορτάζ έχει σχεδόν τελειώσει, πέντε άντρες ξεπροβάλλουν από δύο αυτοκίνητα και μας κολλάνε κυριολεκτικά τα πιστόλια στον κρόταφο. Μας ρωτάνε στα εβραϊκά και
τα αραβικά, αλλά εμείς χωρίς να τους καταλαβαίνουμε ρωτάμε στα αγγλικά να μας εξηγήσουν
τι συμβαίνει. Πιθανόν είχαν ξεχάσει την προφορική άδεια που μας
είχαν δώσει. Ύστερα από λίγο η
παρεξήγηση λήγει. Ήταν η τελευταία φορά που πήγα σε οικισμό εποίκων.

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Μάιος 1999. Φιλί μέσ' από
τα σύρματα σε καταυλισμό προσφύγων
στο Κούκες της Αλβανίας.
Στα στρατόπεδα δεν υπήρχε πλέον
χώρος για νέους πρόσφυγες,
με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες
να χωρίζονται.
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Απρίλιος 2002. Για μια ακόμα φορά βρίσκομαι στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Ίδια πρόσωπα, ίδιοι κανόνες. Με ολοκαίνουριο διαβατήριο και έχοντας το γνωστό διάλογο με την κοπέλα
του γκισέ, μου τοποθετείται η ανεπιθύμητη σφραγίδα, που ουσιαστικά μου απαγορεύει τη μετάβαση στις γύρω αραβικές χώρες. Η δικαιολογία είναι ότι, αφού δεν ταξιδεύω, δεν πρόκειται
να αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα. Με το δημοσιογράφο του MEGA Πρόδρομο Παπαηλιόπουλο
κατευθυνόμαστε στην ιερή πόλη.
Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των στρατιωτών και το πλήθος των αρμάτων μάχης που κυκλοφορούν. Ο δρόμος πάντα οδηγεί στο υπουργείο Τύπου για την απαραίτητη διαπίστευση. Οι
συχνές ανθρώπινες βόμβες έχουν μετατρέψει την Ιερουσαλήμ σε πόλη φάντασμα. Το πέρασμα
από στάση λεωφορείου θυμίζει αγώνα ταχύτητας, τα δε καλάθια απορριμμάτων δε χρησιμοποιούνται, καθώς πολλές φορές στο παρελθόν έχουν τοποθετηθεί μέσα βόμβες θανάτου. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα είναι σχεδόν άδεια και στους δρόμους δεν κυκλοφορεί κανείς. Στα εστιατόρια οι ιδιοκτήτες μάς σερβίρουν μ' ένα ούζι στον ώμο.
Βγαίνοντας από την πόλη οι προορισμοί είναι πολλοί. Βηθλεέμ, Ραμάλα, Νάμπλους, Τζενίν.
Πολλά και τα μπλόκα. Πάνοπλοι φαντάροι, άρματα μάχης, διαδικασίες και αποτελεσματικότητα σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι αντιμέτωπος με μια από τις καλύτερες στρατιωτικές μηχανές του κόσμου. Είναι η πρώτη φορά που η χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου και κράνους θεωρείται
απαραίτητη για τους ανταποκριτές, που κινδυνεύουν από τις αδέσποτες -και όχι μόνο- σφαίρες.
«Τις ταυτότητες και τα διαβατήριά σας, παρακαλώ». Τα δίνουμε. «Κουβαλάει κανείς όπλο;»
«Όχι, είμαστε δημοσιογράφοι». Καλούν του οδηγό μας να ανοίξει το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μας. Πόσες φορές θα μας ελέγχουν καθημερινά, αναρωτιέμαι. Αν αντιδράσουμε χωρίς
δυσαρέσκεια ή αρνητικό μορφασμό, τότε ο εξονυχιστικός έλεγχος μπορεί να αποφευχθεί.
Τζενίν. Περνώντας τα διαδοχικά τσεκ πόιντ του μικρού καθημερινού μας Γολγοθά φτάνουμε ύστερα από πολύ περπάτημα στα χωράφια, στη μοναδική εσκεμμένα αφύλακτη είσοδο της
πόλης. Ο κόσμος έξω στο δρόμο. Οι γυναίκες κλαίνε. Παντού γύρω καταστροφή. Η πληροφόρηση των προηγούμενων ημερών για την κατάσταση της πόλης αντικρούεται από την εικόνα που
έχουμε μπροστά μας. Το μυστήριο της Τζενίν λύνεται σ' ένα βαθμό. Ο βομβαρδισμένος «καταυλισμός» για του οποίο τόσες μέρες μιλούσαν τα ΜΜΕ αποκαλύπτεται ότι είναι πόλη. Στη μνήμη μου έρχονται εικόνες του καταστροφικού σεισμού της Τουρκίας. Περπατώντας ανάμεσα στα
ερείπια, η οσμή του θανάτου γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Σωροί από μπετόν και σίδερα κι ανάμεσα άνθρωποι που ψάχνουν για τους δικούς τους. Κάποιοι απ' αυτούς τοποθετούν το σύμβολο της πατρίδας στο πιο ψηλό σημείο του σωρού. Η σημαία της Παλαιστίνης κυματίζει.
Πρέπει να φύγουμε. Το δορυφορικό κύκλωμα δεν μπορεί να περιμένει. Επιστρέφουμε από
την ίδια διαδρομή. Έκπληξη. Στην «αφύλακτη» διάβαση υπάρχουν τώρα ελεύθεροι σκοπευτές
που δεν επιτρέπουν σε κανένα να εξέλθει, πυροβολώντας όποιου δε συμμορφωθεί. Η σκέψη κάποιων να ακολουθήσουμε τη «νόμιμη» έξοδο από φυλασσόμενο τσεκ πόιντ προκαλεί προβληματισμό. Πώς θα βγούμε από κάπου που δεν μπήκαμε; Μια αυτοσχέδια σημαία δίνει τη λύση.
Ένα κλαδί κι ένα φρεσκοπλυμένο μωρουδιακό ρούχο έγιναν διαβατήριο εξόδου.
183

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.
Σε πόλεις με υποτυπώδεις κανόνες υγιεινής, η ύπαρξη λουτρού διαφημίζεται
με τεράστιο πανό.

4 Οκτωβρίου 2001. Προορισμός μας το Αφγανιστάν. Με το δημοσιογράφο του MEGA Σωτήρη
Δανέζη περνάμε διαδοχικά το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, φτάνοντας στην πρωτεύουσα
Ντουσάμπε. Στην αφγανική πρεσβεία συνωστίζονται δεκάδες ξένοι ανταποκριτές με προορισμό
τις πόλεις Χότζα Μπαουντίν και Φεϊζαμπάντ. Μια βίζα αξίας διακοσίων δολαρίων, ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή αξίας εφτακοσίων δολαρίων και μία συστατική επιστολή μάς οδηγούν στο αεροδρόμιο, όπου για τρεις μέρες περιμένουμε ένα αεροπλάνο φάντασμα. Έχουμε
εφοδιαστεί ήδη με τρόφιμα και νερό. Η πτήση επιτέλους πραγματοποιείται. Φτάνουμε στο Φεϊζαμπάντ και το επόμενο πρωινό ξεκινάμε με αυτοκίνητο για το Τζαμπάλ Σαράτς, όπου βρίσκεται το επιχειρησιακό κέντρο της Βόρειας Συμμαχίας.
Διασχίζουμε την κοιλάδα Πανσίρ. Σ' ένα εντελώς άγονο τοπίο βρίσκονται σπαρμένα τα σκουριασμένα κουφάρια της σοβιετικής οπισθοχώρησης το 1989. Η διαδρομή είναι σκληρή όσο και
οι πρώτες ώρες μας στη χώρα. Τα αυτοκίνητα ακροβατούν μεταξύ πλαγιάς και ποταμού, πάνω
σε αχάρακτους δρόμους. Το αυτοκίνητό μας συνεχώς χαλάει. Κάποια στιγμή ο οδηγός μας, που
στη διάρκεια της μέρας έχει επισκευάσει το μεγαλύτερο τμήμα του οχήματος, βγάζει βίδες από την πόρτα και τις τοποθετεί στη μηχανή.
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Έχει ήδη νυχτώσει για τα καλά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει ο Σωτήρης Δανέζης
πέφτει στο παγωμένο ποτάμι, με κίνδυνο να χαθεί η ζωή του συναδέλφου. Οι συνάδελφοι της
RAI που ακολουθούν του βοηθούν να βγει από το νερό, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί. Το
δορυφορικό τηλέφωνο όμως και το ραδιόφωνο παγκοσμίου λήψης δε γλίτωσαν του «πνιγμό»,
δυσκολεύοντας την επικοινωνία μας με του υπόλοιπο κόσμο.
Συνεχίζουμε. Διασχίζουμε την ψηλότερη κορυφή, το Χιντού Κους, με φόντο το οροπέδιο του
Παμίρ. Τα αυτοκίνητα, αν και 4x4, αδυνατούν να συνεχίσουν. Η ανάσα κόβεται από την έλλειψη οξυγόνου και το αλτίμετρο δείχνει τεσσερισήμισι χιλιάδες μέτρα. Είναι το πέρασμα που όταν κλείσει από το χιόνι ανοίγει ξανά το Μάιο.
Κοιλάδα Σαμολί. Βρισκόμαστε τριάντα χιλιόμετρα από την Καμπούλ, δίπλα στην πρώτη
γραμμή. Γρήγορα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που αποκαλείται Βόρεια Συμμαχία είναι ένα άτακτο σχήμα με επικεφαλής πλούσιους φύλαρχους. Η δύναμη και το κύρος τους εξαρτώνται από του αριθμό των αντρών που είναι υπό την εξουσία τους. Η αμοιβή των πολεμιστών δε με-

Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.
«Από τα παιδιά του πλανήτη που δεν παίζουν πόλεμο, αλλά κάνουν πόλεμο».
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χρίεται με χρήματα, αλλά μεταφράζεται σ' ένα πιάτο ρύζι κι ένα ποτήρι τσάι. Όσο για τους πολεμιστές της πρώτης γραμμής, δεν είναι τίποτ' άλλο από ολιγομελείς ομάδες δεκαπεντάχρονων
ή λίγο μεγαλύτερων αμούστακων παιδιών, που έχουν αντικαταστήσει τους μουτζαχεντίν. Είναι
από εκείνα τα παιδιά του πλανήτη που δεν παίζουν πόλεμο, αλλά κάνουν πόλεμο.
Η κυβέρνηση της Βόρειας Συμμαχίας είχε την εποπτεία της διαμονής, μετακίνησης και διερμηνείας: σπίτια από λάσπη και άχυρο, οδηγοί αναίσθητοι απέναντι στον κίνδυνο και το θάνατο να οδηγούν αυτοκίνητα εκεί που εμείς ανοίγουμε τις πόρτες για να πηδήξουμε έντρομοι.
Διερμηνείς ολιγοήμερων σεμιναρίων του επιπέδου «Πώς σε λένε;» και απάντηση «Είμαι είκοσι
εφτά χρονών» και φαγητό που έπειτα από δεκαπενθήμερη διάρροια φαίνεται ανεκτό.
Ξανά στην πρώτη γραμμή. Ο κομάντερ Μέρζα μάς κάνει μια άσκοπη επίδειξη δύναμης, πυροδοτώντας πυραύλους Κατιούσα με δική του πρωτοβουλία, προς χάρη του τηλεοπτικού φακού.
Η απάντηση έρχεται άμεσα από την άλλη πλευρά, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή μας.
Μας έκανε μεγάλη εντύπωση η έλλειψη παντελούς πληροφόρησης του κόσμου. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που ήξεραν για την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Η κοινωνία θυμίζει Μεσαίωνα. Η γυναικεία παρουσία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Βασικά αγαθά όπως ο ηλεκτρισμός, η υδροδότηση και τα τηλέφωνα είναι απόντα. Φορτίζουμε τις μπαταρίες μας από τη γεννήτρια του
σπιτιού, κάτι που στοιχίζει εβδομήντα δολάρια τη μέρα. Οι κανόνες υγιεινής μοιάζουν με ανέκδοτο και η χρήση ντους αποτελεί είδηση. Οι κάτοικοι, που ζουν σε απόλυτη φτώχεια, εκμεταλλεύονται την παρουσία των ξένων δημοσιογράφων για να κερδίσουν κάποια δολάρια. Αναγκαζόμαστε να προσαρμόσουμε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά μας, υιοθετώντας κώδικες
της καθημερινής αφγανικής ζωής. Γένια, κάλυμμα του κεφαλιού, απλές λέξεις στοιχειώδους επικοινωνίας.
Κάναμπαντ. Ελβετικό νοσοκομείο προσθετικής ανθρώπινων μελών. Εκατοντάδες Αφγανοί ακρωτηριασμένοι περιμένουν υπομονετικά τη βοήθεια των ειδικών γιατρών, θυμίζοντάς μας ότι
στη χώρα αυτή βρίσκεται θαμμένο το μεγαλύτερο ποσοστό ναρκών του πλανήτη.
Ένας μήνας μετά. Η ιδέα της επιστροφής δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Δύο λύσεις υπάρχουν,
να φύγουμε οδικώς ή αεροπορικώς. Και οι δύο δύσκολες, καθώς ο καιρός έχει χαλάσει και τα
παλιά ελικόπτερα ΜΙ8 δεν πετούν. Επιλέγουμε την πρώτη λύση, φορτώνουμε και ξεκινάμε.
Μιας μέρας δρόμο αργότερα κι αφού το αυτοκίνητο που μας μεταφέρει έχει σχεδόν διαλυθεί,
διαπιστώνουμε ότι το πέρασμα του Χιντού Κους είναι κλειστό από τα χιόνια. Επιστρέφουμε και
πάλι πίσω. Λίστα αναμονής για το ελικόπτερο. Έχουμε τα νούμερα 122 και 123. Οι πιλότοι παίζουν με τα νεύρα μας και επιλέγουν όποιου πλειοδοτήσει για ένα εισιτήριο που είναι ήδη πληρωμένο. Η πίεση από τους ξένους ανταποκριτές και οι καταγγελίες δημιουργούν θέσεις επιβατών. Ο υπεύθυνος για τη λίστα, ουόματι Αμίν, καλεί δώδεκα τυχερούς. Είμαι το νούμερο 11 μέσα σ' ένα παραφορτωμένο ελικόπτερο, που μουγκρίζοντας κάνει προσπάθεια να απογειωθεί.
Αμήν.
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«Άι στη Γάζα...»
της Ιωάννας Σωτήρχου

31 Ιουλίου 2002. «Οι επιθέσεις εναντίου αμάχων δεν είναι ποτέ δικαιολογημένες», δηλώνει η Διεθνής Αμνηστία, αναφερόμενη στην επίθεση αντιποίνων της Χαμάς στο εβραϊκό πανεπιστήμιο
της Ιερουσαλήμ, η οποία κόστισε τη ζωή εφτά νέων. Περισσότεροι από τριακόσιοι πενήντα άμαχοι Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της Ιντιφάντα του Αλ Ακσά, που ξεκίνησε το
Σεπτέμβριο του 2000.
Μια βδομάδα πριν, ο ισραηλινός στρατός είχε εξαπολύσει αεροπορική επίθεση στη Γάζα,
κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δεκαεφτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έντεκα παιδιά κι
ένα στέλεχος της Χαμάς, μια επιχείρηση που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «επιτυχημένη». «Η επίθεση ήταν δυσανάλογη και απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε η Διεθνής Αμνη-

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Ένα από τα πολυάριθμα μπλόκα των Ισραηλινών στα παλαιστινιακά εδάφη.
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Χεβρώνα, Δυτική Όχθη. Περίπου τριακόσια παιδιά κρατούνται
στις ισραηλινές φυλακές και υφίστανται απάνθρωπη
και εξευτελιστική μεταχείριση, γιατί επιτέθηκαν στα σιδερόφραχτα
άρματα μάχης με τις σφεντόνες τους...
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στία. Μόνο σε έξι βδομάδες (από τις 27 Φεβρουαρίου ως τις 11 Απριλίου 2002) από τις επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στα κατεχόμενα σκοτώθηκαν περισσότεροι από εξακόσιοι Παλαιστίνιοι, οι τραυματίες ξεπέρασαν τους τρεις χιλιάδες, ενώ η σύλληψη οχτώμισι χιλιάδων Παλαιστίνιων συνοδεύτηκε από απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.
Βρέθηκα στη Γάζα το Σεπτέμβριο του 2001. Η Λωρίδα της Γάζας είναι μια έκταση τριακοσίων εξήντα τετραγωνικών χιλιομέτρων - περίπου το ένα δέκατο της Εύβοιας. Το 40% αυτής της
γης κατέχουν παράνομα πέντε χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι, εξαναγκάζοντας, για τη δική τους
ασφάλεια, σε συνωστισμό 1,2 εκατομμύρια Παλαιστινίων. Ζώντας για λίγες μέρες αυτή τη σύγχρουη μορφή απαρτχάιντ, «τα δικά μας μπαντουστάν» όπως τα αποκαλούν οι Παλαιστίνιοι, αντιληφθήκαμε τι σημαίνει όχι μόνο «συλλογική τιμωρία», αλλά και η παλαιστινιακή έκφραση
«Άι στη Γάζα». Όπως εμείς λέμε «Άι στο διάολο»...
Γεγονός είναι ότι χωρίς τη βοήθεια των Ελλήνων Γιατρών Χωρίς Σύνορα οι πληροφορίες που
συγκέντρωσα δε θα είχαν συλλεχθεί, καθώς οι περισσότερες περιοχές είναι αποκλεισμένες και
η πρόσβαση σχεδόν αδύνατη. Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν σε πόλεις και χωριά είναι
κομμένοι από επανδρωμένα οδοφράγματα ή έχουν αποκλειστεί με τσιμεντένια εμπόδια, χωμάτινους σωρούς και τάφρους. Και η πιο απλή διαδρομή μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες. Εδώ
οι Παλαιστίνιοι ζουν σε ασφυκτικές συνθήκες: σχεδόν σε κατ' οίκον περιορισμό, χωρίς πρόσβαση στην εργασία, την παιδεία και την υγειονομική περίθαλψη, χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες και δυνατότητα οικογενειακών επαφών.
«Να μένεις στο σπίτι χωρίς δουλειά, τα παιδιά σου να κινδυνεύουν για να πάνε στο σχολείο, το
νοσοκομείο στην πόλη να είναι απροσπέλαστο, ανίκανος να μετακινηθείς. Δε σε σπρώχνουν στην
απελπισία;» Ο Άροφ είναι μηχανικός και είχε δουλειά, γι' αυτό και την υποχρέωση να συντηρεί
τρεις οικογένειες: τη δική του, των γονιών του και του αδερφού του. «Τι να έχει αλλάξει με την
Παλαιστινιακή Αρχή... Για τους φτωχούς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ήρθε ο Αραφάτ, έφερε τους
δικούς του και σ' ένα χρόνο είχαν πολυτελή αυτοκίνητα και μονοκατοικίες στην παραλία».
Όταν υπάρχει πολιτική απογοήτευση, πώς να μην ανθεί ο θρησκευτικός φανατισμός; Επιβεβαίωση, η βομβαρδισμένη μονοκατοικία στο κέντρο της Γάζας. «Ισραηλινοί;» ρώτησα του
Αϊμάν, το μεταφραστή. «Όχι, Χαμάς», απάντησε, «ήταν το τελευταίο εστιατόριο που σέρβιρε
αλκοολούχα».
Την εποχή εκείνη οι επιθέσεις αυτοκτονίας δεν είχαν συμπεριληφθεί ακόμα στην τακτική των
Παλαιστινίων. Οι βομβιστές αυτοκτονίας άρχισαν να αναφέρονται στον παλαιστινιακό Τύπο ως
«μάρτυρες» μετά του Αύγουστο του 2001. Τώρα η κάθε γειτονιά έχει τους δικούς της νεκρούς.
Οι τοίχοι των σπιτιών που γειτνιάζουν με τους εποικισμούς είναι συχνά γκρεμισμένοι ή διάτρητοι από τα ισραηλινά πυρά. Απεικονίζουν το κλίμα που επικρατεί αφότου ξέσπασε η νέα Ιντιφάντα. Τα γκράφιτι είναι μυριάδες και βίαια. Χειροβομβίδες, πυροβόλα όπλα, κουκουλοφόροι,
ένοπλοι, συνθήματα εκδίκησης, αλλά και αλληλεγγύης στους πεσόντες από ισραηλινά πυρά.
Στην πόλη Χαν Γιούνις, ανάμεσα στην περισσή «εντοιχισμένη» βία, συναντήσαμε και του Χάνδαλε: ένα ξυπόλυτο πιτσιρίκι, με μπαλωμένα ρούχα και μερικές τρίχες να πετάγονται από το κο191
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Φωτογραφία: Μανώλης Δημελλάς.
Κάνουν το σήμα της νίκης, έχοντας για πρότυπο το παράδειγμα του μάρτυρά τους.

ντοκουρεμένο κεφάλι του. Με γυρισμένη την πλάτη και τα χέρια του πίσω, σαν να κρατά στάση
ουδέτερου παρατηρητή. Ήρωας του Παλαιστίνιου σκιτσογράφου Νατζί Αλ Αλί, που δολοφονήθηκε το 1987, λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος λαϊκός ξεσηκωμός των Παλαιστινίων, ο Χάνδαλε το
προσφυγόπουλο είναι ο «αυτόπτης μάρτυράς» του. Ενσαρκωτής της ελπίδας του καλλιτέχνη προς
τα παιδιά, η γενιά των οποίων θα εξεγειρόταν για να φέρει την ελευθερία στην Παλαιστίνη.
Όμως δεν υπάρχουν παντού τοίχοι. Θα θυμάστε τη δολοφονία του δωδεκάχρονου Μοχάμεντ
Αλ Ντόρα στην αγκαλιά του πατέρα του, ο οποίος του προστάτευε με το κορμί του, εκλιπαρώντας τους Ισραηλινούς στρατιώτες να τους λυπηθούν. Δολοφονία που όλοι είδαμε στις τηλεοπτικές
μας οθόνες. Ε, λοιπόν, αυτός ο τοίχος δεν υπάρχει πια. Ισοπεδώθηκε μαζί με τρεις πολυώροφες πολυκατοικίες που βρίσκονταν πίσω του...
Τη σχολική χρονιά που ξέσπασε η νέα Ιντιφάντα, μόνο στα σχολεία που εποπτεύει ο ΟΗΕ
τραυματίστηκαν πεντακόσιοι πενήντα πέντε μαθητές και σκοτώθηκαν είκοσι τέσσερις. «Συμμετείχαν στα επεισόδια;» ρωτήσαμε τη Γιαν Ρος, υπεύθυνη της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες UNRWA, που έχει υπό την εποπτεία της εκατόν εξήντα οχτώ σχολεία στα
Κατεχόμενα με εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες μαθητές. «Όχι, απλώς έρχονταν ή έφευγαν από το
σχολείο», μας απάντησε. «Αναγκαστήκαμε να προσλάβουμε τριακόσιους επιπλέον δασκάλους
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για τρεις μήνες, επειδή οι κανονικοί μας δάσκαλοι δεν μπορούσαν να περάσουν τα μπλόκα για
να φτάσουν στα σχολεία. Αρκετές φορές αναγκάζουταν να κοιμούνται σ' αυτά ή σε σπίτια συγγενών και φίλων, επειδή ο δρόμος ήταν κλειστός»...
Στο νοσοκομειακό κέντρο αποκατάστασης Αλ Γουάφα τα παιδιά που συναντήσαμε ήταν καθηλωμένα, ανάπηρα, εξαρτημένα από αναπηρικά καροτσάκια. Η «ποινή» τους επειδή πετούσαν
πέτρες στις δυνάμεις κατοχής. Ο Νάσερ, με δυο μάτια που πετάνε σπίθες, ήταν δεκαέξι χρονών
όταν άρχισε η εξέγερση. «Παράτησα το σχολείο κι έτρεξα αμέσως όταν άκουσα ότι ξέσπασαν
ταραχές. Ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί. Πετούσα από το πρωί πέτρες. Με χτύπησε μια πλαστική
σφαίρα, αλλά συνέχισα. Το απόγευμα με πέτυχε μια μεταλλική σφαίρα και παρέλυσα...» Η σφαίρα, μας εξήγησε ο γιατρός του, του έπληξε χαμηλά στο στήθος. Εξερράγη πλήττοντας ζωτικά όργανα. Πνευμόνια, συκώτι. Του αφαιρέθηκε το αριστερό νεφρό και η σπλήνα. Είναι παραπληγικός. «Τι να φοβηθώ; Δεν είδατε στην τηλεόραση τι μας κάνουν; Δυστυχώς, είμαι σ' αυτή την κατάσταση και δεν μπορώ να το ξανακάνω. Θα 'θελα πολύ να τους πετάω πέτρες. Τι ρωτάτε γιατί... Δεν
ξέρετε ότι παλεύουμε για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης;»
«Η φωνή μας δε φτάνει εύκολα
στον υπόλοιπο κόσμο. Υποφέρουμε από ασφυξία. Ο αποκλεισμός απειλεί το σύνολο της κοινωνικής και
οικονομικής μας ζωής. Οι εποικισμοί επεκτείνονται. Η χρήση βίας
από τις ισραηλινές δυνάμεις έχει ξεπεράσει κάθε υπερβολή. Βομβαρδίζουν χωριά, σκοτώνουν αμάχους
και παιδιά. Μόνο τους πρώτους έξι
μήνες της νέας Ιντιφάντα είχαμε όσους νεκρούς μετρήσαμε στα τέσ-

Φωτογραφία: Ιωάννα Σωχήρχου.
Απεικόνιση της δολοφονίας
του δωδεκάχρονου παιδιού
στην αγκαλιά του πατέρα του,
που μεταδόθηκε τηλεοπτικά σ' όλο
του κόσμο. 0 τοίχος γκρεμίστηκε,
αλλά η σκηνή ζωντανεύει
με το γκράφιτι έξω από το σπίτι
που μένει ο πατέρας.
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σέρα πρώτα χρόνια της προηγούμενης», μου είχε πει ο διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ρατζί Σουράνι, και έκανε λόγο για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους, που κρατούνται χωρίς κατηγορίες, αλλά και για τα περίπου τριακόσια
παιδιά που βρίσκονται στη φυλακή. «Τους ζητούν να υπογράψουν καταθέσεις στα εβραϊκά, γλώσσα που δε γνωρίζουν, και να κατονομάσουν συμμαθητές τους για συμμετοχή σε πετροβολισμούς.
Πολλά βιάζονται από τους ποινικούς κρατούμενους».
Και από την αντίπαλη όχθη να μη μαθαίνουν τίποτα. Στην τότε συζήτησή μας με μια Ισραηλινή δημοσιογράφο διακρίνουμε τους λόγους που φτάσαμε στο ακόμα πιο αιματηρό παρόν. «Κανείς
δε μετράει πόσοι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται... Όταν υπάρξει ισραηλινή απώλεια οι ειδήσεις ουρλιάζουν, αλλά οι καθημερινές απώλειες Παλαιστινίων παραλείπονται», μας είπε η Αμίρα Χάας, η
μοναδική Ισραηλινή δημοσιογράφος που έχει επιλέξει να ζει στα Κατεχόμενα μαζί με τα θύματα
της καταπίεσης του κράτους της, τους Παλαιστίνιους. Στο χρηματιστήριο της ανθρώπινης ζωής η
αξία της είναι ανάλογη της καταγωγής. Μας περιγράφει μια δυσβάστακτη ζωή, όταν «ανά πάσα
στιγμή μπορεί μια ισραηλινή μπουλντόζα να σου γκρεμίσει το σπίτι ή να σε βομβαρδίσει ένα F-16».
Δυσβάστακτη και η συμβίωση με τη θλίψη και του πόνο: «Η επίδραση στην κοινωνία είναι τρομακτική. Βλέπεις το θάνατο συνέχεια. Δεν ξέρω πια σε ποιου την κηδεία ήμουν. Μπορεί να ήταν η δική μου», έλεγε μια γυναίκα γυρίζοντας από μια κηδεία. Όσο για το ρόλο του Τύπου; «Στο σύνολό

Φωτογραφία: Ιωάννα Σωτήρχου.
Νοσοκομειακό Κέντρο Αποκατάστασης Αλ Γουάφα. 0 αμετανόητος Νάσερ.
Καθηλωμένος μετά του τραυματισμό του από σφαίρα Ισραηλινού, επειδή πετούσε πέτρες.
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Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης/ΑΡ.
Αύγουστος 2001. Τυλιγμένο στην παλαιστινιακή σημαία, το άψυχο κορμί του οκτάχρονου αγοριού
περιφέρεται στους δρόμους της Νάμπλους της Δυτικής Όχθης. Μαζί με το μικρό του αδερφό σκοτώθηκε
κατά τη διάρκεια επιδρομής ισραηλινών ελικοπτέρων εναντίου γραφείων της Χαμάς.

τους εφημερίδες και ηλεκτρονικός Τύπος δίνουν μεγάλο βάρος στην επίσημη ισραηλινή εκδοχή», λέει η Αμίρα Χάας. «Οι Ισραηλινοί είναι θύματα της παραπληροφόρησης, ο κόσμος έχει εσφαλμένη
επίγνωση της πραγματικότητας και εδώ βρίσκονται οι ρίζες του συλλογικού φόβου του Ισραήλ, που
πιστεύει ότι είμαστε ένας Δαβίδ, που του επιτίθεται ένας τεράστιος, σκληρός, ανενδοίαστος εχθρός.
Αυτή είναι η εντύπωση στο Ισραήλ για μια κατάσταση κατοχής, που ούτε καν αποκαλείται έτσι».
Όπως όμως δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνιοι «τρομοκράτες», έτσι δεν είναι και όλοι οι Ισραηλινοί «δολοφόνοι». Στα Ιεροσόλυμα αναζητήσαμε τις αποχρώσεις που μεσολαβούν από το άσπρο
στο μαύρο. Το Σεπτέμβριο του 2001 έγινε μεγάλο θέμα η επιστολή εξήντα δυο Ισραηλινών μαθητών προς του πρωθυπουργό Σαρόν, με την οποία διαμαρτύρονταν «για την επιθετική και ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης και του στρατού σε βάρος των Παλαιστινίων». Σε αυτή την
άκρως στρατιωτικοποιημένη κοινωνία έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών που αρνούνται να υπηρετήσουν στα Κατεχόμενα και γι' αυτό φυλακίζονται επί βδομάδες και μερικές φορές επί μήνες,
κατά κανόνα ύστερα από ανέντιμες δίκες. Από την έναρξη της Ιντιφάντα και μέχρι το Μάιο του
2002 τουλάχιστον εκατόν δέκα τέσσερις αντιρρησίες συνείδησης είχαν φυλακιστεί. Μόνο το
2001 η αντιμιλιταριστική οργάνωση Yesh Gvul είχε δεχτεί περίπου διακόσιες κλήσεις από αντιρρησίες στράτευσης, που στην πλειονότητα τους δεν κατέληξαν στη φυλακή, αλλά υπηρέτησαν στην επικράτεια του ισραηλινού κράτους.
.
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Ο Νόαμ Χέφστετερ, εκπρόσωπος μιας από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες ειρηνευτικές
οργανώσεις του Ισραήλ, της «Ειρήνη Τώρα», μας δίνει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην άλλη όχθη. «Είναι αλήθεια ότι αρκετοί Ισραηλινοί δε μαθαίνουν και δεν ενδιαφέρονται να πάρουν
θέση απέναντι στα πραγματικά προβλήματα, είναι επιφυλακτικοί και ανασφαλείς, νομίζουν ότι αμύνονται απέναντι σε εχθρικές ενέργειες Παλαιστινίων, δε μαθαίνουν αρκετά για τη δράση
των ισραηλινών στρατευμάτων στα Κατεχόμενα. Είμαστε ένα νεοσύστατο κράτος, αρκετά μιλιταριστικό, που έχει στηριχτεί πάνω σε ισχυρούς μύθους. Μόλις η τελευταία γενιά έχει αρχίσει

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Μπροστά στα ερείπια του σπιτιού τους, με την αβεβαιότητα και το φόβο
ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους.

196

ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΉΡΧΟΥ - «ΑΪ ΣΤΗ ΓΑΖΑ...»

να μιλά ανοιχτά για τα θέματα ταμπού. Ωστόσο αυτή η χειραγώγηση ετών και τα παλιά ψέματα
είναι ακόμα πολύ ισχυρά. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τους ανήκουν τα Κατεχόμενα. Κι έχουμε
πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να τους πείσουμε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα σε ένα
δικό τους κράτος, ότι πρέπει να αποσυρθούμε χωρίς ανταλλάγματα από τους εποικισμούς, ότι
πρέπει να υπάρξει αμοιβαίος σεβασμός για μια δίκαιη και αξιοπρεπή ειρηνική συνύπαρξη, για
την οποία ωστόσο έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο».
Αντιγράφω από το ημερολόγιο μου της 5ης Σεπτεμβρίου 2001: «Το απόγευμα ακούμε κρότους και εκρήξεις. Η αστυνομία έχει κλείσει τους δρόμους. Όλοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους.
Βομβάρδισαν πάλι. Ο Αϊμάν κέρδισε το στοίχημα. Μυρίζει καμένο. Το ρεύμα είναι κομμένο.
Έρχεται όταν πέφτει το σκοτάδι. Με διακοπές. Προτού κοπεί ξανά, προλαβαίνουμε ν' ακούσουμε
τη Φλέρυ Νταντωνάκη να απαγγέλλει Μπομπ Ντίλαν: "Πόσες φορές τα κανόνια θα βροντήσουν προτού τα εξορίσουμε για πάντα, πόσα χρόνια σκλάβος προτού λευτερωθείς, πόσα χρόνια χρειάζονται μερικοί άνθρωποι προτού ακούσουν τους άλλους να κλαίνε, α ναι, και πόσους θανάτους προτού καταλάβουν ότι ήδη πάρα πολλοί έχουν πεθάνει. Την απάντηση την παίρνει ο αγέρας". Σκοτάδι...»

Φωτογραφία: Θανάσης Αργυράκης.
Ψάχνοντας στα χαλάσματα για κάτι χρήσιμο...
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Σε λίγο αρχίζει ο πόλεμος.
του Τάσου Τέλλογλου

...Κι εμείς σε κατάσταση πανικού μαζεύουμε του υπολογιστή, τις βαλίτσες μας, τα λίγα ρούχα
που παίρνουμε στις περιπτώσεις αυτές. Όσοι δουλεύουν στα πλούσια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν ασφάλειες ζωής και αναπηρίας, για τους περισσότερους τα Μέσα δεν προβλέπουν
ούτε την ύπαρξη κουδυλίων για τη μεταφορά της σορού. Ο κίνδυνος να σκοτωθείς σε κάποιο
πόλεμο, ακόμα και σ' έναν εμφύλιο όπως αυτός της Γιουγκοσλαβίας, είναι σχετικά μικρός, ακόμα κι αν είσαι πολύ κουτά στα γεγονότα. Και πάντως αφορά κυρίως τους εικονολήπτες και
τους φωτογράφους που πλησιάζουν αρκετά κουτά για να κάνουν τις εικόνες τους. Αυτές οι εικόνες πολέμου είναι ό,τι «πουλάει» κυρίως στα Μέσα κι αυτές τις εικόνες πουλάμε κι εμείς
σ' αυτά. Έναν Παλαιστίνιο να πετάει μια πέτρα, έναν αντάρτη του UCK να σημαδεύει μια
περίπολο του γιουγκοσλαβικού στρατού, ένα αεροπλάνο να σφηνώνεται στον 91ο όροφο ενός από τους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.
Όταν το 1987 κάλυπτα για πρώτη φορά την εξέγερση των Παλαιστινίων στο στρατόπεδο Τζαμπάλια της Γάζας με το φωτογράφο Σάκη Παπαδόπουλο, οι Ισραηλινοί είχαν αποκλείσει το
στρατόπεδο για του Τύπο. Οι Παλαιστίνιοι μας έβαλαν παράνομα μέσα και στη συνέχεια ανέλαβαν να «στήσουν» μια διαδήλωση για να τραβήξει ο Σάκης ωραίες εικόνες. Δε γνωρίζαμε πώς
«δουλεύει» το σύστημα, εγώ τουλάχιστον. Έως ότου ύστερα από λίγο είδα τους ενηλίκους που
κρύβονταν στα σπίτια τους να μεταφέρουν τα πρώτα τραυματισμένα παιδιά. Ήταν γεγονός η
διαδήλωση; Ποιος την προκάλεσε; Για ποιο λόγο; Και με τι σκοπό; Χμ, ένα τέτοιο ρεπορτάζ δε
θα ικανοποιούσε καθόλου τις στερεότυπες αντιλήψεις του αναγνώστη στην Ελλάδα. Αλλά μήπως είναι και αυτό, και κυρίως αυτό, το τμήμα της αλήθειας που «θυσιάζεται» στον πόλεμο; Η
αλήθεια είναι πάντα το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο, σε έναν εμφύλιο και σε έναν πόλεμο για
το μονοπώλιο της βίας, όπως είναι ο πόλεμος των διωκτικών Αρχών με την τρομοκρατία.
Σ τ ο ν πόλεμο πρέπει να είσαι με κάποιου, αλλιώς ουδείς σου έχει εμπιστοσύνη. Σ τ ο ν πόλεμο
η δική μας δουλειά είναι ένα από τα εργαλεία της αντιπαράθεσης, ένα «μέσο για τη νίκη» εκείνης
ή της άλλης πλευράς. Δεν υπάρχει χώρος για ειδήσεις που «δεν εξυπηρετούν» το σκοπό, τη νίκη δηλαδή. Δε χρειάζεται να πάει κανείς μακριά, αρκεί να παρατηρήσει του πρόσφατο πόλεμο ανάμεσα στο κράτος, τους μηχανισμούς του και τους ένοπλους της «επανάστασης», που άλ199
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Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Ιούνιος 1999. Πρόχειρο νεκροταφείο στο χωριό Μπρούζνικ, τριάντα χιλιόμετρα βόρεια
της Πρίστινα, όπου ετάφησαν αλβανόφωνοι που σκοτώθηκαν από σερβικές δυνάμεις.

λοι αποκαλούν φορείς της πολιτικής βίας και άλλοι τρομοκράτες, ανάλογα με το βαθμό αποδοχής της συνταγματικής έννομης τάξης στη χώρα.
Είναι διασκεδαστικό να γράφεις ένα κομμάτι ή να συνθέτεις κάτι στη μονταζιέρα σου στην
τηλεόραση που δεν εξυπηρετεί τη μία ή την άλλη πλευρά. Τόσο διασκεδαστικό, που έπειτα από λίγο καιρό σταματούν να σε τροφοδοτούν με πληροφορίες και σχόλια. Η αστυνομία και η
Δίωξη σε τροφοδοτούν σε αυτό του ιδιότυπο πόλεμο όσο δεν αναρωτιέσαι για αντιφάσεις και
σκοπιμότητες που κρύβει αυτή ή εκείνη η πληροφορία. Η άλλη πλευρά συνήθως δεν έχει διεύθυνση και τηλέφωνο ώστε να σου δίνει τη δυνατότητα να «διασταυρώνεις» πληροφορίες και απεχθάνεται την αντίληψη που αποτελεί τη βάση κάθε δημοσιογραφικής δουλειάς: η πληροφορία αυτή καθαυτή είναι η αξία της δουλειάς μας, ανεξάρτητα από το σκοπό που εξυπηρετεί.
Η αντίδραση αυτή ανθρώπων που απειλείται η ελευθερία τους επειδή παίρνουν μέρος σε μία
πολιτική δραστηριότητα είναι εύλογη. Θεωρούν το αγαθό που απειλείται στη συγκεκριμένη περίπτωση υποδεέστερο της ανάγκης για ενημέρωση. Όπως ο Γιουγκοσλάβος στρατηγός ή ο Αλβανός αντάρτης θεωρούν σημαντικότερη την ανάγκη να επικρατήσουν, από τη δίψα ενός ρεπόρτερ για πληροφορίες που δεν τους κάνουν καλό. Δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες σε τέτοιου
είδους «αναμετρήσεις». Οι εμπόλεμοι έχουν τα όπλα της βίας, ακριβώς όπως η αστυνομία και
200
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οι διωκόμενοι από εκείνη τρομοκράτες, και ο μόνος τρόπος να αποσπάς πληροφορίες είναι να
σκέφτεσαι πιο πολύ απ' αυτούς.
Στο Κοσσυφοπέδιο, όταν ο γιουγκοσλαβικός στρατός έκρυβε τις απώλειες του από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, οι δημοσιογράφοι μετρούσαν τα χαρτιά που ανακοίνωναν κηδείες στις
κολόνες και τα συνέκριναν με τις ανακοινώσεις της προηγούμενης βδομάδας στις ίδιες κολόνες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι απώλειες του γιουγκοσλαβικού στρατού είχαν αυξηθεί. Μερικές βδομάδες αργότερα οι Γιουγκοσλάβοι απαγόρευσαν στις οικογένειες να ανακοινώνουν τις κηδείες των στρατιωτών που είχαν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς, για να σταματήσουν παρόμοιες στατιστικές. Οι δημοσιογράφοι αρχίσαμε να επισκεπτόμαστε το νεκροτομείο του νεκροταφείου της Πρίστινα και τα γραφεία των δημοτικών μεγάρων στη νότια Σερβία που έδιναν χώρο στα νεκροταφεία για την κατασκευή νέων τάφων.
Και οι Αλβανοί αντάρτες προσπαθούσαν να αποκρύψουν του πραγματικό αριθμό των απωλειών που είχαν κατά τη διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του σερβικού στρατού. Αλλά
ήταν πολύ πιο εύκολο για τους δημοσιογράφους να βρούμε πόσοι είχαν σκοτωθεί, πηγαίνοντας
από σπίτι σε σπίτι ή μετρώντας τάφους σε αυτοσχέδια νεκροταφεία. Πολύ δυσκολότερη ήταν
η ανακάλυψη των πηγών χρηματοδότησης του αλβανικού αντάρτικου και του τρόπου με του οποίο οι αντάρτες τροφοδοτούνταν με όπλα. Γιατί και αυτά είναι θέματα για πολεμικούς ανταποκριτές, όπως είναι ερωτήματα για δημοσιογράφους που καλύπτουν τους πολέμους των πόλεων.

Φωτογραφία: Στάμος Προύσαλης.
Τα μεγαλύτερα κορίτσια έχουν καλύψει ήδη το πρόσωπό τους με την μπούρκα σε αυτό το σχολείο
της Καμπούλ. Τα μικρότερα έχουν για λίγο καιρό το δικαίωμα να κοιτούν κατάματα το φακό.
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Φωτογραφία:

Γιάννης Κόντος.

Σπίτια από λάσπη και άχυρο και άνυδρη γη παντού. Το μόνο που βιώνουν οι Αφγανοί
ε ί ν α ι οι κακουχίες,

ο πόλεμος και ο θάνατος.

Όποιος πλησιάζει πολύ κοντά σε εμπολέμους, είτε σε αντάρτικο των πόλεων είτε σε αντάρτικο
ενός εμφυλίου, και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των αδυνάτων, μαθαίνει γρήγορα λεπτομέρειες για τα μέσα που χρησιμοποιούν και τη λογιστική υποστήριξη στον πόλεμό τους. Αλλά όποιος πλησιάζει πολύ κουτά στους εμπολέμους, μαθαίνει για πράγματα για τα οποία δεν είναι
σε θέση να γράψει ή να μιλήσει στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Το κόστος της εγγύτητας
είναι η σιωπή.
Η αποφυγή της εγγύτητας είναι πρόσταγμα για το δημοσιογράφο σε κάθε περίπτωση, αλλά
ιδιαίτερα στον πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάζει κανείς «στρατόπεδο». Όπως όταν καλύπτεις την αστυνομία στο θέμα του «πολέμου των πόλεων», είναι σχεδόν αδύνατο να «αλλάξεις
στρατόπεδο». Οι εμπόλεμοι της άλλης πλευράς σε θεωρούν πάντα ξένο σώμα. Πληροφορίες και
εκτιμήσεις σε όλους τους πολέμους δίνονται σε απόλυτα ελεγχόμενους δημοσιογράφους. Σε δημοσιογράφους που δε ρωτούν παραπάνω και δε γράφουν παραπάνω από εκείνο που «αντέχει»
το σύστημα. Το σύστημα του κάθε εμπολέμου. Οι πληροφορίες που επιτρέπει κάθε τέτοιο σύστημα είναι εκείνες που εξυπηρετούν την προπαγάνδα κατά του «εχθρού» και την καλλιέργεια
«μύθων».
Θα μπορούσαν να ισχύσουν κανόνες που τους σέβονται και οι δύο πλευρές, κανόνες που επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους και στους «εμπολέμους» να μη
βλάπτονται; Θεωρητικά ναι. Μια διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης προϋποθέτει τη συμφωνία από όλους σε κάποιους κανόνες που συνήθως παραβιάζονται κατ' αρχάς από τους ε203
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Φωτογραφία: Γιάννης Κόντος.
Η μικρή Παναγιά της Καμπούλ... (Αφγανή μητέρα περιμένει να εμβολιαστεί
το τριών μηνών παιδί της σε νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας.)
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μπολέμους. Αλλά και από τους δημοσιογράφους που εξαιτίας του ανταγωνισμού είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν μια συμφωνία στο όνομα της «αποκλειστικότητας». Καμιά φορά είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους. Έτσι στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας το NATO απαγόρευε την κυκλοφορία δημοσιογραφικών αυτοκινήτων έστω και για απλή μετακίνηση, ειδοποιώντας εγκαίρως ότι στη συγκεκριμένη οδική αρτηρία θα υπάρξει αεροπορικός βομβαρδισμός.
Παρ' όλ' αυτά, τηλεοπτικά συνεργεία διακινδύνευαν για το καλύτερο -έναντι των ανταγωνιστώνπλάνο.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη βαραίνει περισσότερο τους επαγγελματίες παρά τους εμπολέμους. Σε έναν πόλεμο πρέπει ανά πάσα στιγμή να ζυγίζεις αγαθά: εκείνο της ανθρώπινης
ζωής -και της δικής σου-, της πληροφορίας και της αξιοπρέπειας, ακόμα και των... νεκρών.
Εκείνο της ευθύνης απέναντι σε ακροατές, τηλεθεατές και αναγνώστες και εκείνο της δίψας για
ακροαματικότητες και κυκλοφορίες. Η εμπιστοσύνη του κοινού κατακτάται με πραγματική δυσκολία και είναι δυνατό να χαθεί μέσα σε ελάχιστες γραμμές ή σε πολύ λίγα πλάνα. Αλλά σε έναν πόλεμο δεν είναι δυνατό να απολαμβάνεις της εμπιστοσύνης των πάντων, διαφορετικά δε λες
το παραμικρό.
Στην Αλβανία οι δημοσιογράφοι πλήρωναν το 1997 τους εξεγερμένους για να πυροβολούν
στον αέρα και να επιμηκύνουν κατά μερικές βδομάδες την πιο τηλεοπτική εξέγερση που έχει
γίνει ποτέ. Η υπόθεση της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη από του «πόλεμο των πόλεων» διήρκεσε σε χρόνο τηλεοπτικής κάλυψης πολύ περισσότερο από όσο αναλογούσε στο γεγονός με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Το θέμα πουλάει και «τραβιέται» σε μέγεθος. Το τι μέγεθος έχει ένα δημοσίευμα, ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μια ραδιοφωνική ανταπόκριση από έναν πόλεμο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο και οι δημοσιογράφοι υπερασπιζόμαστε με εξαιρετικό πάθος τις
επιλογές μας. Συνήθως έχουμε άδικο. Αλλά όχι πάντα. Και στις περιπτώσεις που ένα περιστατικό ή μία ιστορία δικαιολογεί τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ, οι εμπόλεμοι που θεωρούν ότι βλάπτονται από αυτό θα κατηγορήσουν το δημοσιογράφο ότι «τραβάει» την πληροφορία ή τις πληροφορίες του.
.
Η διαχείριση της πίεσης και της κριτικής από τους «εμπολέμους» είναι ίσως το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου 0 Δημοσιογράφος στον Πόλεμο. Ο γράφων έχει απελαθεί από διαφορετικής κουλτούρας χώρες επειδή δεν κάλυπτε τα γεγονότα έτσι όπως επιθυμούσαν οι εμπόλεμοι. Και πάντα έχει επιστρέψει όταν αυτοί έχουν χάσει του πόλεμο. Συνήθως εκείνοι που άσκησαν την πιο
άγρια κριτική ή βιαιοπράγησαν κατά δημοσιογράφων γίνονται εξαιρετικές «πηγές» σε μία κατοπινή φάση. Χρειάζεται κανείς να υπομείνει την κριτική των εκπροσώπων των «εμπολέμων»
με υπομονή, αξιοπρέπεια και σεβασμό στις προτεραιότητες τους. Τηρώντας πάντα τη δική του
προτεραιότητα: η πληροφορία δεν έχει σκοπό ούτε «ηθική» για το δημοσιογράφο. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ο σχολιασμός της αποτελεί αυτοσκοπό πέραν του «καλού» και του
«κακού».
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Ένα παράθυρο στον κόσμο
του Βασίλη Τριαντάφυλλου

Οι δημοσιογράφοι ζούμε δύσκολες στιγμές όταν καλύπτουμε εμπόλεμες καταστάσεις, στιγμές
που μας σημαδεύουν και δεν τις ξεχνάμε, στιγμές που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι κανένα
ρεπορτάζ δεν αξίζει να ρισκάρουμε τη ζωή μας, αλλά πάντα θέλουμε να είμαστε εκεί και ξαναβάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Ο καθένας έχει ίσως διαφορετικά κίνητρα, το δικό μου πάντως πηγάζει από την πίστη ότι μέσω της δουλειάς μου μπορώ ν' ανοίξω ένα παράθυρο στον υπόλοιπο κόσμο, για να μάθει τα δεινά των συνανθρώπων του.
«This is my story», ένα ρεπορτάζ που έχω ζήσει και θα ζήσουν αρκετοί σ' αυτό το επάγγελμα.
Ένα ρεπορτάζ που επαναλαμβάνεται με την ίδια αρχή, αλλά χωρίς τέλος. Ένα ρεπορτάζ που
με άγγιξε και μου δίνει δύναμη να συνεχίζω, ένα ρεπορτάζ που μένει λίγα λεπτά στο μυαλό σας,
ένα ρεπορτάζ που δε μαθαίνετε πώς φτάνει σ' εσάς, παρά μόνο αν έχει άσχημο τέλος γι' αυτόν
που το έκανε.
Ο ήχος από το ξυπνητήρι ακούγεται από το βάθος, αλλά δε θέλω να το πιστέψω. Αισθάνομαι σαν να μην έχω κοιμηθεί ακόμα. Ανάβω το φως και κοιτάζω την ώρα: 03:45. Σηκώνομαι υπνοβατώντας και κλείνω το ξυπνητήρι. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Ο καιρός είναι χάλια,
ρίχνει χιονόνερο. Αρχίζω να ντύνομαι γρήγορα. Στη συνέχεια παίρνω την κάμερα, την τσάντα
μου με το μικρόφωνο, μπαταρίες, το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το δορυφορικό τηλέφωνο.
Οι άλλοι είναι έτοιμοι και με περιμένουν. Μουρμουρίζω κάτι σαν «good morning». Ο οδηγός
έχει ανοίξει το πορτμπαγκάζ του τζιπ. Βάζω τα πράγματά μου και μπαίνω γρήγορα. Το κρύο
είναι τσουχτερό, ο οδηγός βάζει μπρος τη μηχανή και ξεκινάμε. Εγώ κάθομαι στο πίσω κάθισμα, μπροστά είναι ο οδηγός και ο φίξερ, ο ντόπιος που κάνει τη δουλειά του μεταφραστή, έχει επαφές με την τοπική κοινωνία και γενικά κανονίζει τα πάντα, από ξενοδοχεία μέχρι συνεντεύξεις. Με λίγα λόγια, ο φίξερ είναι ο άνθρωπός σου στη χώρα, αυτός στον οποίο βασίζεσαι
για να φέρεις εις πέρας την αποστολή σου. Του ρωτάω αν όλα είναι εντάξει κι αν πήρε μαζί του
ουίσκι, σοκολάτες και μπισκότα, απαραίτητες προμήθειες για την επιβίωση σε δύσκολα μέρη.
Μου απαντάει ότι τα έχει όλα και με ρωτάει αν πήρα πρωινό, γιατί αυτός δεν πρόλαβε. Γελάμε
και του εξηγώ ότι θα πάρουμε πρωινό αργότερα στο βουνό, μόνο που αντί για καφέ θα έχουμε
ουίσκι.

207

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ TOY ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Χιλιάδες πρόσφυγες από το Κόσοβο συγκεντρώθηκαν
στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας του Απρίλιο του 1999,
μετά την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών.

Ο οδηγός έχει βρει άδειους τους δρόμους και το παίζει Σουμάχερ. Κάνω νόημα σ τ ο ν φίξερ
να του πει να κόψει ταχύτητα. Έχουμε βγει εκτός πόλης και όλα γύρω μας αρχίζουν ν' ασπρίζουν από το χιόνι. Ευτυχώς ο δρόμος είναι ακόμα καθαρός και ζητάω από του οδηγό ν' ανάψει
το καλοριφέρ. Με κοιτάει περίεργα, δεν καταλαβαίνει. Ο φίξερ γελάει και μου ανακοινώνει ότι δε δουλεύει. Προσπάθησε να βρει άλλο τζιπ, αλλά δεν μπορούσε. Του ρωτάω αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, αλλά απλώς σηκώνει τους ώμους του. Σκέφτομαι ότι ξεκινάμε ωραία την
αποστολή μας.
Ανάβω τσιγάρο και σκέφτομαι τι στο διάβολο κάνω εδώ, ενώ θα μπορούσα να κοιμάμαι στο
κρεβάτι μου... Πώς έφτασα εδώ, γιατί το κάνω αυτό... Είμαστε δέκα μέρες σ' αυτή τη χώρα. Λίγο μετά τα σύνορα υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ στρατιωτών και ανταρτών. Φτάνουν αρκετοί
πρόσφυγες, αλλά δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα από πού, πώς περνούν τα χιονισμένα βουνά και
πώς φτάνουν στις πόλεις. Πάντα τους βλέπουμε όταν φτάνουν στα σπίτια. Όλοι τους δηλώνουν
ότι έφυγαν από τη χώρα τους γιατί φοβούνται ή γιατί τους έδιωξαν κι ότι έχουν περάσει τα σύνορα τις τελευταίες μέρες. Τις πληροφορίες που μας δίνουν δεν μπορούμε να τις διασταυρώσουμε.
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Έχουμε ακούσει φήμες για βομβαρδισμούς, για μάχες, για ναρκοπέδια, για εκφοβισμό από
του τοπικό στρατό που τους γυρνά πίσω, για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στη διαδρομή μέχρι να περάσουν τα σύνορα. Προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες με
τους συναδέλφους μας της άλλης πλευράς, αλλά πάλι δε σταθήκαμε τυχεροί. Έχουν και αυτοί
τα ίδια προβλήματα μ' εμάς.
Η ατμόσφαιρα στη χώρα που βρισκόμαστε είναι τεταμένη. Όλοι φοβούνται ότι οι μάχες
μπορεί να μεταφερθούν στο έδαφός τους. Η αστυνομία και οι στρατιώτες δε μας αφήνουν να
πάμε σχεδόν πουθενά. Έχουν παντού μπλόκα και μας απαγορεύουν να περάσουμε. Ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στα σύνορα, γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά μας.
Κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν έχει εικόνες και όλοι τις θέλουμε.
Πριν από τρεις μέρες πήραμε επιτέλους μια καλή πληροφορία για ένα σημείο απ' όπου περνούν οι πρόσφυγες. Μας την έδωσε ένας πρόσφυγας που είχε κάνει αυτή τη διαδρομή και κατάφερε να φτάσει. Βάλαμε του φίξερ να βρει κάποιου στην περιοχή της διάβασης για να μας
δώσει περισσότερες πληροφορίες. Δε σταθήκαμε τυχεροί όμως. Κανείς δε μιλούσε, όλοι φοβούνταν. Τελικά όμως ο φίξερ βρήκε ένα σύνδεσμο. Κάποιου που ήξερε την περιοχή και μας
διαβεβαίωσε ότι μπορούμε να παρακάμψουμε τα αστυνομικά μπλόκα κι ότι γνωρίζει ανθρώπους που θα μας οδηγήσουν στο συγκεκριμένο μέρος χωρίς «πρόβλημα». Φυσικά αυτό θα μας
κόστιζε «κάτι», αλλά στο τέλος θα είχαμε το ρεπορτάζ που θέλαμε.
Ο φίξερ μάς είπε ότι είχε να του συναντήσει ένα χρόνο, αλλά του εμπιστευόταν. Το συζήτησα με την Ντέμπορα, τη συνάδελφο που ήμασταν μαζί στην αποστολή, και αποφασίσαμε ότι

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Μητέρα με τα παιδιά της σε προσφυγικό καταυλισμό στο Κούκες
της Αλβανίας.
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άξιζε να δοκιμάσουμε. Αν ήταν αλήθεια, θα είχαμε επιτέλους πληροφορίες και εικόνες για το
τι συνέβαινε τόσες μέρες. Μέχρι τότε, στα ρεπορτάζ που στέλναμε αναφέραμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι διασταυρωμένες. Είπαμε στον φίξερ να μας φέρει σε επαφή μαζί του,
να του γνωρίσουμε και να οργανώσουμε την αποστολή. Του συναντήσαμε χτες το πρωί. Μας
έδωσε αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση στην περιοχή και μας ανέφερε ότι κι αυτός είχε μεταφέρει πρόσφυγες από το βουνό στις πόλεις. Μας είπε ότι αν θέλουμε να πάμε πρέπει να
ξεκινήσουμε νύχτα για να περάσουμε τα αστυνομικά μπλόκα και να είμαστε ξημερώματα στο
βουνό για να βρούμε τους πρόσφυγες. Ταξιδεύουν βράδυ, μας είπε, γιατί φοβούνται μην τους
εντοπίσει ο στρατός, και περνάνε τα σύνορα πρωί πρωί. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε.
Και να με τώρα μόνος μου εδώ, σε ένα τζιπ χωρίς καλοριφέρ, πηγαίνοντας για κάπου που
δεν ξέρω τι θα βρω. Η Ντέμπορα δεν ήρθε μαζί. Αποφασίσαμε να μείνει πίσω, ώστε αν μου συμβεί κάτι να μπορέσει να καλέσει βοήθεια. Συμφωνήσαμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία από τη στιγμή που θα έφτανα.
Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε αφήσει του κεντρικό δρόμο και κινούμαστε σε μικρούς χωματόδρομους. Ο οδηγός έχει σβήσει τους προβολείς κι έχει ανάψει δυο μικρά φωτάκια δέσμης που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στα φτερά του τζιπ. Τα πίσω φώτα των φρένων τα έχει απομονώσει
με ένα διακόπτη και δεν ανάβουν. Παρ' όλο το χιόνι στο δρόμο και την περιορισμένη ορατότητα,
αυτός κινείται γρήγορα. Κοιτάζω γύρω μου, δε βλέπω τίποτα. Παντού σκοτάδι. Νομίζω ότι κάπου
στο βάθος υπάρχει ένα χιονισμένο βουνό. Δεν ακούγεται τίποτα, μόνο το βουητό της μηχανής.
Έχει αρχίσει να χαράζει όταν σταματάμε στους πρόποδες ενός βουνού. Ο φίξερ μού λέει ότι θα σταματήσουμε και θα περπατήσουμε. Με ρωτάει αν είμαι σίγουρος ότι θέλω να συνεχίσω, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να γυρίσουμε. Του απαντώ ότι είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά γιατί δε συνεχίζουμε με το τζιπ αφού υπάρχει δρόμος; Μου λέει ότι υπάρχει ένα σημείο του δρόμου που περνάει κουτά από τα σύνορα και θα είμαστε εκτεθειμένοι. Μπορεί να μας
πυροβολήσουν από την άλλη πλευρά και επίσης φοβάται ότι στο δρόμο υπάρχουν νάρκες. Δεν
το συζητάω. Μοιραζόμαστε τα πράγματα κι αρχίζουμε την ανάβαση.
Ο οδηγός μας προχωράει σ' ένα αόρατο μονοπάτι. Κοιτάζω αν υπάρχουν άλλα ίχνη, δε βλέπω τίποτα. Το χιόνι φτάνει μέχρι τη γάμπα μου, η κάμερα και το τρίποδο που κρατάω μου φαίνονται εκατό κιλά. Περπατάμε ήδη είκοσι λεπτά όταν βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Πρέπει να
περάσαμε το επικίνδυνο σημείο. Εδώ βλέπω αρκετά ίχνη πάνω στο χιόνι, πρέπει να πλησιάζουμε.
Όταν ο οδηγός μας σταματάει κι αρχίζει να σφυρίζει, του κοιτάζω περίεργα. Ακούγεται άλλο
ένα σφύριγμα αριστερά μας. Έπειτα ακούγεται ακόμα ένα σφύριγμα και μετά εμφανίζονται μέσα από τα δέντρα οχτώ άτομα. Καταλαβαίνω ότι είναι η ομάδα «υποδοχής» για τους πρόσφυγες. Είναι όλοι τους αξύριστοι και γεμάτοι λάσπη στα ρούχα, ανάμεσά τους είναι και τρία άτομα με στρατιωτικές στολές παραλλαγής. Και οι τρεις κρατάνε όπλα. Είναι αντάρτες που έχουν
περάσει τα σύνορα και κρύβονται στην περιοχή.
Τους πλησιάζουμε. Και οι τρεις έχουν καρφώσει τα μάτια τους πάνω μου. Κάτι λένε με τους
άλλους σε έντονο ύφος. Καταλαβαίνω ότι μιλούν μάλλον για μένα. Αυτοί δεν ήξεραν ότι θα έρ210
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θω. Ο οδηγός μας δεν είχε κανονίσει το ταξίδι μέχρι τέλους. Προσπαθώ να δω αν έχουν την ασφάλεια στα όπλα, δεν τα καταφέρνω. Αισθάνομαι ένα σφίξιμο στο στομάχι. Η συζήτηση συνεχίζεται. Κάτι προσπαθεί να πει ο φίξερ, δεν του δίνουν σημασία, του κοιτάζω, είναι νευρικός.
Του ρωτάω τι γίνεται. Μου κάνει νόημα να μη μιλάω. Ο οδηγός μας κάτι τους λέει σε έντονη
γλώσσα, καταλαβαίνω τις λέξεις «Reuters» και κάτι σαν «international». Με κοιτάνε και οι τρεις,
ανάβω τσιγάρο και κοιτάζω γύρω μου. Στο τέλος του δρόμου υπάρχουν κάποια σπίτια, πρέπει
να είναι κάποιο εγκαταλειμμένο χωριό που το χρησιμοποιούν ως καταφύγιο. Προσπαθώ να μην
τους κοιτάω στα μάτια, ταυτόχρονα αρχίζω να καταστρώνω ένα σχέδιο πώς θα φύγω αν γίνει
κάτι, έχω αποφασίσει να τρέξω προς κάποια δέντρα που υπάρχουν αριστερά μου και να κρυφτώ, μετά καταλαβαίνω ότι είναι βλακεία. Με το χιόνι που έχει απλώς θα ακολουθήσουν τα βήματα μου, θα είμαι σαν λαγός που του κυνηγάνε.
Αποφασίζω να αντιδράσω. Λέω στον φίξερ να τους μεταφέρει ότι δουλεύω για ένα διεθνές
πρακτορείο ειδήσεων και ότι ήρθα εδώ για να κάνω τη δουλειά μου και να δείξω στον υπόλοιπο κόσμο τι συμβαίνει στην περιοχή τους. Αν δε θέλουν φεύγω αμέσως, αλλά πρώτα θέλω να δω
του αρχηγό τους. Τους το λέει και ο ένας αρχίζει να έρχεται προς το μέρος μου λέγοντας κάτι
και κουνώντας το όπλο του. Δεν καταλαβαίνω, αισθάνομαι μια κρυάδα στην πλάτη μου, κοιτάω
του φίξερ. Μου λέει ότι θέλουν την ταυτότητα μου. Προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος. Του δίνω
την ταυτότητα, την κοιτάει μπρος πίσω, δε νομίζω να καταλαβαίνει τι γράφει, απλώς κοιτάει τη

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη/ΕΡΑ.
Άντρες του UCK τρέχουν να καλυφθούν κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών
με τις σερβικές δυνάμεις στο χωριό Πεκάν του Κοσόβου.
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φωτογραφία της ταυτότητας. Με κοιτάει, προσπαθώ να του χαμογελάσω, δε νομίζω να τα κατάφερα, γυρνάει, λέει κάτι στους άλλους δύο και απομακρύνεται με κατεύθυνση το χωριό. Ο φίξερ μού λέει να του ακολουθήσουμε. Οι άλλοι δύο έρχονται πίσω μου, διστάζω λίγο, αλλά αποφασίζω να του ακολουθήσω.
Φτάνουμε στο χωριό. Από ένα εγκαταλειμμένο σπίτι βγαίνουν και άλλα άτομα. Όλοι τους είναι με στρατιωτικές στολές. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία έρχεται προς εμένα, πρέπει να είναι ο αρχηγός. Με ρωτάει γιατί ήρθα εδώ. Στην αρχή του κοιτάω περίεργα, αλλά μετά καταλαβαίνω ότι μου μιλάει αγγλικά. Του εξηγώ το λόγο που έφτασα εδώ, μου λέει ότι ξέρει το Reuters, αλλά
δεν μπορεί να με αφήσει να πάρω πλάνα από πρόσφυγες, γιατί μετά θα μάθουν την περιοχή
και θα στείλουν το στρατό. Αν θέλω μπορώ να τους μιλήσω, αλλά η κάμερα απαγορεύεται. Του
εξηγώ ότι η πρόθεσή μου δεν είναι να δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά να βοηθήσω αυτούς τους
ανθρώπους. Τώρα ξέχασα του κίνδυνο και σκέφτομαι ότι δε θα έχω ρεπορτάζ. Συνεχίζω να του
μιλάω εξηγώντας του ότι δε θα πάρω πλάνα της περιοχής, αλλά μόνο κοντινά πλάνα από τους
πρόσφυγες. Δεν πρόκειται κανείς να καταλάβει την περιοχή, ειδικά με το χιόνι είναι δύσκολο
να καταλάβεις την τοποθεσία. Το σκέφτεται. Έχω αρχίσει να του πείθω. Μου λέει ότι θα μου
δώσει κάποιους από τους δικούς του να με συνοδέψουν σε μια περιοχή κουτά στα σύνορα, ώστε να πάρω πλάνα. Του ευχαριστώ, αλλά του απαντώ ότι δε θέλω συνοδεία οπλισμένων αντρών.
Προτιμώ να πάμε μόνοι μας. Αντιδρά και μου εξηγεί ότι μπορεί να έχει στρατό και να μας συλλάβουν. Αν με συλλάβουν και με βασανίσουν δε θα αποκαλύψω το μέρος που κρύβονται, του λέω
στ' αστεία. Γελάει δυνατά και το μεταφέρει και στους άλλους. Τελικά συμφωνούμε να μας συνοδέψουν δύο άτομα χωρίς όπλα για να μας δείξουν το δρόμο.
Ξεκινάμε πάλι το περπάτημα. Έχουμε αφήσει το χωριό πίσω μας, κάπου μακριά ακούγεται
ο ήχος από εκρήξεις. Ρωτάμε τους συνοδούς μας τι γίνεται. Βομβαρδίζουν τα χωριά. Φτάνουμε σε μια ανοιχτή περιοχή. Μπροστά μας υπάρχει μια συστάδα από δέντρα. Ένας από τους συνοδούς μας δείχνει ένα σημείο απ' όπου περνούν οι πρόσφυγες, αλλά δε γνωρίζει αν θα περάσουν σήμερα.
Περιμένουμε, κανείς δε μιλάει. Αισθάνομαι σαν κυνηγός που περιμένει το θήραμά του. Τα
χέρια μου έχουν αρχίσει να παγώνουν. Τρώω λίγη σοκολάτα για να αισθανθώ καλύτερα. Κοιτάω γύρω μου, δε βλέπεις πέρα από εκατό μέτρα από την ομίχλη. Ο ήχος από το πυροβολικό
που βομβαρδίζει ακούγεται πιο συχνά και πιο έντονα. Φαίνεται ότι οι στρατιώτες ξύπνησαν.
Και ξαφνικά τους βλέπω. Αρχίζουν να ξεφυτρώνουν μέσα από την ομίχλη. Οι πρώτοι είναι
πάνω σε άλογα. Ακολουθούν άλλοι με τα πόδια. Τα άλογα είναι βαριά φορτωμένα κουβαλώντας
μερικά από τα υπάρχοντα τους, ό,τι πρόλαβαν να πάρουν. Αρχίζω να παίρνω πλάνα, δείχνουν
ταλαιπωρημένοι, πρέπει να περπατούν αρκετές ώρες. Κυρίως είναι γυναικόπαιδα και μεγάλοι
σε ηλικία. Οι γυναίκες είναι πάνω στα άλογα, το σώμα τους γέρνει μπροστά και κουνιέται ρυθμικά με το βηματισμό του αλόγου. Κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους, τυλιγμένα σε κουβέρτες.
Πίσω ακολουθούν με τα πόδια κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία, κρατούν χοντρά κλαδιά που χρησιμοποιούν ως μπαστούνια. Ακολουθούν αρκετά παιδιά, το χιόνι στα παιδιά φτάνει μέχρι το γό212

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

νατό τους. Κάνω ζουμ στα πόδια τους, είναι μούσκεμα. Ανεβάζω το φακό, βλέπω στα πρόσωπά
τους την εξάντληση, την κούραση και την ταλαιπωρία που έχουν περάσει. Αισθάνομαι πάλι ένα σφίξιμο στο στομάχι, αλλά αυτή τη φορά από οργή και αγανάκτηση για τις εικόνες που αντικρίζω. Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι, με το μίσος που έχουν, αναγκάζουν του κόσμο να φύγει
καινα ξεριζωθεί από τα σπίτια του;
Έχουν πλησιάσει κουτά μας, πλησιάζω για να τους μιλήσω, βλέπουν την κάμερα και τρομάζουν. Κάποιο παιδάκι κλαίει, κατεβάζω την κάμερα και λέω στον φίξερ να τους μιλήσει και
να τους ηρεμήσει. Ένας από τους συνοδούς έρχεται κουτά και τους μιλάει. Αρχίζουν να ηρεμούν. Παίρνω ξανά την κάμερα και αρχίζω τις συνεντεύξεις. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Είναι όλοι τους από χωριά κουτά στα σύνορα, άρχισαν να τους βομβαρδίζουν από χτες το
πρωί. Άλλοι κρύφτηκαν στα υπόγεια των σπιτιών και άλλοι έφυγαν προς το βουνό. Αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα χωριά χτες το βράδυ, γιατί φοβούνταν μήπως έρθουν στρατιώτες μέσα στα σπίτια τους. Χτες το πρωί σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα από το βομβαρδισμό. Μια γυναίκα κλαίει και φωνάζει. Έχασε του άντρα και το μωρό της όταν μια οβίδα έπεσε στο σπίτι
τους. Αυτή γλίτωσε γιατί ήταν έξω στην αυλή. Υπάρχει αγανάκτηση στη φωνή της, κάνω ζουμ
στο πρόσωπό της, είναι μια νέα κοπέλα, αλλά ο πόνος την κάνει να φαίνεται πενήντα χρονών.
Γυρνάω την κάμερα. Δε χρειάζομαι άλλο πλάνο, η οδύνη που βλέπω στο πρόσωπό της περιγράφει τα πάντα.
Όλοι συμφωνούν ότι δε θέλουν αυτό του πόλεμο και δεν καταλαβαίνουν γιατί τους βομβαρδίζουν. Σε ερώτηση αν στα χωριά τους είχαν όπλα ή υπήρχαν ένοπλοι άντρες, η απάντηση είναι ότι οι άντρες έμειναν πίσω να φυλάξουν τα σπίτια και να πολεμήσουν αν χρειαστεί. Όλοι
ζητούσαν το ίδιο πράγμα. Βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες κυβερνήσεις για
να τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος και να γυρίσουν σπίτια τους. Έχω τελειώσει τις συνεντεύξεις, αλλά συνεχίζω να κρατάω την κάμερα γιατί όλοι θέλουν κάτι να πουν. Η κάμερα πλέου είναι ο συνδετικός κρίκος με του υπόλοιπο κόσμο. Θέλουν να μιλήσουν, να πουν αυτά που έζησαν και τα κρατούν μέσα τους.
Κατεβάζω σιγά σιγά την κάμερα, αρχίζουν να ηρεμούν. Λέω στον φίξερ να μου δώσει την τσάντα με τις προμήθειες. Παίρνω τα μπισκότα και τις σοκολάτες και αρχίζω να τα μοιράζω στα
παιδάκια. Όλα τρέχουν προς εμένα, βλέπω ένα κοριτσάκι να με κοιτά, αλλά να μην πλησιάζει.
Πάω κουτά της και της δίνω μια σοκολάτα. Με κοιτάει, δεν την παίρνει. Τραβιέται προς τα πίσω, εκείνη τη στιγμή ακούγεται μια έκρηξη στο βάθος. Ασυναίσθητα σκύβει το κεφαλάκι της,
την πλησιάζω και της χαμογελάω. Βλέπω στα μάτια της το φόβο και την απορία, είναι έτοιμη
να κλάψει. Η μητέρα της έρχεται και την αγκαλιάζει. Δίνω τη σοκολάτα στη μητέρα της που
της τη δίνει. Την παίρνει και τη βάζει στην τσέπη του λασπωμένου αδιάβροχου που φοράει. Μετά λέει κάτι στη μητέρα της και έρχεται προς εμένα, λέγοντας κάτι που δεν καταλαβαίνω. Φτάνει κουτά μου και αρχίζει να περιεργάζεται την κάμερα. Τη βάζω να δει μέσα από το viewfinder,
βλέπει τη μαμά της και χαμογελάει. Το προσωπάκι της ακουμπά το χέρι μου. Είναι τόσο παγωμένο από το κρύο, που κάνει κι εμένα να ανατριχιάσω.
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Σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είδαν τους δικούς τους να σκοτώνονται, αλλά δεν είχαν
χρόνο να τους κλάψουν. Έπρεπε να τρέξουν μέσα στο κρύο και το σκοτάδι για να γλιτώσουν.
Σκέφτομαι το σπίτι μου στην Αθήνα, ζεστό και ασφαλές. Σκέφτομαι το παιδί μου, ότι δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
Κάποιος πίσω μου φωνάζει. Αρχίζουν να φεύγουν. Βάζω την κάμερα στο τρίποδο κι αρχίζω
να παίρνω πλάνα. Τη συνέχεια την ξέρω. Υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά τους. Θα τους πάνε
στο εγκαταλειμμένο χωριό και μετά θ' αρχίσουν να τους μεταφέρουν κατά ομάδες στις πόλεις.
Το μέλλον τους από δω και πέρα είναι άγνωστο. Θ' ακολουθήσουν το ταξίδι που έκανα κι εγώ.
Βλέποντας τους να απομακρύνονται, προσπαθώ να θυμηθώ πόσες φορές έχω δει ξανά αυτές τις
σκηνές, σε άλλες χώρες, αλλά πάντα με το ίδιο σενάριο. Ουρές από ανθρώπους να περπατούν
με σκυμμένα κεφάλια και ανέκφραστα πρόσωπα, ταλαιπωρημένοι και εξαντλημένοι από τις
κακουχίες. Άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους τα πάντα και δεν ξέρουν αν θα ξαναδούν οικογένειες, φίλους και το σπίτι τους. Όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν από κάτι που δεν προκάλεσαν,
αλλά τους το επέβαλαν. Όλοι ζητούν ένα καλύτερο αύριο, γι' αυτούς και τα παιδιά τους. Ένα
αύριο, όμως, που δε γνωρίζουν. Ένα αύριο σκοτεινό και αβέβαιο.
Πρέπει να σκεφτώ τη δουλειά. Κοιτάω το ρολόι μου, είναι ώρα να πάρω την Ντέμπορα. Στήνω το δορυφορικό τηλέφωνο, την ενημερώνω που είμαι και ότι έχω το θέμα. Της εξηγώ με λίγα λόγια τι έγινε. Της αναφέρω ότι ακούω τους βομβαρδισμούς, αλλά δεν μπορώ να δω τίποτα
γιατί έχει ομίχλη. Αποφασίζουμε να μείνω λίγο ακόμα μήπως διαλυθεί η ομίχλη και αν θέλει
κάτι να με πάρει τηλέφωνο. Δεν πέρασαν ούτε είκοσι λεπτά και χτυπάει το τηλέφωνο. Η Ντέμπορα με ενημερώνει ότι το Λονδίνο θέλει τις εικόνες όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ενημέρωσαν τους πελάτες ότι έχουμε εικόνες από πρόσφυγες και όλοι παίρνουν τηλέφωνο πότε θα τις
στείλουμε. Κλείνω και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Τώρα έχω καινούριο άγχος. Είναι αστείο, αν δεν είχαμε εικόνα θα γυρνούσα με την ησυχία μου.
Τώρα ο χρόνος είναι εναντίου μου.
Ξέρω ότι το ρεπορτάζ είναι αποκλειστικό, αλλά όταν δουλεύεις για ένα πρακτορείο ειδήσεων η
προτεραιότητα είναι να στείλεις γρήγορα την είδηση. Στους πολέμους το πρακτορείο είναι η πρώτη πηγή για τα άλλα κανάλια. Αυτές οι εικόνες θα κάνουν το γύρο του κόσμου. Πρέπει όμως να φύγουν γρήγορα αν θέλεις να παίξουν σε όλο του κόσμο, γιατί τα κανάλια στην Κίνα έχουν άλλη ώρα
δελτίο από τα κανάλια στην Ελλάδα ή την Αμερική και με τη διαφορά ώρας πρέπει να τους προλαβαίνουμε όλους. Θέλω κι εγώ να στείλω τις εικόνες, για να δουν και οι άλλοι αυτό που είδα εγώ.
Περνάμε πάλι από το εγκαταλειμμένο χωριό για να τους χαιρετήσουμε. Είναι πιο φιλικοί τώρα. Τους ρωτάω αν μπορώ να τους τραβήξω μερικά πλάνα, ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να τους δει.
Δεν έχουν πρόβλημα, αλλά φοβούνται μήπως μάθουν πού βρίσκονται. Συμφωνούμε να τους τραβήξω με γυρισμένη πλάτη και κοντινά πλάνα ώστε να μη φαίνεται το χωριό. Παίρνω γρήγορα
μερικά πλάνα στα οποία περπατούν με τα όπλα στα χέρια. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά συμπληρώνει το ρεπορτάζ μου. Φεύγοντας μου φωνάζουν ότι μπορούμε να ξανάρθουμε, αλλά, αν ο
στρατός εμφανιστεί, τότε θα θεωρήσουν εμένα και το Reuters υπεύθυνους. Και καλύτερα να μην
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πλησιάσει κανείς ξανά στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι, αν οι αντάρτες δε μας είχαν αφήσει
να συνεχίσουμε, δε θα είχα κανένα ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
και μπορεί να το χάσεις από μια λάθος λέξη ή λάθος συμπεριφορά.
Έχουμε φτάσει στο τζιπ και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Λέω στον οδηγό να πάει
γρήγορα. Του αρέσει αυτή η ιδέα και πατάει γκάζι. Στη διαδρομή συναντάμε ένα τρακτέρ με
ρυμούλκα. Κουβαλάει πρόσφυγες. Έχουμε κολλήσει πίσω του, δεν μπορούμε να περάσουμε.
Παίρνω μερικά πλάνα μέσα από το τζιπ, σε λίγο το τρακτέρ στρίβει κι εμείς συνεχίζουμε ευθεία. Ο οδηγός μάς εξηγεί ότι θα πάρουμε άλλο δρόμο, που είναι πιο σύντομος.
Έχω αποκοιμηθεί όταν ο φίξερ με ξυπνάει. Μπροστά μας έχει αστυνομία, του εξηγώ γρήγορα να πει ότι είχαμε κάποιες πληροφορίες για πρόσφυγες στην περιοχή, αλλά δε βρήκαμε τίποτα. Ταυτόχρουα βγάζω την κασέτα από την κάμερα και τη βάζω μέσα στη δεξιά μπότα μου. Μετά βάζω στην κάμερα μια κενή κασέτα. Έχουμε φτάσει κουτά τους, είναι τέσσερις. Οι δυο είναι
μπροστά μας, δίπλα στο αστυνομικό τζιπ, οι άλλοι δυο έχουν πάρει θέσεις δεξιά αριστερά με τα
όπλα στραμμένα σε μας. Κάνουν σήμα να σταματήσουμε. Μας λένε να βγούμε έξω με τα χέρια
ψηλά. Ο φίξερ τους εξηγεί ποιοι είμαστε, ζητούν τα χαρτιά μας. Τους τα δίνουμε. Ρωτάνε τι κάνουμε στην περιοχή και πώς φτάσαμε εδώ. Λέμε την ιστορία μας. Ο φίξερ τους εξηγεί ότι ήρθαμε οδηγώντας από του ίδιο δρόμο. Δε δείχνουν να το πιστεύουν. Λένε στον οδηγό να ανοίξει το

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Σέρβα δίπλα σε όχημα του Ερυθρού Σταυρού, στην Πρίστινα
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πορτμπαγκάζ και να απομακρυνθούμε από το τζιπ. Ο ένας αρχίζει να ψάχνει τα πράγματα μας
και ο άλλος ελέγχει το εσωτερικό του τζιπ. Παίρνει την κάμερα και μου ζητάει να βγάλω την κασέτα. Τη βγάζω και του τη δίνω. Επιδεικτικά την πετάει κάτω και αρχίζει να την πατάει. Το ίδιο
κάνουν και με τις άλλες κασέτες που είχα στην τσάντα. Προσπαθώ να πω κάτι, αλλά δε μου δίνουν σημασία. Γελώντας μου λένε ότι αφού δε βρήκαμε τίποτα, δε χρειάζομαι τις κασέτες. Τους
λέω ότι οι κασέτες κοστίζουν λεφτά. Μου απαντούν να στείλω το λογαριασμό σ' αυτούς. Αισθάνονται ικανοποίηση τώρα και μας λένε να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε, γιατί δεν υπάρχουν
πρόσφυγες εδώ. Αν μας ξαναδούν στην περιοχή, θα μας συλλάβουν και θα σπάσουν την κάμερα.
Έχουμε γυρίσει πίσω και αρχίζω να μοντάρω το θέμα. Επιλέγω προσεχτικά τα πλάνα με τους
αντάρτες, να μη φαίνονται τα πρόσωπα και η περιοχή. Δε βάζω όμως πολλά πλάνα. Το κύριο θέμα μας είναι οι πρόσφυγες. Επικεντρώνομαι στα πλάνα που έχω με τα πρόσωπα. Πάντα αυτά τα
πλάνα μιλούν από μόνα τους. Η Ντέμπορα μιλάει ήδη με τους τεχνικούς στο δορυφορικό δίσκο
πριν τελειώσω το μοντάζ. Βάζω τα τελευταία πλάνα, το κύκλωμα έχει ανοίξει. Έχουμε συνδεθεί
με το Λονδίνο, πατάω play και βλέπω τη δουλειά μου να φεύγει μέσα σε τρία λεπτά. Δέκα ώρες
δουλειά για τρία λεπτά θέμα. Σκέφτομαι τι κάνει η τεχνολογία, αυτή τη στιγμή περισσότερα από πεντακόσια κανάλια παγκοσμίως παίρνουν τις εικόνες μου. Επιτέλους ώρα για καφέ.

Φωτογραφία: Δημήτρης Μεσσήνης/ΑΡ.
Η καταγγελία αλβανοφώνων για την εκτέλεση σαράντα τεσσάρων ανθρώπων από τις σερβικές δυνάμεις
στο χωριό Ράτσακ του Κοσόβου του Ιανουάριο του 1999 μεταδόθηκε διεθνώς και πυροδότησε
έντονες αντιδράσεις. Αργότερα, διεθνής ομάδα γιατρών αποφάνθηκε ότι τα πτώματα
είχαν μεταφερθεί από άλλο σημείο.
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Οι άλλοι συνάδελφοι έμαθαν για το ρεπορτάζ. Έρχονται και ρωτούν πού είναι η περιοχή και
πώς έφτασα εκεί. Η απάντηση είναι σε όλους ίδια, δεν μπορώ να σας πω. Κανείς δεν επιμένει.
Όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις σεβόμαστε τις πληροφορίες των άλλων. Ανοίγω την τηλεόραση.
Βλέπω στα δορυφορικά κανάλια το θέμα που στείλαμε, παντού είναι πρώτη είδηση. Αναρωτιέμαι για πόσο θα μείνει πρώτη είδηση. Δυστυχώς υπάρχει και μια άλλη πλευρά, το πόσο γρήγορα η είδηση χάνει την αξία της, αλλά και η σημασία που δίνουμε στη έννοια είδηση. Αισθάνομαι όμως ικανοποίηση που βλέπω τις εικόνες με τα παιδάκια, και τους ρεπόρτερ σε διαφορετικές γλώσσες να περιγράφουν τις ιστορίες τους και το αβέβαιο μέλλον τους. Άξιζε η ταλαιπωρία
και ο κίνδυνος, γιατί θέλω να πιστεύω ότι κατάφερα μέσω της δουλειάς μου να βοηθήσω αυτούς
τους ανθρώπους.
Η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη. Είτε χρησιμοποιείται σωστά είτε όχι, δεν μπορεί να διαψευστεί. Μπορεί να σοκάρει, να προβληματίσει, αλλά και να εξαγριώσει. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την εικόνα με τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης; Ποιος ξεχνά του άνθρωπο που στέκεται μπροστά από τα τανκς στην πλατεία Τιενανμέν;
Ποιος ξεχνά την πτώση του τείχους του Βερολίνου; Ποιος ξεχνά τις εικόνες με τα παιδάκια που
πεθαίνουν στην Αιθιοπία; Η εικόνα πάντα μένει, όταν όλα τα άλλα έχουν ξεχαστεί.
Πόλεμοι υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι με ένα
ρεπορτάζ να σταματήσουν έναν πόλεμο. Μπορούν όμως να μεταφέρουν τα γεγονότα αντικειμενικά και χωρίς προκαταλήψεις, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν δουλεύουν σε συνθήκες ελευθερίας. Ο πόλεμος προκαλεί θανάτους και καταστροφές και ανθρώπινες τραγωδίες, με
ξεριζωμένους και παιδιά που απλώς γεννήθηκαν σε λάθος τόπο. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς οι
δημοσιογράφοι θα συνεχίσουμε, έστω και με κίνδυνο της ζωής μας μερικές φορές, να τροφοδοτούμε του κόσμο με ανθρώπινα ρεπορτάζ και να πιέζουμε με όση δύναμη έχουμε για να τεθεί τέρμα στις τραγωδίες που εξελίσσονται ανά του κόσμο. Όλοι μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, αρκεί να το θέλουμε. Αλλά και ο κόσμος που βλέπει αυτά τα ρεπορτάζ από το σαλόνι του πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να αντιδράσει. Όταν το βλέπεις στην τηλεόραση αλλά δεν κάνεις τίποτα, είσαι κι εσύ ένοχος μαζί με αυτούς που κάνουν τους πολέμους.

217

Φωτογραφία: Σπύρος Τσακίρης /Ελευθεροτυπία.

Ζαΐρ: η λήθη του πολιτισμού*
του Πάνου Χαρίτου

Στο φίλο Κώστα Κανδύλη που έφυγε νωρίς.

Αρχές Δεκέμβρη του 1996. Η ώρα έντεκα το βράδυ. Παίρνω το δρόμο για το αεροδρόμιο και είναι
αυτή η τέταρτη ή πέμπτη αποστολή που πραγματοποιώ σε χώρα που βιώνει κρίση. Στον πίνακα αναχωρήσεων η πτήση δεν αναφέρεται πουθενά. Το ραντεβού, έτσι κι αλλιώς, με τα τέσσερα άτομα
που θα συνταξιδέψουμε έχει δοθεί έξω από το κτίριο αναχωρήσεων, αφού το αεροσκάφος, όπως
και ο τρόπος επιβίβασης σ' αυτό, είχαν, όπως ανακαλύψαμε αργότερα, αρκετές ιδιαιτερότητες.
Προορισμός το Ζαΐρ, αυτή η χώρα της Κεντρικής Αφρικής όπου ο εμφύλιος είχε αφανίσει
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της και είχε εξορίσει την πλειοψηφία όσων είχαν επιβιώσει
από τη φυλή των Χούτου.
Ο Οδυσσέας Βουδούρης, ο Φώτης Νικητάκης, ο Σπύρος Τσακίρης και ο Κώστας Κανδύλης
έφτασαν στο αεροδρόμιο σχεδόν ταυτόχρονα και όλοι μαζί κατευθυνθήκαμε προς το χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης επίσημων προσώπων, όπου θα περιμέναμε έως ότου έφτανε το αεροπλάνο. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελούσε ζητούμενο για πολύ καιρό, όμως το κόστος αλλά και η αδυναμία πρόσβασης στην περιοχή λόγω των συνεχιζόμενων μαχών καθιστούσαν το
εγχείρημα δύσκολο.
Ένα τηλεφώνημα που δέχθηκα μια βδομάδα νωρίτερα έδινε ίσως τη λύση στον τρόπο μετάβασης μου. Ο Οδυσσέας, τότε πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με ενημέρωσε ότι μια
επείγουσα αποστολή Ελλήνων και Ισπανών θα έφευγε με φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για την Τανζανία και θα έφτανε μέχρι τα σύνορα του Ζαΐρ και τους εκεί προσφυγικούς καταυλισμούς. Ήταν ό,τι καλύτερο, αφού θα ταξιδεύαμε δίχως το άγχος των διαδοχικών πτήσεων και της αλλαγής αεροδρομίων - ιδιαίτερα της Αφρικής, όπου το να καταφέρεις να περάσεις
από τα τελωνεία κάθε χώρας αποτελεί το χειρότερο εφιάλτη κάθε ταξιδιώτη.
Στο Ελληνικό, και όσο περιμέναμε στην αίθουσα των επισήμων, ο Σπύρος διάβαζε κάποιες
* To Ζαϊρ μετονομάστηκε το 1997 σε Δημοκρατία του Κονγκό.
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από τις εφημερίδες της μέρας, ενώ σε μια τσάντα ακριβώς δίπλα του υπήρχαν πολύ περισσότερες εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία προφανώς θα αποτελούσαν την εναλλακτική εκδοχή στη μονοτονία του ταξιδιού.
Ο Κώστας, ο εικονολήπτης με του οποίο θα δουλεύαμε από κοινού, είχε πιάσει την κουβέντα με του Φώτη, ένα από τα μέλη της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ο Φώτης ήταν
της άποψης πως το χιούμορ αποτελεί συστατικό απαραίτητο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και πολύ περισσότερο όταν αυτές είναι ιδιαίτερες. Το πόσο ιδιαίτερο ήταν αυτό το ταξίδι,
φάνηκε πριν ξεκινήσει.
Περιμέναμε για την επιβίβασή μας στην αίθουσα των VIP και το αεροσκάφος με το οποίο θα πετούσαμε ήταν ένα παλιό μεταγωγικό του ρωσικού στρατού, εντυπωσιακό μεν σε όγκο, δεν ταίριαζε
όμως σε τίποτα με το όλο σκηνικό που είχε στηθεί για την αναχώρησή μας. Δύο από τις συνοδούς εδάφους της Ολυμπιακής Αεροπορίας -προφανώς με δική τους πρωτοβουλία- μας συνόδεψαν στη
μικρή διαδρομή των περίπου εκατό μέτρων που μας χώριζε από το αεροσκάφος τύπου Ιλιούσιν.
Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο ήταν ένα από εκείνα που κάποια από τις χώρεςμέλη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποφάσισε να αποσύρει από το στόλο της, σε συνδυασμό
με την εικόνα του πληρώματος, ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν προβληματισμό και ανασφάλεια από την αρχή του ταξιδιού. Τρεις Ρώσοι που πετούσαν ακατάπαυστα. Πραγματοποιούσαν πτήσεις από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο και ξεκουράζονταν όταν το αεροσκάφος
ανεφοδιαζόταν με καύσιμα ή φορτωνόταν για το επόμενο ταξίδι.
Έως και τη στιγμή που φτάσαμε στο αεροπλάνο, οι δυο κοπέλες της Ολυμπιακής χαμογελούσαν και δεν έκρυβαν του εντυπωσιασμό τους για το εγχείρημά μας. Μια αναμνηστική φωτογραφία πριν από την αναχώρηση και η επιβίβαση ξεκινάει. Πρώτος ο Οδυσσέας, ακολούθησε ο Σπύρος, ο Φώτης, ο Κώστας κι εγώ. Η κοιλιά του αεροπλάνου φιλοξενούσε τρία τζιπ, τα οποία οι Ισπανοί έστελναν στη βάση που διατηρούσαν στην Τανζανία. Γύρω απ' αυτά βρίσκονταν παντού κού
πρεπε να μεταφερθούν στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Στριμωχτήκαμε πάνω στις κούτες,
στον ελάχιστο χώρο που απέμενε μέχρι την οροφή.
Θέλοντας να μας χαιρετήσουν για μια τελευταία φορά, οι συνοδοί εδάφους μπήκαν στο αεροπλάνο. Εκείνη τη στιγμή όμως έσβησαν τα φώτα στην προσπάθεια του πιλότου να θέσει σε
λειτουργία τους τέσσερις κινητήρες, οι οποίοι κάθε άλλο παρά συντηρημένοι έδειχναν. Το φως
από τις λάμπες του αεροδρομίου που έμπαινε από τα φινιστρίνια σταματούσαν οι πολυάριθμες
κούτες και ξαφνικά από τη λάμψη της αίθουσας υψηλών προσώπων, βρεθήκαμε στο απόλυτο
σκοτάδι της ρωσικής τεχνολογίας, με του Φώτη να ρωτά σε άπταιστα ελληνικά το Ρώσο μηχανικό της πτήσης «Θα μας χτυπάτε κιόλας, για θα πάμε έτσι;»
Το ταξίδι κράτησε οχτώ ώρες. Κοιμήθηκα ελάχιστα και μάλλον δεν ήμουν ο μόνος, αφού ο
θόρυβος από τους κινητήρες προκαλούσε ένα διαρκές γαργαλητό στα αφτιά, δημιουργούσε μια
ιδιαίτερα θολή κατάσταση στον εγκέφαλο, ενώ ακόμα και τα κλειστά βλέφαρα τρεμόπαιζαν
κάθε που ο κυβερνήτης προσπαθούσε να αυξομειώσει την ταχύτητα ή το ύψος και να διορθώ220
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οει την πορεία του. Το αεροδρόμιο αποτελούνταν από μια χωμάτινη λωρίδα, ένα στενό διάδρομο
ο οποίος ίσα που αρκούσε για να απογειώσει και να προσγειώσει αεροσκάφη βαρέων τύπων.
Με την έξοδό μας στην Κιγκόμα, τη λίμνη που θα μας φιλοξενούσε για λίγες μόνο ώρες, δεκάδες νεαροί αλλά και μεσήλικοι μας περικύκλωσαν εποπτεύοντας -μάλλον από περιέργειατόσο εμάς και του εξοπλισμό μας όσο και τις κούτες με την ανθρωπιστική βοήθεια που περίμεναν να ξεφορτωθούν. Τριγύρω δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να περιόριζε όσους ήθελαν να
πλησιάσουν στην άκρη του διαδρόμου, όπου υπήρχε το ένα και μουαδικό αεροπλάνο. Για τους
κατοίκους της περιοχής το μουαδικό σύνορο ήταν τα δέντρα τα οποία έστεκαν σε απόσταση διακοσίων περίπου μέτρων μακριά.
Σε μια από τις πολύχρωμες αφρικανικές παράγκες ανακαλύψαμε το τελωνείο και, παρά την
πληθώρα των μηχανημάτων αλλά και του όγκου του υλικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι υπάλληλοι δυσανασχέτησαν μόνο με το γεγονός ότι δεν είχαμε εμβολιαστεί κατά της ελονοσίας.
Τελικά μερικά δολάρια αποτέλεσαν το καλύτερο διαπραγματευτικό μέσο και λίγη ώρα αργότερα βρισκόμασταν στο ξενοδοχείο, όπου θα παραμέναμε έως τη στιγμή του εκτελωνισμού των φαρμάκων και την έναρξη της δεύτερης φάσης του ταξιδιού με προορισμό τη λίμνη Ταγκανίκα.
Το ταξίδι ήταν ενδιαφέρον και η εμπειρία διαφορετική από κάθε άλλη. Οι εικόνες μοναδικές,
αφού για πρώτη φορά τόσο εγώ όσο και τα άλλα μέλη της αποστολής βρισκόμασταν σε χώρα
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της Κεντρικής Αφρικής. Τα χιλιόμετρα που μας χώριζαν από την Ταγκανίκα -το φυσικό σύνορο του Ζαΐρ από την Τανζανία- ήταν μόλις εφτακόσια. Ωστόσο σε ορισμένα μέρη του κόσμου
οι αποστάσεις δε μετριούνται σε μίλια, χιλιόμετρα ή μέτρα, αλλά σε μέρες, λαμβάνοντας ταυτόχρουα σοβαρά υπόψη του παράγοντα τύχη.
Αυτό που από την αρχή εντυπωσίασε τους πάντες ήταν η ποικιλία των χρωμάτων αλλά και
τα ιδιαίτερα έντονα και όμορφα χαρακτηριστικά αγοριών και κοριτσιών απ' όποια φυλή κι αν
προέρχονταν. Συχνά πυκνά ο Κώστας ή ο Σπυρος σταματούσαν το κομβόι των τριών τζιπ με τα
οποία συνεχίζαμε το ταξίδι και για αρκετή ώρα χάζευαν, φωτογράφιζαν ή κινηματογραφούσαν
πρόσωπα, βλέμματα και αντιδράσεις των ντόπιων κάθε ηλικίας. Υπό διαφορετικές συνθήκες η
αποστολή αυτή θα μπορούσε να είναι ένα ταξιδιωτικό οδοιπορικό με οδηγίες για επίδοξους
τουρίστες, σε περιοχές όπου η ασφάλεια είναι το στοιχείο το οποίο εναλλάσσεται το ίδιο συχνά
με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής.
Λίγο πριν από το μεσημέρι, και συγκεκριμένα στις έντεκα τοπική ώρα, σχεδόν σε καθημερινή βάση και πάντα σε ελάχιστο χρόνο πυκνά σύννεφα κάλυπταν του ουρανό και για περίπου δέκα λεπτά μια τροπική καταιγίδα δημιουργούσε μικρά ρυάκια και ρηχές λίμνες τριγύρω από τα μικρά χωριά που διασχίζαμε οδεύοντας νοτιοδυτικά. Ταξιδεύαμε με το πρώτο φως, δηλαδή περίπου στις πεντέμισι τα ξημερώματα, και καταλήγαμε για διανυκτέρευση σε κάποιο καταυλισμό ή
σε κάποια ιεραποστολή -συνήθως των καθολικών- με τη δύση του ηλίου στις εφτάμισι το βράδυ.
Τελικώς, ύστερα από εφτά μέρες και αφού είχαμε πλέον πάρει μια πρώτη γεύση από τις συνθήκες που επικρατούσαν στα μετόπισθεν των ανθρωπιστικών οργανώσεων, προσεγγίσαμε την
Ταγκανίκα και του πρώτο προσφυγικό καταυλισμό. Το φαγητό ελάχιστο έως και ανύπαρκτο.
Περίπου εβδομήντα χιλιάδες πρόσφυγες -όλοι μέλη της φυλής των Χούτου- συνωστίζονταν σε
κάποιες λιγοστές σκηνές που είχαν διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και περίμεναν το επόμενο φορτίο τροφίμων, το οποίο όμως κανένας δε γνώριζε πότε ακριβώς θα αφιχθεί. Σε μια άκρη του καταυλισμού η διεθνής αποστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προσπαθούσε, με τα ελάχιστα που διέθετε, να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προσφύγων.
Η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή, γύρω στους τριάντα με τριάντα δύο βαθμούς Κελσίου,
κι όμως μια γυναίκα περίπου είκοσι πέντε χρονών είχε ανάψει μια φωτιά και ακουμπώντας σε
ένα δέντρο που έστεκε πίσω της προσπαθούσε να ζεσταθεί. Ήταν περισσότερο από προφανές
ότι ασθενούσε. Το κορμί της ριγούσε, ο ιδρώτας έτρεχε και τα μάτια της ανοιγόκλειναν με δυσκολία κάθε που προσπαθούσε να κατανοήσει το τι ακριβώς συνέβαινε λίγο μακρύτερα. Στην
αγκαλιά της κρατούσε το νεότερο από τα παιδιά της, που ήταν μόλις μερικών μηνών. Όταν δεν
έκλαιγε, κόλλαγε τα χείλη του στη θηλή της μητέρας του και με μια ενστικτώδη κίνηση πίεζε με
τα χέρια του το στήθος προσπαθώντας να κατεβάσει λίγο γάλα. Μάταια όμως. Η κατάσταση της
υγείας της της επέτρεπε με δυσκολία να συγκρατεί το μωρό στην αγκαλιά της. Το στήθος μπορεί να έδειχνε πρησμένο, ωστόσο το γάλα ήταν ανύπαρκτο. Δευτερόλεπτα αργότερα το μωρό εγκατέλειψε την προσπάθεια, σήκωσε τα μάτια, κοίταξε τη μητέρα του στο πρόσωπο και λες και
κατάλαβε το κακό, στράφηκε προς το μέρος κάποιων άλλων προσφύγων και έκλαψε ξανά.
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Ο Ισπανός γιατρός που βρισκόταν λίγο παραδίπλα με πλησίασε κατανοώντας την απειρία
και την απορία μου και με τρεις λέξεις μου εξήγησε τα πάντα. «Κλασική περίπτωση ελονοσίας.
Στην αρχή νιώθεις μια αδιαθεσία, κάποιους ιλίγγους και κατόπιν έρχεται ο πυρετός. Μετά το
πρώτο εικοσιτετράωρο το σώμα αφυδατώνεται σταδιακά και οι αντιδράσεις του οργανισμού
μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, που ο ασθενής πέφτει σε κώμα».
Κανένας από τους πρόσφυγες δεν ήταν εμβολιασμένος κατά της ελονοσίας. Εφόσον αυτή διαγνωστεί εγκαίρως, τότε οι πιθανότητες επιβίωσης είναι σημαντικές. Όμως τα πάντα εξαρτώνται από του τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες. Ο καταυλισμός βρισκόταν σε ένα από τα πολλά τροπικά δάση που εκτείνονταν κατά μήκος των συνόρων της Τανζανίας με το Ζαΐρ. Στο δάσος αυτό κυριαρχούσε η υγρασία, η οποία σε συνδυασμό με του εξασθενημένο οργανισμό των προσφύγων έφερνε
τις ασθένειες μια ώρα αρχύτερα. Όμως το βασικότερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη υποδομής και ασφάλειας, αφού οι πρόσφυγες βρίσκονταν εκτεθειμένοι σε δεκάδες κινδύνους, κι ένας από αυτού
ήταν τα φίδια και οι σκορπιοί. Καθημερινά δεκάδες πρόσφυγες δέχονταν επιθέσεις από δηλητηριώδη φίδια και πολλοί απ' αυτούς έχαναν τη μάχη πριν προλάβουν να μεταφερθούν στο υποτυπώδες
κέντρο πρώτων βοηθειών που είχε στηθεί για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
Αρκετοί από αυτούς είχαν ταξιδέψει πεζή για μέρες ολόκληρες, διασχίζοντας εκατοντάδες
μίλια σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από το μένος των Τούτοι, αναζητώντας την ασφάλεια πέρα από τα χωριά τους και τα εδάφη του Ζαΐρ. Ταξίδεψαν νηστικοί, ξυπόλυτοι, διψασμένοι, κι
όμως, έχοντας καταφύγει πλέον σε ένα ασφαλές μέρος, αντιμετώπιζαν τη μεγαλύτερη ειρωνεία
της φύσης. Έσβηναν ο ένας μετά του άλλο από δαγκώματα φιδιών και άλλων ερπετών, σε μια
περιοχή που υποτίθεται ότι το σύνολο των ανθρωπιστικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων
είχαν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις σε έναν άνισο αγώνα με τη φύση και το χρόνο.

Το φαγητό ήταν ελάχιστο. Η αντιστοιχία ήταν μια κονσέρβα φασόλια για κάθε πρόσφυγα, ο οποίος έπρεπε να περάσει μ' αυτή τρεις μέρες. Τα πολυθερμιδικά μπισκότα δεν είχαν την αναμενόμενη επίδραση, αφού η πλειοψηφία των Χούτου δεν τηρούσε τις συμβουλές των γιατρών και κατανάλωνε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από την επιτρεπόμενη, με αποτέλεσμα από την πλήρη αβιταμίνωση να περνά ακριβώς στο αντίθετο άκρο. Το χειρότερο όμως ήταν ότι αρκετοί, θέλοντας να
ξεγελάσουν την πείνα τους, έβγαιναν στο δάσος και κατανάλωναν ωμά τα μανιτάρια που βρίσκονταν σε αφθο
της τοξικότητας των μανιταριών και κανένας τους δεν κατάφερνε να επιστρέψει στον καταυλισμό.
Στην αρχή έχαναν το χρώμα τους. Ακολουθούσαν οι σπασμοί, το δίπλωμα του σώματος σε μια ύστατη προσπάθεια άμυνας, το μελάνιασμα των χειλιών και τέλος η κατάρρευση. Τους έβρισκαν
την επομένη το πρωί. Νεκρούς από ώρες, και σε αρκετές περιπτώσεις με κάποια μέλη του σώματος να λείπουν, αφού νωρίτερα τους είχαν ανακαλύψει τα άγρια ζώα της ζούγκλας ή ακόμα και της
ερήμου, που πλησίαζαν την περιοχή όταν δεν έβρισκαν τίποτ' άλλο να φάνε σε μεγάλη ακτίνα.
Ήταν από τις λίγες φορές που το ρεπορτάζ κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση ήταν. Με του Κώστα Κανδύλη είχαμε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουμε έναν πόλεμο διαφορετικό από αυτόν που
γνωρίζαμε στα Βαλκάνια. Κανένας μας όμως δεν είχε προετοιμαστεί γι' αυτές τις εικόνες, για
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έναν τέτοιου είδους πόλεμο. Στις συνεντεύξεις με τους πρόσφυγες ένιωθα ο πλέον ηλίθιος δημοσιογράφος του κόσμου. Οι άνθρωποι πέθαιναν μπροστά στα μάτια μας κι εγώ προσπαθούσα να
τους κάνω να μιλήσουν. Γι' αυτά που έζησαν, γι' αυτά που είδαν, γι' αυτά που έχασαν, γι' αυτά που
ζουν τώρα, κι ενδεχομένως γι' αυτά που δε θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στο μέλλον. Ο Κώστας, παρά το γεγονός ότι πάντα έβρισκε κάτι να σχολιάσει, σε αυτή την αποστολή είχε μιλήσει
ελάχιστα. Ο Φώτης είχε χάσει το χιούμορ του, ο Σπυρος δε σταματούσε να φωτογραφίζει κι ο
Οδυσσέας είχε ήδη επικοινωνήσει με την Αθήνα δίνοντας το στίγμα ότι η αποστολή όχι απλώς θα
παραταθεί, αλλά θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα και περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές.
Γενικώς τα πράγματα δεν κυλούσαν όπως τα είχαμε προσχεδιάσει. Τα χρονικά περιθώρια στένευαν ολοένα και περισσότερο και το θέμα είχε ξεφύγει εντελώς από αυτό που φανταζόμασταν
και επιδιώκαμε να καλύψουμε. Ο πόλεμος δεν ήταν πλέον το ζητούμενο, αφού το να επιχειρήσουμε
να περάσουμε στο έδαφος του Ζαΐρ θα ισοδυναμούσε μάλλον με αυτοκτονία. Οι δημοσιογράφοι
εγκατέλειπαν ο ένας μετά του άλλο την Κινσάσα, ενώ -όπως μας περιέγραφαν οι ντόπιοι- ακόμα
και τα άγρια ζώα περνούσαν στο έδαφος της Τανζανίας σε αναζήτηση ασφαλέστερης περιοχής.
Πλησίαζαν Χριστούγεννα και στην Αθήνα -στον τηλεοπτικό σταθμό που εργαζόμουν εκείνη
την εποχή- αναζητούσαν κάποιο δυνατό (από την πλευρά της εικόνας) ρεπορτάζ. Τόσο εγώ όσο και ο Κώστας γνωρίζαμε πολύ καλά ότι έχουμε το ρεπορτάζ. Στεκόμασταν σχεδόν στο κέντρο του καταυλισμού και σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων συζητούσαμε το πώς ακριβώς θα μπο-
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ρούσε να μονταριστεί το υλικό που είχαμε συλλέξει. Ήταν περίπου μία το μεσημέρι και τα νερά της καθιερωμένης πρωινής βροχής είχαν στεγνώσει από την αφόρητη ζέστη. Η πλειοψηφία
των προσφύγων είχαν απομακρυνθεί αναζητώντας προστασία από τις αχτίδες του ήλιου στο εσωτερικό του δάσους, όπου η βλάστηση ήταν πολύ πιο έντονη, ωστόσο λίγο παραπέρα βρίσκονταν τρεις ή τέσσερις οικογένειες οι οποίες είχαν καταλύσει σ' εκείνο το σημείο.
Είχαμε επισημάνει και οι δυο την παρουσία ενός νεαρού αγοριού που μας κοίταζε επίμονα
σε όλο αυτό το διάστημα, ενώ κάθε που αλλάζαμε θέση μάς ακολουθούσε κρατώντας ακριβώς
την ίδια απόσταση. Δεν πρέπει να πέρασε πολλή ώρα, όταν ένας ηλικιωμένος άντρας, του οποίο
έφερε ένα άλλο νεαρό αγόρι, πλησίασε του πιτσιρικά που βρισκόταν απέναντι μας. Ήταν προφανές πως του περίμενε με αγωνία και με το που έφτασε δίπλα του του έπιασε από το χέρι και
του έδειξε το σημείο που βρισκόμασταν.
Κοιταχτήκαμε μεταξύ μας, αφού κανένας από τους δύο δεν καταλάβαινε τι ακριβώς συμβαίνει.
Ο νεαρός δε θα ήταν περισσότερο από οχτώ χρονών. Ήταν η δεύτερη ή η τρίτη φορά που επισκεπτόμασταν το συγκεκριμένο καταυλισμό και πέρα από δύο άτομα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και μερικούς ακόμα από τα Ηνωμένα Έθνη, δε γνωρίζαμε κανέναν άλλο και δεν περιμέναμε και κανένα. Πλησίασαν και οι τρεις προς το μέρος μας. Ο νεαρός κρατούσε στα χέρια του
ένα φάκελο και όταν έφτασαν μπροστά μας ο ηλικιωμένος άντρας μάς ρώτησε κάτι στα γαλλικά. Του είπα πως μιλάμε αγγλικά και του ρώτησα τι ακριβώς ήθελαν. Μου σύστησε του νεαρό
και μου είπε πως ήταν πρόσφυγας που είχε έρθει στην περιοχή πριν από περίπου ένα μήνα. Η
ηλικία του ήταν ακριβώς οχτώ χρονών και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να στείλει ένα
γράμμα στη βάση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μου ζητούσε να παραλάβω εγώ το
γράμμα και να το ταχυδρομήσω μόλις βρεθώ σε κάποια χώρα που να υπάρχει τέτοια υπηρεσία.
Θυμάμαι ότι χαμογέλασα και είπα πως αυτό είναι μάλλον εύκολο, ρώτησα όμως γιατί δεν πήγαιναν το γράμμα στο γραφείο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στον καταυλισμό και να
ζητήσουν να φύγει με την εσωτερική αλληλογραφία.
Σε όλο αυτό το διάστημα ο οχτάχρονος νεαρός δεν είχε σηκώσει το βλέμμα του από πάνω
μου. Για την ακρίβεια, κοίταζε μια εμένα και μια του Κώστα. Το βλέμμα του γεμάτο αθωότητα, αγωνία και κάτι ακόμα που τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα καταφέρει να προσδιορίσω, καρφωνόταν στα μάτια τα δικά μας. Αν και δε μιλούσε καμία άλλη γλώσσα πέρα από
την τοπική, η ματιά του και μόνο ήταν αρκετή για να σε γοητεύσει, να σε κερδίσει. Έστεκε απέναντί μας ξυπόλυτος με ένα σορτσάκι και τίποτ' άλλο πάνω του και παρά το γεγονός ότι δε
διέφερε από όλα τα υπόλοιπα παιδιά του καταυλισμού, για κάποιο λόγο ξεχώριζε. Ο άντρας που
όλη αυτή την ώρα δεν είχε σταματήσει να μιλά, θέλησε να μου εξηγήσει κάτι παραπάνω και για
το λόγο αυτό με τράβηξε παράμερα από το σημείο που βρισκόμασταν, επιδιώκοντας προφανώς να αποφύγει τους περίεργους που είχαν αρχίσει να συνωστίζονται τριγύρω μας.
Μαζί μας τραβήχτηκε και ο Κώστας, προφανώς από περιέργεια για να ακούσει και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό όμως που συνέβη την αμέσως επόμενη στιγμή φαίνεται πως έκανε ακόμα και του ντόπιο που μετέφραζε κι εξηγούσε να παγώσει και να χάσει τη μιλιά του. Ο
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νεαρός, βλέποντας μας να απομακρυνόμαστε, θεώρησε πως εγκαταλείπουμε το μέρος δίχως να
πάρουμε το γράμμα. Έτρεξε προς το μέρος μας, στάθηκε απέναντι μου και, υψώνοντας το χέρι
του στο ύψος του στήθους μου, παρέμενε ακίνητος κοιτώντας με για μια ακόμα φορά στα μάτια.
Όμως τα δικά του μάτια είχαν αρχίσει πλέον να σπάνε. Το κατάλευκο γύρω από την κόρη πήρε
σιγά σιγά μια κοκκινωπή απόχρωση και η αίσθηση που είχα ήταν πως για κάποιο λόγο το αγόρι εκείνο περίμενε από εμάς πολύ περισσότερα από όσα εμείς μπορούσαμε να κατανοήσουμε.
Ο ντόπιος που μετέφραζε για λογαριασμό του αγοριού άρχισε να ξαναβρίσκει τη φωνή του.
Το γράμμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, αφού ο μικρός αναζητούσε μέσω αυτού και μιας χαμένης φωτογραφίας το ένα και μουαδικό στοιχείο που υπήρχε για να του θυμίζει την οικογένειά
του. Πριν από δεκαπέντε μέρες ένας φωτογράφος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε
στον καταυλισμό για να φωτογραφίσει τους πρόσφυγες. Οι φωτογραφίες ήταν ατομικές. Ο μικρός όμως του κίνησε την περιέργεια και του φωτογράφισε μαζί με την αδερφή του και τη μητέρα του. Μια βδομάδα αργότερα η αδερφή του πέθανε από τροφική δηλητηρίαση και η μητέρα του -η οποία πάλεψε με την ελονοσία για περίπου τρεις βδομάδες- έχασε τη ζωή της δυο
μέρες μετά. Η μητέρα δεν έμαθε ποτέ το χαμό της κόρης της. Όταν συνέβη, η ίδια βρισκόταν
σε κώμα και δεν ανέκτησε ποτέ την επαφή της με το περιβάλλον. Το αγόρι στα οχτώ του χρόνια στάθηκε δίπλα και στις δυο μέχρι την τελευταία τους στιγμή. Τα υπάρχουτα τους είχαν μείνει
πίσω στο Ζαΐρ και πιθανότατα είχαν ήδη παραδοθεί στις φλόγες μετά τις επιδρομές των Τούτσι.
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Η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελούσε το μουαδικό στοιχείο που έφερνε αυτόν και την οικογένεια του ξανά μαζί και γι' αυτό το λόγο την αναζητούσε. Στα αρχεία του καταυλισμού δεν
υπήρχε καμία από τις ατομικές φωτογραφίες μητέρας, κόρης και αγοριού. Η μοναδική φωτογραφία είχε τραβηχτεί στα προσωπικά φιλμάκια του φωτογράφου από τη Νέα Υόρκη και η μόνη ελπίδα για να βρεθεί ήμασταν εμείς, εφόσον ταχυδρομούσαμε το γράμμα.
Όση ώρα άκουγα του ντόπιο να μας εξηγεί την ιστορία του γράμματος, που δεν ήταν άλλη
από την ιστορία του μικρού, ένιωθα τα πόδια μου να βουλιάζουν, να χάνονται μέσα στο έδαφος. Τώρα ήμουν εγώ αυτός που είχα χάσει τη μιλιά μου. Το χέρι του αγοριού έστεκε ακόμα
μπρος στο στήθος μου και στην παλάμη του κρατούσε το γράμμα. Τα μάτια του ήταν και πάλι
δυνατά και το βλέμμα του κάθε άλλο παρά οχτάχρονο αγόρι θύμιζε.
Προσπαθώντας να κρύψω την αμηχανία μου, πήρα το φάκελο και αποφεύγοντας να κοιτάξω το μικρό στράφηκα προς του αγγλομαθή ντόπιο και του είπα ένα ξερό «okay». Κύλησαν μερικά δευτερόλεπτα απόλυτης σιωπής και επιχειρώντας να σπάσει του πάγο ο Κώστας τους διαβεβαίωσε πως το γράμμα θα φτάσει στον προορισμό του. Χαιρετήσαμε του μικρό και το μεταφραστή και παίρνοντας τα πράγματα μας κατευθυνθήκαμε προς το σημείο όπου βρισκόταν το
αυτοκίνητο. Με του Κώστα ανταλλάξαμε κάποιες κλεφτές ματιές. Κανένας όμως δεν είπε κάτι
στον άλλο. Είχαμε προετοιμαστεί για να καλύψουμε έναν πόλεμο. Είχαμε τη διάθεση να το κάνουμε και γνωρίζαμε και οι δυο πολύ καλά το πώς θα το επιτυγχάναμε και μέχρι πού μπορού-
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σαμε να φτάσουμε. Η προετοιμασία όμως αποδείχθηκε ανεπαρκής, αφού ούτε εγώ ούτε εκείνος
περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε έναν τέτοιο πόλεμο. Δεν είδαμε μάχες, δεν ακούσαμε τις σφαίρες να σκίζουν του αέρα την ώρα που εμείς καταγράφαμε το ρεπορτάζ, δεν κινηματογραφήσαμε εκτελέσεις, δεν αποκαλύψαμε τη γενοκτονία κανενός, κι όμως στο βλέμμα ενός παιδιού είδαμε και ζήσαμε σε μια στιγμή πολύ περισσότερα απ' όσα στο σύνολο των τελευταίων εννέα
χρόνων σε εμπόλεμες περιοχές. Δεν ξέρω γιατί επέλεξα αυτή την ιστορία όταν μου ζήτησαν να
αναφερθώ στην πληροφόρηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τις αποστολές που έχω
πραγματοποιήσει. Ήταν όμως η πρώτη σκέψη, η πρώτη εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό. Μια
ματιά, ένα γράμμα, μια ιστορία, μια φωτογραφία. Το δικαίωμα να έχεις αναμνήσεις και παρελθόν.
Το δικαίωμα να διαλέγεις εσύ του τρόπο με του οποίο θα θυμάσαι όσα έζησες κι όσα έχασες.
Με του Κώστα, όλως περιέργως, δε συζητήσαμε ποτέ ξανά το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Αυτό που θυμάμαι είναι πως σε ολόκληρο το ταξίδι της επιστροφής κρατούσε σημειώσεις και κάποια στιγμή, κοιτώντας με, μουρμούρισε: «Αυτό πρέπει να το γράψουμε». Δεν ξέρω αν εννοούσε τη στιγμή που χαράχτηκε στη δική μου μνήμη, γιατί ποτέ δεν τολμήσαμε ν' ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό. Γνωρίζω όμως πως κάθε φορά που αναρωτιέμαι αν αξίζει του κόπο τόση περιπέτεια, έρχεται ξανά στο μυαλό μου το βλέμμα του πιτσιρικά της φυλής των Χούτου. Μπορεί να
μην έμαθα ποτέ τι απέγινε ο ίδιος κι αν η φωτογραφία έφτασε στα χέρια του. Ωστόσο, εφόσον
κάποτε συναντηθούμε ξανά, θα 'θελα τουλάχιστου να μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Διεθνής Κώδικας για την ασφαλή άσκηση της δημοσιογραφίας*

Είναι πολυάριθμοι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι και γενικότερα οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε εμπόλεμες περιοχές και σε ζώνες αυξημένου κίνδυνου. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων έχει καταγράψει περισσότερους από εφτακόσιους θανάτους δημοσιογράφων και γενικότερα εργαζομένων στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δέκα ετών.
Πολλοί δημοσιογράφοι σκοτώνονται, τραυματίζονται ή παρενοχλούνται σε εμπόλεμες περιοχές, είτε γιατί γίνονται στόχος κάποιων εκ των εμπλεκομένων είτε γιατί βρίσκονται μεταξύ
των διασταυρούμενων πυρών της βίας. Άλλοι πάλι είναι θύματα προμελετημένης επίθεσης και
εκφοβισμού εκ μέρους εγκληματιών, τρομοκρατών ή κρατικών υπηρεσιών (αστυνομία, στρατός
ή δυνάμεις ασφαλείας) που ενεργούν κρυφά και παράνομα.
Πολύ συχνά δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο σ' αυτά που μπορούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματικές οργανώσεις τους και τα ΜΜΕ για να αποφύγουν τις απώλειες. Αναπόφευκτα θα υπάρξουν ατυχήματα όσα μέτρα προστασίας κι αν ληφθούν, ενώ δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια δράσης όταν αυτοί που βάζουν στόχο τους δημοσιογράφους χρησιμοποιούν ανηλεείς και κτηνώδεις μεθόδους για να παρεμποδίσουν μια δημοσιογραφική έρευνα.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μέτρα τα οποία οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ μπορούν να λάβουν για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν. Οι κανόνες που ακολουθούν είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή προστασίας:
- Κατάλληλη προετοιμασία, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία. Είναι άκρως απαραίτητο οι δη-

μοσιογράφοι και γενικά οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους
κινδύνους όταν χρειαστεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας.
* Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το ΙΜΔΑ.
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- Οι επαγγελματίες των ΜΜΕ πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις πολιτικές, φυσικές και κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται. Δεν πρέπει να συμβάλλουν στην ανασφάλεια και
την αβεβαιότητα των συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται, με παράτολμες και απερίσκεπτες πράξεις.
- Τα ΜΜΕ δεν πρέπει να ωθούν τους εργαζόμενους σε παράτολμες πράξεις για εμπορικούς λόγους και πρέπει να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των δημοσιογράφων όπου επικρατούν συνθήκες
που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Οι κυβερνήσεις πρέπει να αίρουν τα εμπόδια στη δημοσιογραφία. Δεν πρέπει να περιορίζουν χωρίς λόγο την ελευθερία κίνησης των δημοσιογράφων και να καταστρατηγούν το δικαίωμα των πρακτορείων ειδήσεων να συλλέγουν και να διοχετεύουν την πληροφορία υπό ασφαλείς συνθήκες.
- Κανείς δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη δουλειά των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Ο καθένας πρέπει να σέβεται τη σωματική ακεραιότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και πρέπει
να απαγορεύεται κάθε φυσική παρέμβαση στη λήψη της εικόνας ή άλλης δημοσιογραφικής εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΔΟΔ καλεί όλες τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, τις ενώσεις των δημοσιογράφων και τα ΜΜΕ να σέβονται του παρακάτω κώδικα.
1. Οι δημοσιογράφοι και γενικότερα οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν του κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε αποστολή, συμπεριλαμβανομένων υλικού πρώτων βοηθειών, συσκευών επικοινωνίας, κατάλληλων μέσων μεταφοράς και, όπου
είναι απαραίτητο, προστατευτικής ενδυμασίας.
2. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και όπου επιβάλλεται και οι κρατικές Αρχές, οφείλουν
να εκπαιδεύουν όσους δημοσιογράφους και γενικότερα εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ενδέχεται να συμμετάσχουν σε αποστολές όπου επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες ή αναμένεται να επικρατήσουν επικίνδυνες συνθήκες προκειμένου να αντιλαμβάνονται τους κίνδυνους.
3. Οι δημόσιες Αρχές οφείλουν να πληροφορούν το προσωπικό τους για την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και να διατάσσουν το σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων και γενικότερα των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.
4. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να παρέχουν κοινωνική προστασία σε όλο το προσωπικό που ασχολείται με δημοσιογραφικές δραστηριότητες εκτός του συνήθους χώρου
εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει και ασφάλιση ζωής.
5. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να παρέχουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη και να
αναλαμβάνουν τα έξοδα για την πλήρη αποθεραπεία των δημοσιογράφων και γενικά των
εργαζομένων, οι οποίοι είναι θύματα τραυματισμού ή ασθένειας που προέκυψε από την
απασχόλησή τους εκτός του συνήθους χώρου εργασίας τους.
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6. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να προστατεύουν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους ή τους απασχολούμενους με καθεστώς ημιαπασχόλησης. Σ' αυτούς πρέπει να παρέχεται, σε ίση βάση, η ίδια κοινωνική προστασία και πρόσβαση στην εκπαίδευση και του
εξοπλισμό όπως αυτά διατίθενται στο προσωπικό που απασχολείται με πλήρες ωράριο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Σύσταση υπ' αριθμ. R (96) 4 της Επιτροπής των Υπουργών
προς τα κράτη-μέλη σχετικά με την προστασία των δημοσιογράφων
σε καταστάσεις ενόπλων συγκρούσεων και έντασης*
(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 3 Μαΐου 1996
κατά την 98η Σύνοδό της)

Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
Άρθρου 15 παρ. β του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τονίζοντας ότι η ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση της δημοσιογραφίας αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατικής κοινωνίας, ιδιαίτερα όσου αφορά την πληροφόρηση του κοινού, την ελεύθερη διαμόρφωση και έκφραση
απόψεων και ιδεών και του έλεγχο των δραστηριοτήτων των δημόσιων Αρχών.
Βεβαιώνοντας ότι η ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση της δημοσιογραφίας πρέπει να γίνονται σεβαστά σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης, δεδομένου ότι το δικαίωμα των ατόμων και του γενικού συνόλου στην
πληροφόρηση για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος και στη δυνατότητα εκτίμησης των πράξεων των δημόσιων αρχών και των άλλων εμπλεκόμενων μερών είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τονίζοντας τη σημασία του ρόλου των δημοσιογράφων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην πληροφόρηση του κοινού για τις παραβιάσεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου και
για του ανθρώπινο πόνο σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης, καθώς και για την
πρόληψη, μέσω της πληροφόρησης, περαιτέρω παραβιάσεων και δυστυχίας.
* Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το ΙΜΔΑ.

236

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σημειώνοντας ότι σε τέτοιες καταστάσεις η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η
ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση της δημοσιογραφίας μπορεί να απειληθούν σοβαρά, ενώ τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των δημοσιογράφων και περιορίζεται το
δικαίωμά τους για ελεύθερη και αμερόληπτη μετάδοση των γεγονότων.
Σημειώνοντας ότι οι απειλές κατά της σωματικής ασφάλειας των δημοσιογράφων και οι περιορισμοί στη μετάδοση των γεγονότων μπορούν να λαμβάνουν ποικίλες μορφές, ξεκινώντας από την κατάσχεση των μέσων επικοινωνίας τους και φτάνοντας μέχρι το βασανισμό, τη φυλάκιση και τη δολοφονία.
Επιβεβαιώνοντας τη σημασία των διεθνών συνθηκών για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και για την προστασία των δημοσιογράφων που εργάζονται σε
καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης και έντασης, ειδικά την Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Επιβεβαιώνοντας επίσης τη σημασία του άρθρου 79 του Πρώτου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Συνθήκης της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, που υιοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου 1977, το
οποίο χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους πολίτες και υπαγορεύει την προστασία τους ως πολιτών.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή αφορά και τις μη διεθνείς ένοπλες
συγκρούσεις.
Έχοντας την πεποίθηση ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι απαραίτητο να διακηρύξει για
άλλη μια φορά τις υπάρχουσες εγγυήσεις, να τις γνωστοποιήσει και να διασφαλίσει ότι γίνονται
πλήρως σεβαστές με σκοπό να ενδυναμώσει την προστασία των δημοσιογράφων σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης.
Υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην εργασία των δημοσιογράφων υπό τις
περιστάσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται κατ' εξαίρεση, να είναι ελάχιστη και να ευθυγραμμίζεται αυστηρά με τους όρους που προβλέπουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Σημειώνοντας ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι ίδιοι
οι δημοσιογράφοι μπορούν να συνεισφέρουν ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια της σωματικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων, κυρίως λαμβάνοντας και ενθαρρύνοντας τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και πρόληψης στην πράξη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς αυτής της σύστασης, ο όρος «δημοσιογράφος»
πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κυρίως αυτούς που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των ειδήσεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εικονοληπτών και των φωτογράφων, όπως επίσης και του προσωπικού υποστήριξης, όπως των διερμηνέων και των οδηγών.
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Συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών:
1. Οι πράξεις και η τακτική τους να διέπονται από τις βασικές αρχές που αφορούν την προστασία
των δημοσιογράφων που εργάζονται σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης και έντασης, όπως
- προβλέπονται στο παράρτημα της σύστασης, και να τις εφαρμόζουν στους αλλοδαπούς ανταποκριτές και στους ιθαγενείς δημοσιογράφους χωρίς καμία διάκριση.
2. Να διαδίδουν ευρέως τη σύσταση αυτή και ιδιαιτέρως να τη θέτουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των δημοσιογράφων και των επαγγελματικών τους οργανώσεων, όπως
και των δημόσιων Αρχών και των υπαλλήλων τους, πολιτικών και στρατιωτικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΣΥΣΤΑΣΗΣ υπ' αριθμ. R (96) 4

Βασικές αρχές πoυ αφορούν την προστασία των δημοσιογράφων
σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης και έντασης

Κεφάλαιο Α: Προστασία της φυσικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων
Αρχή 1 - Πρόληψη
1. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να λάβουν σημαντικά προληπτικά μέτρα, συνεισφέροντας στην προστασία της σωματικής
ασφάλειας των δημοσιογράφων. Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα μέτρα, τα οποία έχουν ως σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία για επικίνδυνες αποστολές σε καταστάσεις
ένοπλης σύγκρουσης και έντασης:
α. παροχή πρακτικών πληροφοριών και εκπαίδευσης σε όλους τους δημοσιογράφους, είτε
αποτελούν σταθερό προσωπικό είτε ανεξάρτητους επαγγελματίες, με τη συνδρομή πεπειραμένων δημοσιογράφων και των αρμόδιων εξειδικευμένων Αρχών και οργανισμών, όπως η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις,
β. ευρεία διάδοση σε αυτούς που απασχολούνται στο επάγγελμα του ισχύοντος «οδηγού επιβίωσης»,
γ. ευρεία διάδοση σε αυτούς που απασχολούνται στο επάγγελμα πληροφοριών σχετικά με τη
διάθεση του κατάλληλου προστατευτικού υλικού.
2. Αν και τα μέτρα αυτά αποτελούν καταρχήν και κυρίως ευθύνη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των δημοσιογράφων και των επαγγελματικών οργανώσεων, οι Αρχές και οι αρμόδιες
εξειδικευμένες οργανώσεις των κρατών-μελών θα πρέπει να συνεργάζονται όταν υπάρχουν αιτήματα προς αυτές για παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
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Αρχή 2 - Ασφάλιση
1. Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης και έντασης θα πρέπει
να έχουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για ασθένεια, τραυματισμό, επαναπατρισμό και
θάνατο. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις πριν στείλουν τους δημοσιογράφους που απασχολούν σε επικίνδυνες αποστολές. Οι
αυτοαπασχολούμενοι δημοσιογράφοι θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για την ασφάλιση τους.
2. Τα κράτη-μέλη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα πρέπει να εξετάζουν διάφορους τρόπους για την προώθηση της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους τους δημοσιογράφους που
επιχειρούν επικίνδυνες αποστολές ως καθιερωμένο όρο των συμβάσεων και των συλλογικών
συμφωνιών.
3. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι επαγγελματικές οργανώσεις στα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν την πρέπουσα σημασία ώστε να ιδρυθεί ένα ταμείο αλληλεγγύης για την αποζημίωση των δημοσιογράφων ή των οικογενειών τους για τη βλάβη που υπέστησαν σε περιπτώσεις που η ασφάλιση δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει καθόλου ασφάλιση.
Αρχή 3 - Hotlines
1. Οι τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας για επείγουσα ανάγκη που έχει θέσει σε λειτουργία η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητες για την ανεύρεση χαμένων δημοσιογράφων. Άλλοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (International
Federation of Journalists - IFJ) και η Διεθνής Ανταλλαγή για την Ελευθερία της Έκφρασης
(International Freedom of Expression Exchange - IFEX) διαθέτουν αποτελεσματικές τηλεφωνικές
γραμμές επικοινωνίας, οι οποίες εφιστούν την προσοχή σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά της σωματικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφικής τους ελευθερίας. Τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και οι επαγγελματικές ενώσεις ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέτρα για να
γνωστοποιήσουν ευρέως αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας σε αυτούς που ασχολούνται
με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες.
2. Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης θα
πρέπει να μελετήσουν κατά πόσο είναι εφικτό να ενημερώνουν εμπιστευτικά τα τοπικά γραφεία
του ICRC για το που βρίσκονται, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για την ανεύρεσή τους και τη λήψη μέτρων που βελτιώνουν την ασφάλειά τους.

Κεφάλαιο Β: Δικαιώματα και όροι εργασίας των δημοσιογράφων
που εργάζονται σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης
Αρχή 4 - Πληροφόρηση, κινητοποίηση και επικοινωνία

Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα στην πλήρη και ελεύθερη
απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών τους, όπως αυ239
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τά θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ECHR), από τα προσαρτώμενα σε αυτή πρωτόκολλα και από τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες αυτοί είναι μέρη,
συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων δικαιωμάτων:
α. του δικαιώματος που έχει ο καθένας να ερευνά, να μεταδίδει και να λαμβάνει πληροφο- ρίες και ιδέες πέρα από τα εδαφικά σύνορα·
β. του δικαιώματος που έχει ο καθένας εντός των εδαφικών ορίων ενός κράτους στην ελευθερία κινήσεων και στην ελευθερία επιλογής της κατοικίας του εντός της περιφέρειας του
κράτους, όπως επίσης και του δικαιώματος του καθενός να αναχωρεί από κάθε χώρα·
γ. του δικαιώματος που έχει ο καθένας στο σεβασμό της κάθε μορφής αλληλογραφίας του.
Αρχή 5 - Απόρρητο των πηγών

Έχοντας υπόψη τη σημασία του απορρήτου των πηγών που χρησιμοποιούνται από τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης, τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν το σεβασμό αυτού του απορρήτου.
Αρχή 6 - Μέσα επικοινωνίας

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να μην περιορίζουν τη χρήση από τους δημοσιογράφους των μέσων
επικοινωνίας για τη διεθνή και εθνική μετάδοση ειδήσεων, απόψεων, ιδεών και σχολίων. Οφείλουν να μην καθυστερούν ή να μην παρεμβαίνουν σε τέτοιες μεταδόσεις.
Αρχή 7 - Έλεγχοι των περιορισμών

1. Καμία παρέμβαση στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που καλύπτουν οι αρχές 4
και 6 δεν επιτρέπεται εκτός από αυτές που είναι σύμφωνες με τους όρους που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, όπως αυτές ερμηνεύονται από τα όργανα εποπτείας της
εφαρμογής τους. Για το λόγο αυτό κάθε τέτοια παρέμβαση πρέπει:
- να προβλέπεται από το νόμο και να διατυπώνεται με σαφείς και ακριβείς όρους,
- να αποσκοπεί σε ένα νόμιμο σκοπό όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των συνθηκών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η προστασία της εθνικής ασφάλειας όπως νοείται στην ΕΣΔΑ, ενώ αποτελεί έναν τέτοιο νόμιμο σκοπό, δεν μπορεί να νοηθεί ως βάση για
του περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και
- να είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία, δηλαδή να ανταποκρίνεται σε μια κατεπείγουσα κοινωνική ανάγκη, να βασίζεται σε λόγους που είναι σχετικοί και επαρκείς και
να είναι ανάλογη με το επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό.
2. Σε καταστάσεις πολέμου ή κατεπείγουσας δημόσιας ανάγκης που απειλεί το έθνος και έχει κηρυχθεί επισήμως, η λήψη μέτρων που παρεκκλίνουν από την υποχρέωση του κράτους να
διασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες επιτρέπεται στο βαθμό που τα μέτρα αυτά
υπαγορεύονται αυστηρά από τις ανάγκες της κατάστασης, υπό του όρο ότι δεν είναι ασυμβίβα240
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στα με τις άλλες υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου και δεν αφορούν διακρίσεις οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία η την κοινωνική
προέλευση.
3. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να απέχουν από τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά των δημοσιογράφων, όπως η άρνηση να τους διαπιστεύσουν ή η απέλασή τους, εξαιτίας της άσκησης
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους ή του περιεχομένου των ρεπορτάζ και των πληροφοριών που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονται.
Αρχή 8 - Προστασία και συνδρομή

1. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καθοδηγούν τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις τους προκειμένου να παρέχουν την απαραίτητη και εύλογη προστασία και συνδρομή στους δημοσιογράφους όταν οι τελευταίοι τη ζητούν και να τους συμπεριφέρονται όπως σε πολίτες.
2. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να μη χρησιμοποιούν την προστασία των δημοσιογράφων ως πρόσχημα για του περιορισμό των δικαιωμάτων τους.
Αρχή 9 - Μη διάκριση

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες Αρχές, κατά τη συναλλαγή τους με
δημοσιογράφους, αλλοδαπούς ή ιθαγενείς, θα πρέπει να ενεργούν χωρίς διακρίσεις και αυθαιρεσίες.
Αρχή 10 - Πρόσβαση στην εδαφική περιοχή ενός κράτους

1. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στον τόπο του
προορισμού τους με την έγκαιρη έκδοση βίζας και άλλων απαραίτητων εγγράφων.
2. Τα κράτη-μέλη οφείλουν επίσης να διευκολύνουν την εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικού εξοπλισμού.
Αρχή 11 - Χρήση συστημάτων διαπίστευσης

Συστήματα για τη διαπίστευση των δημοσιογράφων θα πρέπει να λειτουργούν μόνο στο βαθμό
που είναι απαραίτητα σε ειδικές περιστάσεις. Όταν τίθενται σε εφαρμογή συστήματα διαπίστευσης, η διαπίστευση θα πρέπει να χορηγείται κανονικά. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι:
α. η διαπίστευση λειτουργεί προκειμένου να διευκολύνει την άσκηση της δημοσιογραφίας
σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης·
β. η διαπίστευση δεν καθίσταται όρος της άσκησης της δημοσιογραφίας και των ελευθεριών
του δημοσιογράφου·
γ. η διαπίστευση δε χρησιμοποιείται με σκοπό να περιορίσει την ελευθερία κίνησης του δημοσιογράφου ή την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στο βαθμό που η άρνηση της διαπίστευσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα του περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων, οι περιορισμοί πρέπει να εναρμονίζονται αυστηρά με τους όρους της παραπάνω υπ' αριθμ. 7 Αρχής·
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δ. η χορήγηση της διαπίστευσης δεν εξαρτάται από τη συναίνεση των δημοσιογράφων σ τ ο ν
περιορισμό των δικαιωμάτων τους και των ελευθεριών τους σε βαθμό μεγαλύτερο απ' ό,τι
προβλέπεται στην παραπάνω υπ' αριθμ. 7 Αρχή·
ε. κάθε άρνηση διαπίστευσης που έχει ως αποτέλεσμα του περιορισμό της ελευθερίας κίνησης ή πρόσβασης των δημοσιογράφων σε πληροφορία πρέπει να αιτιολογείται.

Κεφάλαιο Γ: Έρευνα
Αρχή
12
1. Σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και έντασης τα κράτη-μέλη οφείλουν να ερευνούν τις
περιπτώσεις απειλών κατά της σωματικής ασφάλειας των δημοσιογράφων που επισυμβαίνουν
εντός της δικαιοδοσίας τους. Οφείλουν να δίνουν την πρέπουσα σημασία στις αναφορές των δημοσιογράφων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των επαγγελματικών οργανώσεων που εφιστούν την προσοχή σε αυτές τις απειλές και οφείλουν, όπου είναι απαραίτητο, να ενεργούν
όλες τις παρεπόμενες πράξεις.
2. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να φέρουν ενώπιου της δικαιοσύνης αυτούς που είναι υπεύθυνοι γι' αυτές τις επιθέσεις, άσχετα αν αυτές έχουν προγραμματιστεί, ενθαρρυνθεί ή διαπραχθεί από άτομα που ανήκουν σε τρομοκρατικές
ή άλλες οργανώσεις, από πρόσωπα που εργάζονται στην κυβέρνηση ή σε άλλες δημόσιες Αρχές
ή από πρόσωπα που ενεργούν υπό την ατομική τους ιδιότητα.
3. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν την απαραίτητη αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά ζητήματα κατ' εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο
της Ευρώπης και των άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων.
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Επιστολή του γενικού γραμματέα του NATO λόρδου Ρόμπερτσον προς το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν
σχετικά με τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ*

Ο Γενικός Γραμματέας
Lord Robertson of Port Ellen, PC
7 Φεβρουαρίου 2000

Αγαπητέ Κόφι,
Σε απάντηση στην από 14 Οκτωβρίου 1999 επιστολή σας θα ήθελα να σας παράσχω τις κάτωθι λεπτομέρειες, τις οποίες συνέλεξα από τις Στρατιωτικές Αρχές του NATO και τις οποίες επισκόπησε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, σχετικά με τη χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου
(Depleted Uranium - DU) κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης των Συμμαχικών Δυνάμεων.
Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι χρησιμοποιήθηκε απεμπλουτισμένο ουράνιο κατά τη διάρκεια
της σύγκρουσης στο Κόσοβο.
Τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις που τα αεροσκάφη Α-10 επιτέθηκαν σε τεθωρακισμένα κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης των Συμμαχικών
Δυνάμεων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Κόσοβο σε περίπου 100 αποστολές. Το πυρομαχικό GAU-8/A API προσδιορίζεται ως PGU-13/G και
χρησιμοποιεί ένα αεροδυναμικό βλήμα το οποίο περιέχει ένα διεισδυτήρα με υποδιαμετρική
κινητική ενέργεια από απεμπλουτισμένο ουράνιο, ένα μη κρίσιμο παράγωγο που προέρχεται
από τη διαδικασία ραφιναρίσματος του ουρανίου. Τα Α-10 χρησιμοποίησαν βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου ως μέρος του καθιερωμένου τους οπλισμού. Μια συνολική ποσότητα
περίπου 31.000 βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου χρησιμοποιήθηκαν στην Επιχείρηση
των Συμμαχικών Δυνάμεων.
:

Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το ΙΜΔΑ.
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Ο βασικότερος στόχος αυτών των επιχειρήσεων βρισκόταν στα δυτικά της εθνικής οδού Πετς
- Ντακοβίτσα - Πρίζρεν, στα περίχωρα της Κλίνα, στα περίχωρα του Πρίζρεν και στην περιοχή βορείως της γραμμής που ενώνει τη Σούβα Ρέκα και το Ουρόσεβατς. Ωστόσο, πολλές αποστολές στις οποίες χρησιμοποιήθηκε απεμπλουτισμένο ουράνιο έλαβαν χώρα και εκτός των περιοχών αυτών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να δηλώσουμε επακριβώς κάθε τοποθεσία στην
οποία χρησιμοποιήθηκαν όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Επισυνάπτεται χάρτης ο οποίος
παρέχει την καλύτερη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές όπου χρησιμοποιήθηκαν βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου.
Ελπίζω ότι αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τη Δύναμη Αποστολής στα Βαλκάνια της
UNEP/UNCHS (Habitat) στις περαιτέρω εργασίες της. Προσβλέπω με ευχαρίστηση στη συνεχή
άριστη συνεργασία μεταξύ των δυο Οργανισμών μας.
Ειλικρινά
(Υπογραφή)
Τζορτζ
Αυτού Εξοχότητα
Κο Κόφι Ανάν
Γενικό Γραμματέα Η.Ε.
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Ανακοίνωση του ΟΗΕ στις 12 Νοεμβρίου 2002.

Αντιπροσωπία των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει κίνδυνους
από το απεμπλουτισμένο ουράνιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της σύρραξης στη Βοσνία*

Μετά από έρευνα σε 15 περιοχές οι οποίες είχαν αποτελέσει στόχο όπλων που περιείχαν απεμπλουτισμένο ουράνιο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα μέσα της δεκαετίας του '90, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλου (LJNEP) επισήμανε ορισμένες περιοχές ως περιοχές υψηλού κινδύνου.
Χρησιμοποιώντας υπερευαίσθητα όργανα για τη μέτρηση ραδιενέργειας επιφανείας σε 14
περιοχές, το UNEP επιβεβαίωσε την παρουσία ραδιενεργών «θερμών σημείων» και τεμαχίων από όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου σε τρία σημεία: στις εγκαταστάσεις επισκευών τανκς του
Hadzici, στην περιοχή αποθήκευσης πυρομαχικών του Hadzici και στους στρατώνες του Han
Pijesak.
Το απεμπλουτισμένο ουράνιο, υποπροϊόν της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη θωράκιση βαρέων τανκς, για αντιαρματικά πυρομαχικά, πυραύλους και βλήματα,
περιέχει 60% της ραδιενέργειας του φυσικού ουρανίου και «σημαντική χημική τοξικότητα»,
σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ηνωμένων Εθνών (WHO).
Ο επικεφαλής της ομάδας του UNEP, Pekka Haavisto εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά
με την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις επισκευών τανκς του Hadzici και στους στρατώνες του Han Pijesak. «Η ομάδα του UNEP ανίχνευσε υλικά σχετιζόμενα με απεμπλουτισμένο
ουράνιο και σκόνη απεμπλουτισμένου ουρανίου μέσα σε κτίρια που τώρα χρησιμοποιούνται από τοπικές επιχειρήσεις ή, στην περίπτωση του Han Pijesak, από στρατεύματα ως αποθηκευτικοί χώροι», είπε.
Ο κ. Haavisto σημείωσε ότι όλα τα κτίρια που έγιναν στόχοι όπλων με απεμπλουτισμένο ου* Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το ΙΜΔΑ.

245

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

ράνιο πρέπει να καθαριστούν σωστά πριν χρησιμοποιηθούν. «Όταν άνθρωποι δουλεύουν σε
κτίρια που δεν έχουν απολυμανθεί, εκτίθενται σε κίνδυνο άσκοπα και γι' αυτό θα συζητήσουμε
με τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ως ένα πρώτο προληπτικό βήμα, την ανάγκη απολύμανσης των κτιρίων που σήμερα χρησιμοποιούνται. Μια τέτοια εργασία πρέπει να γίνει από ειδικούς», είπε.
Η ομάδα του UNEP διαπίστωσε ότι το πλατύ κοινό δε γνωρίζει πώς είναι τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου και τους κινδύνους που μπορεί αυτά να προκαλέσουν. To UNEP θα
συζητήσει με τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας την πιθανότητα να προσφερθεί στο προσωπικό εξουδετέρωσης ναρκών, στους άλλους τοπικούς φορείς που ασχολούνται με το απεμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα ευανάγνωστο έντυπο πάνω στο
θέμα των πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου και του περιβάλλοντος.
Η ομάδα παρέλαβε σχεδόν 200 δείγματα από το περιβάλλον που θα αναλυθούν για ραδιενέργεια και τοξικότητα σε εργαστήρια της Ελβετίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η έρευνα του UNEP για το απεμπλουτισμένο ουράνιο χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις
της Ιταλίας και της Ελβετίας. Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε έκθεση του UNEP
το Μάρτιο του 2003.
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Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική έκδοση δεκαοχτασέλιδης γνωμάτευσης του καθηγ. Απόστολου Παναγιώτου,
η οποία επισυνάφθηκε στην αίτηση-προσφυγή που κατέθεσε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία
το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μαζί με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας
και την Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, ζητώντας τη δίωξη
των υπευθύνων του NATO, οι οποίοι διέταξαν τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου κατά τη διάρκεια
των στρατιωτικών επιχειρήσεων του NATO στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Οι επιπτώσεις του απεμπλουτισμένου ουρανίου
στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον
Παρέμβαση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Johannesburg, 26 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2002
Δρ Απόστολος Δ. Παναγιώτου
Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής
Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN - Γενεύη)

Η Διάσκεψη αυτή είναι η πλέον κρίσιμη της τελευταίας δεκαετίας, καθώς όλες οι οικονομικές
και ιδιαίτερα οι πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη είναι ισχυρότερες παρά ποτέ. Η ίδια η φύση μάς έδωσε πρόσφατα τη βιαιότερη ένδειξη της αφροσύνης μας, ιδιαίτερα των ισχυρών της γης, οι οποίοι εκτιμούν και προτάσσουν οικονομικά συμφέρουτα πάνω από τις ανθρώπινες υπάρξεις και τη διατήρηση του πλανήτη μας.
Ως επακόλουθο του συγκλονιστικού γεγονότος της 11ης Σεπτεμβρίου, ένας άλλος παράγων
που εμποδίζει την ανάπτυξη ανεφάνη: μια σειρά πολέμων ανακοινώθηκαν επισήμως ως το κύριο μέσο αντιτρομοκρατικής προστασίας! Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος -η ανθρώπινη δραστη247
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ριότητα που καταλύει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
στη ζωή και στο περιβάλλον- θα χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει ένα άλλο κακό, το οποίο ανήκει στη σφαίρα της πιθανότητας μόνο.
Θα παρουσιάσω εν συντομία μία ιδιαίτερα επιβλαβή όψη των τελευταίων πολέμων, τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου (DU).
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο έχω την τιμή να
εκπροσωπώ, έχει κατ' επανάληψη κρούσει του κώδωνα του κινδύνου ενάντια στη χρήση του
DU και έχει καταθέσει, σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας και την
Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, αίτηση-προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία με συνημμένες 31 αναφορές.
Το απεμπλουτισμένο ουράνιο (σχεδόν καθαρό U-238), προϊόν της παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου (U-238 + U-235) για πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος και για πυρηνικά όπλα,
κατατάσσεται ως ραδιενεργό και τοξικό απόβλητο και ως τέτοιο υπόκειται σε πλήθος κανονισμών
διαχείρισης και διάθεσης. Οι στρατιωτικοί ιθύνοντες γνωρίζουν καλώς ότι το DU είναι επιβλαβές τόσο για τα έμβια όντα όσο και για το περιβάλλον. Γνωρίζουν επίσης ότι η εκπεμπόμενη ραδιενέργεια είναι τόση ώστε να απαιτείται η φύλαξη των μολυσμένων αντικειμένων -συμπεριλαμβανομένου του εδάφους- από χώρους κατασκευής και δοκιμής των πυρομαχικών σε χώρους ραδιενεργών αποβλήτων.
Επαγγελματίες εργάτες στην κατασκευή πυρομαχικών από DU ή αυτοί που ασχολούνται με
του καθαρισμό μολυσμένων αντικειμένων θεωρούνται ως «εργάτες ραδιενέργειας» (υψηλού κίνδυνου). Ελέγχονται συνεχώς για έκθεση με τη χρήση δοσιμέτρων ραδιενέργειας και ανάλυση ούρων. Είναι επιβεβλημένο να φορούν προστατευτικά ρούχα, που προφυλάσσουν το δέρμα από
την έκθεση σε σκόνη DU, καθώς και ειδική αναπνευστική μάσκα, που προφυλάσσει από την εισπνοή σκόνης DU όταν εισέρχονται σε οχήματα που επλήγησαν από βλήματα DU.
Το απεμπλουτισμένο ουράνιο γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όταν
εισέρχεται στο σώμα ως αποτέλεσμα της εισπνοής καπνού που περιέχει σκόνη ουρανίου, μεταφορά από το χέρι στο στόμα λόγω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, κατάποση μολυσμένης
τροφής ή νερού, μόλυνση πληγών από σκόνη DU. Επιβάτης οχήματος που επλήγη από βλήμα
DU μπορεί να λάβει μέσω της εισπνοής δόση ουρανίου δεκάδων mg, ακόμα και ίση με το ανώτατο ετήσιο ολικό όριο DU των ~ 50 mg/έτος! Μία εξαιρετικά μεγάλη δόση ραδιενέργειας.
Στου πόλεμο του Κόλπου διασκορπίστηκαν τουλάχιστου 700.000 κιλά DU, μολύνουτας την περιοχή με περισσότερα από 740 curie ραδιενεργού υλικού. Στην περιοχή των Βαλκανίων, περισσότερα από 50.000 κιλά στη Βοσνία και 12.000 κιλά στο Κόσοβο μόλυναν τις περιοχές με
περισσότερα από 53 και 13 curie ραδιενέργειας, αντίστοιχα.
Το ουράνιο 238, όντας βαρύ μέταλλο, είναι και χημικά τοξικό. Μεγάλες ποσότητες ουρανίου
στην επιφάνεια μπορεί να ρυπάνουν το νερό, τη βιόσφαιρα και την τροφική αλυσίδα. Υδατοδιαλυτές ενώσεις ουρανίου εισερχόμενες στο ανθρώπινο σώμα προκαλούν ασθένεια των νε248
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φρών, ενώ οι μη διαλυτές προκαλούν ίνωση και καρκίνο των πνευμόνων. Το Ράδιο-226, θυγατρικό στοιχείο στην αλυσίδα μεταστοιχείωσης του U-238, συσσωρεύεται κυρίως στα οστά και προκαλεί ανώμαλες αλλαγές στο μυελό των οστών, συμπεριλαμβανομένων αναιμίας, λευχαιμίας
και καρκίνου των οστών. Το Ραδόνιο-222, ένα άλλο ραδιενεργό θυγατρικό στοιχείο του U-238
και τα προϊόντα της μεταστοιχείωσης του, επικάθηνται κατά την εισπνοή στο αναπνευστικό σύστημα ακτινοβολώντας το και προκαλώντας καρκίνο των πνευμόνων.
Η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε πολεμικές επιχειρήσεις είναι μία οικτρή πράξη, η
οποία, εάν επιτραπεί η συνέχισή της, θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες. Οι κίνδυνοι από το DU είναι κατά πολύ πιο υπαρκτοί απ' ό,τι των σχάσιμων υλικών, διότι υπάρχουν συσσωρευμένες τεράστιες ποσότητες καταλοίπων U-238 και διότι οι στρατιωτικοί ιθύνοντες σκοπίμως
το παρουσιάζουν ως «ακίνδυνο για πολεμική χρήση», παρότι γνωρίζουν καλώς τις επικίνδυνες
επιπτώσεις. Τώρα που το DU χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολεμικές συρράξεις, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα απαγόρευσής του.
Το πρόβλημα του απεμπλουτισμένου ουρανίου είναι πολύ πιο επείγον από τα χημικά όπλα
για δυο λόγους. Καρκίνος είναι η μακροχρόνια αναμενόμενη επίπτωση της έκθεσης στο ραδιενεργό και τοξικό DU. Επιπλέον, ενώ τα περισσότερα χημικά υλικά διασπώνται μέσα σε λίγες μέρες, το DU παραμένει για 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια (!), προκαλώντας μόνιμη και παντοτινή μόλυνση του πεδίου μάχης. Αν δεν οργανωθεί αμέσως επιχείρηση καθαρισμού, η μόλυνση των πεδίων μάχης στον Κόλπο, στη Βοσνία, στο Κόσοβο και σε άλλες περιοχές θα μαστίζει το οικοσύστημα για πάντα.
Κάνουμε έκκληση προς όλους, πρώτα και κύρια προς αυτούς που καθορίζουν την τύχη των
ανθρώπων επί της γης, να αντιληφθούν τις ευθύνες τους και να απαγορεύσουν τη χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου σε κάθε μορφή. Σήμερα είναι η πλέον κρίσιμη στιγμή της ανθρωπότητας, δεδομένης της άνευ προηγουμένου καταστροφικής ισχύος των όπλων και της αυξανόμενης κυνικής καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιδίωξη της οικονομικής
επικράτησης. Είναι η έσχατη στιγμή για την υιοθέτηση δεσμευτικών κανόνων, ώστε να αναστρέψουμε την πορεία που οδηγεί στην αναπόφευκτη καταστροφή μας.
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Το κείμενο του καθηγ. Γεράσιμου Ρηγάτου που ακολουθεί επισυνάφθηκε στην αίτηση-προσφυγή που κατέθεσε
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα
του Ανθρωπου, μαζί με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας και την Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών
για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, ζητώντας τη δίωξη των υπευθύνων του NATO οι οποίοι διέταξαν τη χρήση
απεμπλουτισμένου ουρανίου κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων του NATO στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Γνωμοδότηση για βλάβες στην υγεία από τη χρήση βλημάτων
με απεμπλουτισμένο ουράνιο
Καθηγ. Δρ Γεράσιμος Α. Ρηγάτος
Διευθυντής Α' Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος
του Ογκολογικού-Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας»
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας

Με την έκθεση αυτή υποστηρίζω ότι 1. η χρήση βλημάτων με απεμπλουτισμένο ουράνιο θέτει
σε απώτερους χρονικά κινδύνους τη ζωή του στρατιωτικού προσωπικού και του άμαχου πληθυσμού και 2. ότι οι επιπτώσεις αυτές ήταν γνωστές σε όσους διέταξαν τους βομβαρδισμούς.
Ερώτημα Ιο: Εκτέθηκαν σε κίνδυνο πλέον των συνήθων πολεμικών κινδύνων όσοι πήραν μέρος στις επιχειρήσεις στη Γιουγκοσλαβία;

Με δεδομένη την ομολογία του NATO ότι χρησιμοποιήθηκαν βόμβες με απεμπλουτισμενο ουράνιο (DU, U-238), όσοι πήραν μέρος στις επιχειρήσεις εκτέθηκαν σε κίνδυνους πλέον των συνήθων του πολέμου και χωρίς η πιθανότητα αυτή να τους είναι γνωστή. Η άποψή μου για τους
βιολογικούς κινδύνους στηρίζεται στα ακόλουθα, αναμφισβήτητα βιβλιογραφικώς δεδομένα.
1. To DU είναι ραδιενεργό υλικό, δηλαδή υλικό που εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία.
2. Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι καρκινογόνες.
3. Δεν υπάρχει κατώτερο ασφαλές όριο στην ακτινοβολία. Και η πιο μικρή δόση είναι δυνητικά επικίνδυνη.
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Οι πιο πάνω γενικά αποδεκτές απόψεις ισχύουν εφόσον κάποιος μολυνθεί με τέτοιο υλικό.
Όσοι πήραν μέρος στις επιχειρήσεις κουτά σε περιοχές όπου εξερράγησαν τέτοια βλήματα,
μολύνθηκαν κατά τους ακόλουθους τρόπους:

α. Ραδιενεργός μόλυνση

1. Κατά την πλήξη του στόχου το βλήμα υπερθερμαίνεται και εξαερώνεται φλεγόμενο. Ο καπνός, η σκόνη (1-10 micron) και τα αέρια γενικώς εισπνέονται και εισέρχονται στον οργανισμό
όσων βρίσκονται στην εγγύς περιοχή κατά το συγκεκριμένο χρόνο. Ανάλογη μόλυνση μπορεί να
γίνει και με την κατάποση της σκόνης. Ακόμα μπορεί να εισαχθεί στον οργανισμό από ανοικτές
κακώσεις και τραύματα. Η εναπόθεσή του στους βλεννογόνους, η είσοδός του στο αίμα και η
εγκατάστασή του σε ιστούς και όργανα, όπου και εκλύει ακτινοβολία, προκαλεί κυτταρικές βλάβες και κίνδυνο ανάπτυξης λευχαιμιών και διαφόρων τύπων καρκίνου.
2. Οι θερμές αέριες μάζες με το εξαερωμένο DU ανέρχονται σε ορισμένο ύψος και ψυχόμενες κατέρχονται, μεταφέρονται δε με του άνεμο σε άλλες περιοχές με την πιθανότητα, έστω και
μειωμένη, ανάλογων κινδύνων για άτομα σε άλλες περιοχές και σε άλλο χρόνο. Τα αέρια από
την καύση του ουρανίου ψυχόμενα (150-175°C) δημιουργούν οξείδια (UO3) τα οποία υπό μορφή αεροσόλης μπορεί να επικαθίσουν στον αναπνευστικό βλεννογόνο και τους επιχώριους λεμφαδένες και να δημιουργήσουν χρονίως βλάβες (ίνωση, καρκίνος).
3. Μεταφορά του (εγκατεστημένου στον οργανισμό) ουρανίου και παραγώγων του με το αίμα και καθήλωσή τους στο σκελετό, αποτελεί χρονίως πηγή εκπομπής ακτινοβολίας με απώτερη επίπτωση την καρκινογένεση.
4. Το πολώνιο που ανιχνεύθηκε, έστω και σε ελάχιστες ποσότητες, στα βλήματα DU απ' όπου και αν προέρχεται αυξάνει τους αναφερθέντες κινδύνους.

β. Μη ραδιενεργές επιπτώσεις

1. Ως βαρύ μέταλλο το DU εισερχόμενο στον οργανισμό με οποιοδήποτε τρόπο (τους εκτεθέντες ή άλλους) προκαλεί σοβαρή, συχνά μη ανατρέψιμη βλάβη της νεφρικής λειτουργίας, με κίνδυνο της ίδιας της ζωής.

Ερώτημα 2ο: Εκτέθηκαν σε κίνδυνο πλέον των συνήθων πολεμικών κινδύνων άμαχοι και κυρίως παιδιά στις
συζητούμενες επιχειρήσεις;

Ό,τι αναφέρθηκε στην απάντηση του πρώτου ερωτήματος ισχύει και για του πληθυσμό των περιοχών που επλήγησαν από βόμβες με DU. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι μεγαλύτεροι στις μικρότε251
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ρες ηλικίες, καθώς όχι μόνο υπάρχει η διαδικασία ανάπτυξης του οργανισμού, αλλά και επειδή η επικίνδυνη ουσία θα επιδράσει στα παιδιά για πολύ μεγαλύτερο μήκος χρόνου. Για τους
πληθυσμούς των περιοχών υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος καθώς
1. Η σκόνη με τη ραδιενεργό πρόσμιξη ουρανίου πέφτει στο έδαφος και μπαίνει στον τροφικό κύκλο: φυτά -» διατροφή ζώων -» διατροφή ανθρώπων.
2. Βροχή (που δημιουργείται με πυρήνα της σταγόνας τη σκόνη, γύρω από την οποία συγκεντρώνονται υδρατμοί) πέφτει στην περιοχή ή την ευρύτερη περιοχή και μπαίνει στον πιο πάνω τροφικό κύκλο.
3. Σκόνη και βροχή με την πάροδο του χρόνου κατεβαίνουν, σε μειούμενη ασφαλώς ποσότητα, μέσα στο έδαφος με τελική κατάληξη του υδροφόρο ορίζοντα και δυνητική ανάπτυξη νέων κινδύνων από την κατανάλωση του νερού.
4. Η χημική ρύπανση από την καταστροφή χημικών βιομηχανιών, διυλιστηρίων και δεξαμενών πετρελαιοειδών δημιούργησε μεγάλες συγκεντρώσεις πολλών ουσιών με κύριες τις γνωστές ως ισχυρές καρκινογόνες ουσίες βενζοπυρένια και διοξίνες.
5. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί εκτείνονται σε βάθος χρόνου με πιθανή
βλάβη και σε άτομα επόμενων γενεών, των οποίων η υγεία υποθηκεύεται εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών.

Ερώτημα 3 ο: Ήταν οι κίνδυνοι αυτοί σε γνώση όσων αποφάσισαν τη χρήση βλημάτων DU;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο οι άμεσες όσο και οι απώτερες επιπτώσεις στην υγεία και τη
ζωή των ανθρώπων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όσο και πιθανές άλλες επιπτώσεις (βλάβες σε
έμβρυα, τερατογενέσεις κ.λπ.) ήταν σε γνώση των αρμοδίων. Στοιχεία που συγκλίνουν στην πεποίθηση αυτή είναι:
1. Η υπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία για τις βιολογικές επιπτώσεις των ιονιζουσών ακτινοβολιών ήδη από την εποχή της Μ. Sklodowska-Curie, τα πορίσματα των επιτροπών για τις επιπτώσεις του βομβαρδισμού Hiroshima και Nagasaki, οι δημοσιεύσεις για τις επιπτώσεις των
πυρηνικών δοκιμών κ.λπ.
2. Πληροφορίες από σποραδικές διαρροές απορρήτων εγγράφων στρατιωτικής φύσεως, που
φτάνουν στο διεθνή τύπο.
3. Μέτρα προφύλαξης που συνιστώνται στις ΗΠΑ για το χειρισμό και την αποθήκευση τέτοιων υλικών.
4. Ήδη, δέκα χρόνια μετά του πόλεμο του Κόλπου όπου χρησιμοποιήθηκαν βλήματα με DU
και προκλήθηκε χημική ρύπανση, εμφανίστηκε το αποκαλούμενο «Σύνδρομο του Κόλπου». Η
παθολογική αυτή κατάσταση χαρακτηρίζεται από πλήθος εκδηλώσεων λόγω καταστολής της ανοσίας (λοιμώξεις), βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, μεγάλη αύξηση των λευχαιμιών και ορισμένων τύπων συμπαγών όγκων, καθώς και τερατογενέσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι
το σύνδρομο αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τους Ιρακινούς, σε μικρότερο όμως ποσοστό έχει προ252
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σβάλει και Αμερικανούς και Βρετανούς παλαίμαχους (βετεράνους). Το παθολογικό σύνδρομο,
που δεν αναγνωρίζεται από τις επίσημες στρατιωτικές Αρχές, καταγγέλλεται από τους ίδιους τους
παλαίμαχους, από ουδέτερους Ευρωπαίους γιατρούς και από ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Παρόλο δε ότι δεν αναγνωρίζεται επισήμως το «Σύνδρομο του Κόλπου», μερικές χιλιάδες παλαιμάχων έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας.
5. Η μη επίσημη παραδοχή της γνώσης δεν πρέπει να μας ξενίζει. Δεν πρέπει να λησμονούμε
ότι συχνά τέτοιες παρατηρήσεις δεν γίνονται επισήμως αποδεκτές λόγω στρατιωτικού απορρήτου. Η ιατρική βιβλιογραφία έχει πολλές ανάλογες περιπτώσεις (λ.χ. ανακάλυψη της τοξικότητας αλλά και της δράσης στα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα του αερίου της μουστάρδας,
αύξηση καρκινογένεσης στους πληθυσμούς περί την έρημο της Νεβάδα, όπου το πεδίο πυρηνικών δοκιμών, οι ανάλογες παρατηρήσεις για τους πληθυσμούς ατολών του Ειρηνικού κ.λπ.).

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα θεωρώ ότι υπάρχει ευθύνη σε όσους διέταξαν τη χρήση των όπλων με DU εν γνώσει της μη άμεσης βλάβης που θα προκαλούσε στην υγεία τους σε στρατιωτικούς, σε αμάχους και στο περιβάλλον και για απροσδιόριστο βάθος χρόνου.
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Απόσπασμα άρθρου του δημοσιογράφου Ρόμπερτ Φισκ στην εφημερίδα The Independent's
στις 10 Δεκεμβρίου 2001.

«Ο ξυλοδαρμός μου από τους πρόσφυγες είναι ένα σύμβολο του μίσους
και της παραφοράς αυτού του βρόμικου πολέμου»*

Ξεκίνησαν σφίγγοντας το χέρι μου. Ανταλλάξαμε το Salaam aleikum -Ειρήνη σε σας- και τότε οι
πρώτες πέτρες εκτοξεύθηκαν στο πρόσωπο μου. Ένα μικρό αγόρι προσπάθησε να αρπάξει την
τσάντα μου. Έπειτα ένα άλλο. Κάποιος με χτύπησε από πίσω. Έπειτα κάποιοι νεαροί έσπασαν
τα γυαλιά μου κι άρχισαν να με χτυπούν με πέτρες στο πρόσωπο και το κεφάλι. Δεν μπορούσα
να δω, αφού το αίμα έσταζε πάνω στο μέτωπό μου πλημμυρίζοντας τα μάτια μου. Ακόμα και
τότε όμως καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να τους κατηγορήσω για ό,τι έκαναν. Στην πραγματικότητα αν ήμουν στη θέση των προσφύγων κουτά στα αφγανο-πακιστανικά σύνορα, θα έκανα
ακριβώς το ίδιο στον Ρόμπερτ Φισκ. Ή σε οποιουδήποτε Δυτικό θα έβρισκα.
Γιατί λοιπόν να καταγράψω τα λίγα λεπτά τρόμου και αυτοοικτιρμού ύστερα από την επίθεση κουτά στα αφγανικά σύνορα, αιμορραγώντας και κλαίγοντας σαν ζώο, όταν εκατοντάδες
ή, για να είμαστε ειλικρινείς, χιλιάδες αθώοι πολίτες πεθαίνουν από τα αμερικανικά αεροπορικά χτυπήματα στο Αφγανιστάν; Όταν ο «Πόλεμος των Πολιτισμών» μαίνεται σακατεύοντας
τους Παστούν του Κανταχάρ και καταστρέφοντας τα σπίτια τους επειδή το «καλό» πρέπει να
θριαμβεύσει επί του «κακού»; (...)

* Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το ΙΜΔΑ.
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Δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde στις 14 Ιουνίου 2002.

Το ντοκιμαντέρ που κατηγορεί τους νικητές για εγκλήματα πολέμου
στο Αφγανιστάν*

Οι βουλευτές τους Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE, κομουνιστική παράταξη) προκάλεσαν έκπληξη την Τετάρτη 12 Ιουνίου στο Στρασβούργο, προβάλλοντας ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κατηγορεί τους Αμερικανούς στρατιώτες και τους πολεμιστές της Βόρειας Συμμαχίας ότι
διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην περιοχή Μαζάρ ι Σαρίφ. Περισσότεροι από εκατόν πενήντα εκπρόσωποι πολιτικών σχημάτων στριμώχτηκαν στην αίθουσα συγκεντρώσεων για να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσίασε ο δημιουργός του, Jamie Doran, ένας
παλαιός δημοσιογράφος του BBC, ο οποίος εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος σκηνοθέτης.
Εμπιστευόμενος τις καταθέσεις έξι μαρτύρων «οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί και θα δεχτούν
να επιβεβαιώσουν τις προφορικές μαρτυρίες τους ενώπιον των δικαστηρίων», ο σκηνοθέτης αναρωτιέται για την τύχη οχτώ χιλιάδων Ταλιμπάν, οι οποίοι παραδόθηκαν στις δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας στην Κουντούζ στις 20 Νοεμβρίου 2001. Ένας μικρός αριθμός από αυτούς (τετρακόσιοι εβδομήντα) οδηγήθηκαν στο φρούριο του Κάλα ι Ζανγκί, όπου και εξεγέρθηκαν. Η
τύχη τους είναι γνωστή: μόνο εγδόντα έξι επέζησαν από την εξέγερση, η οποία καταπνίγηκε από τις δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας και τους Αμερικανούς και Βρετανούς κομάντος.
Ωστόσο η πλειοψηφία αυτών των Ταλιμπάν (εφτάμισι χιλιάδες άτομα) φαίνεται ότι οδηγήθηκαν σε ένα άλλο φρούριο, στο Κάλα ι Ζέινι, πριν τους κατευθύνουν μέσα σε είκοσι πέντε κοντέινερ στη φυλακή Σεμπεργκάν, δυο ώρες δρόμο από το φρούριο. Δύο στρατιώτες επιβεβαιώνουν στο ντοκιμαντέρ ότι οι αιχμάλωτοι ήταν στοιβαγμένοι ανά τριακόσιοι σε κάθε κουτέινερ.
«Όταν φώναζαν, είχαμε εντολή να πυροβολούμε τα κοντέινερ», αναφέρει ένας απ' αυτούς. Ένας
οδηγός ταξί που είχε πάει να παραλάβει πελάτη από τη φυλακή Σεμπεργκάν αναρωτήθηκε
«γιατί μύριζε τόσο άσχημα» και είπε ότι είχε «δει να κυλά αίμα από τα κοντέινερ».
Τέσσερις χιλιάδες Ταλιμπάν υπολογίζεται ότι έφτασαν νεκροί ή σχεδόν ημιθανείς από α* Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το ΙΜΔΑ.
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σφυξία στη φυλακή. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρέπει να έδωσαν εντολή τότε στους οδηγούς να
μεταφέρουν τα πτώματα και τους ημιθανείς στην έρημο, και κατόπιν να ξεφορτωθούν τα κοντέινερ, έτσι ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν από τους δορυφόρους.
Δύο οδηγοί, τους οποίους εντόπισε ο Jamie Doran και με τους οποίους συναντήθηκε ξεχωριστά, του οδήγησαν στου ίδιο τόπο, όπου ο δημοσιογράφος κατέγραψε σε φιλμ ανθρώπινα οστά και κουρελιασμένα ρούχα. «Δεν έσκαψα, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε εκεί ένας μαζικός τάφος», είπε ο Doran. Αφγανοί στρατιώτες επιβεβαίωσαν ότι οι Αμερικανοί βασάνιζαν τους Ταλιμπάν μέσα στη φυλακή Σεμπεργκάν. «Τους έκοβαν τη γενειάδα, τη γλώσσα, τα πόδια και τους
έριχναν οξύ πάνω στα κεφάλια τους», λέει ένας από αυτούς.
Ο πρόεδρος τους GUE, Francis Wurtz, θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει την υπόθεση αυτή, διαβεβαιώνοντας ότι η παράταξή του δε διακατέχεται ούτε από «αντιαμερικανισμό» ούτε από ιδιαίτερη «συμπάθεια προς τους Ταλιμπάν».
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Φωτογραφία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού/Διανομή ΑΡ.
Τα βασανιστήρια στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο. Τραβηγμένη από επίσημο φωτογράφο
των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η φωτογραφία αυτή αποτελεί ένα τρομοκρατικό μήνυμα για όσους
ενδεχομένως αμφισβητήσουν την κοσμοκρατορία των ΗΠΑ. Αιχμάλωτοι Ταλιμπάν και μέλη της Αλ Κάιντα,
αλυσοδεμένοι στα σιδερένια κλουβιά, υποβάλλονται στο απάνθρωπο βασανιστήριο της πλήρους
αισθητηριακής αποστέρησης (total sensory deprivation). Ακίνητοι, με στόμα, μάτια, μύτη
και αφτιά φραγμένα και στόχο τη φυσική και πνευματική τους εξόντωση. Ακόμα και στα χέρια τους
φορούν γάντια, για να στερηθούν την αίσθηση της αφής. Η μακρά παραμονή υπ' αυτές τις συνθήκες
επιφέρει πλήρη νέκρωση των αισθητήριων οργάνων. Ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς τους
δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως, πόσο μάλλον καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα...
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Διακήρυξη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κατά των «αντιτρομοκρατικών» πολέμων
που εξήγγειλαν οι ΗΠΑ μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001.
ΔΗΛΩΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΚΟ

Η Ευρώπη δεν πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο του πολέμου

Με την ευκαιρία της επίσκεψης Bush στην Ευρώπη οι οργανώσεις που υπογράφουν την παρούσα
διακήρυξη καλούν τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχωρίσουν σαφώς τη θέση τους
από την αμερικανική πολιτική σε σχέση με τους πολέμους που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πρόφαση του αντιτρομοκρατικού αγώνα.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις καταδικάζουν το χαρακτηρισμό ορισμένων χωρών σαν «άξονα
του κακού» κατά των οποίων οι ΗΠΑ ζητούν συστράτευση των Ευρωπαίων και ερωτούν:
• ποιος έχει και πώς απέκτησε το δικαίωμα να χαρακτηρίζει ορισμένες χώρες σαν «κακές»
και άλλες -τη δική του και όσες την εξυπηρετούν- σαν «καλές»;
• με τι δικαίωμα αποδυναμώνουν και υποκαθιστούν του ΟΗΕ, μοναδικό forum και ελπίδα
όλων των λαών του κόσμου και ιδίως των αδυνάτων και καταπιεσμένων;
• πώς η Υπερδύναμη, που αποδείχθηκε από χρόνια, ιδίως από τις 11 Σεπτεμβρίου, φωλιά
της σοβαρότερης τρομοκρατίας στον κόσμο και κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών (των πιλότων της Αλ Κάιντα που χτύπησαν στις 11 Σεπτεμβρίου, του Μπιν Λάντεν κ.ά.), τολμά να
κατηγορεί άλλες χώρες με ασυγκρίτως αραιότερα και ελαφρότερα κρούσματα σαν τρομοκρατικές;
• πώς, με πρόφαση την αντίκρουση των σχετικών πιθανών κινδύνων, επιβάλλει -χωρίς καμία
αναλογικότητα- τη βέβαιη και άμεση κατάργηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με
δήθεν «αντιτρομοκρατικά» μέτρα;
• ειδικότερα, πώς ο πόλεμος, που επιφέρει τη βέβαιη και άμεση κατάργηση όλων σχεδόν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ολόκληρων λαών -αρχίζοντας από το δικαίωμα στη ζωή και προχω258
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ρώντας στα δικαιώματα στη σωματική ακεραιότητα, σε πολιτισμένο επίπεδο ζωής (που
στηρίζεται στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή την οποίαν ο πόλεμος κάνει στάχτη), στην
οικογενειακή ζωή, στη στέγαση, στην περιουσία, στην εργασία κ.ά.- προβάλλεται ως επιβαλλόμενο μέσο αποφυγής υποτιθέμενων και ασυγκρίτως λιγότερο εκτεταμένων κινδύνων και μάλιστα
εναντίου πολυάριθμων χωρών και δη ως προληπτικό μέτρο;
Είναι φανερό ότι η μόνη απάντηση μπορεί να είναι: Αυτά όλα γίνονται με τη δύναμη του ισχυρότερου και αντίθετα με τη λογική, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές συμφέρον.

Εμείς, εκπρόσωποι των πολιτών, ζητάμε το σεβασμό και την εφαρμογή, χωρίς δισταγμούς και αβαρίες,
της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρωπου που στοχεύει στην ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία όλων των ανθρώπων και λαών και ιδίως των αδυνάτων. Με τις αρχές αυτές εναρμονίζονται κατ' εξοχήν οι αξίες του πολιτισμού μας. Το κουρέλιασμα τους ιδίως με πολέμους δεν μπορεί παρά
να οδηγήσει στην περισσότερο ή λιγότερο ταχεία καταστροφή της ανθρωπότητας και του ίδιου του πλανήτη.

Κυβερνήτες της Ευρώπης! Συνειδητοποιήστε την κρίσιμη καμπή στην οποία βρισκόμαστε και τις τεράστιες ευθύνες σας.

Ευρωπαίοι πολίτες! Ας συνειδητοποιήσουμε το καθήκον μας και ας ενωθούμε για να επιβάλουμε την παγκόσμια λαϊκή θέληση για Ειρήνη, Ελευθερία και Ισότητα, απαραίτητες προϋποθέσεις για δικαιοσύνη και ευημερία για όλους.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2002

• ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
• ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
• ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
• ACT UP - ΔΡΑΣΕ - HELLAS
• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
• ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
• SOS ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΣΔΓ)
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• ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
• ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)
• Κ1ΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
• ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΜΕ)
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
• ΚΕΑΔΕΑ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜΔΑ)

Ίδρυση - Σκοποί - Διοίκηση - Εκδόσεις

Ίδρυση
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο
του 1977 με τη διαθήκη του άλλοτε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Γεωργίου Ν.
Μαραγκοπούλου. Η αρχική, όμως, ιδέα για τη δημιουργία ενός τέτοιου Ιδρύματος στην Ελλάδα γεννήθηκε από την πικρή εμπειρία της στρατιωτικής δικτατορίας που επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό το 1967 και κράτησε περισσότερο από εφτά ολόκληρα χρόνια. Λίγο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967, ο Γ. Ν. Μαραγκόπουλος, τότε Σύμβουλος Επικρατείας, παραιτήθηκε από το αξίωμα του, διαμαρτυρόμενος για την ωμή παρέμβαση των στρατιωτικών στο
έργο της δικαιοσύνης. Το 1973 συνέταξε τη διαθήκη του με την οποία διέθετε τη μισή περιουσία του για τη δημιουργία ενός Ιδρύματος που θα είχε ως σκοπό «την προστασία των γενικώς
αναγνωρισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα το 1974, ο διαθέτης έγινε Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Γ. Ν. Μαραγκόπουλος απεβίωσε το Δεκέμβριο του 1977 και αμέσως στη συνέχεια ιδρύθηκε το ΙΜΔΑ. Το Προεδρικό Διάταγμα 560/1978 ενέκρινε τη σύσταση του Ιδρύματος ως αυτοτελούς κοινωφελούς προσώπου με έδρα την Αθήνα.
Του Αύγουστο του 1978, ο Δημήτριος Ν. Μαραγκόπουλος, που ζούσε στο εξωτερικό, κληροδότησε ολόκληρη την περιουσία του στο Ίδρυμα, στη μνήμη της συζύγου του Μαίης και του
αδερφού του Γεωργίου. Το κληροδότημα αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να αρχίσει την
πρακτική του δράση το 1979 και να επεκτείνει και να εμπλουτίσει σημαντικά το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων του.
Το Προεδρικό Διάταγμα 252/1980, αφού έλαβε υπόψη του το παραπάνω κληροδότημα, κύρωσε το καταστατικό του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα σήμερα παραμένει βασικά αυτοχρηματοδοτουμενο και οι πόροι του προέρχονται από την περιουσία του.
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Σκοποί και Μέσα Δράσης

Οι βασικοί σκοποί του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι η έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των γενικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων
και ελευθεριών του ανθρώπου. Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο το ΙΜΔΑ ενδιαφέρεται ζωηρά για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
ειρήνη και την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και την προώθηση της ορθότερης
και αποτελεσματικότερης ρύθμισης των σχετικών θεμάτων.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το ΙΜΔΑ χρησιμοποιεί μια σειρά από κατάλληλα
μέσα δράσης, όπως:
• η οργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πάνω από εκατόν δέκα από την ίδρυση του ΙΜΔΑ μέχρι σήμερα) καθώς και η συμμετοχή του σε παρόμοιες εκδηλώσεις,
• η παροχή υποτροφιών και χρηματικών ενισχύσεων για σπουδές ειδίκευσης, ιδιαίτερα σε
νέους ερευνητές με δραστηριότητα στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
• η ανάπτυξη δικών του ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων,
• η διενέργεια και χρηματοδότηση ερευνών θεωρητικής και πρακτικής φύσης και η προκήρυξη διαφόρων βραβείων,
• η συνεργασία με άλλες διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ελληνικές και
ξένες, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς,
• η υποβολή σε δημόσιες Αρχές και διεθνείς οργανισμούς υπομνημάτων, εκθέσεων και προτάσεων που αναφέρονται στη διατύπωση κανόνων σχετικών με τα δικαιώματα του ανθρώπου, στις διαπιστωμένες παραβιάσεις τέτοιων κανόνων ή στην ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
• η συγκέντρωση χρημάτων από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για ανθρωπιστική βοήθεια σε αδύνατους λαούς και ομάδες ανθρώπων,
• η συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριακού υλικού και κειμένων σχετικών με τα δικαιώματα του ανθρώπου, η έκδοση δελτίων Τύπου, ψηφισμάτων και διαμαρτυριών και η οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου,
• η δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας σε πρόσωπα των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, καθώς και η αποστολή ή χρηματοδότηση αποστολών επιτόπιας έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
• η διατήρηση μιας εξειδικευμένης και ενημερωμένης βιβλιοθήκης ανοιχτής στο κοινό που
περιέχει συλλογές νομοθεσίας/νομολογίας, σειρές των κυριότερων περιοδικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, βιβλία και σχετικό υλικό στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και άλλες γλώσσες.
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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το ΙΜΔΑ στην εκδοτική δραστηριότητά του, η οποία περιλαμβάνει τριάντα τόμους που καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
• περιφερειακά συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
• δικαιώματα του ανθρώπου και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,
• ισότητα των φύλων,
• νέες μορφές διακρίσεων σε βάρος μεταναστών, προσφύγων και μειονοτήτων,
• επιπτώσεις της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου στο σεβασμό των δικαιωμάτων
του ανθρώπου,
• διδακτικά βιβλία σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Το ΙΜΔΑ συνεργάζεται στενά με τα διάφορα όργανα προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών
και διατηρεί στενούς δεσμούς και συνεργασία με παρόμοιες ΜΚΟ σε πολλά μέρη του κόσμου.
Το Μάιο του 1998, το Ίδρυμα απέκτησε «συμβουλευτικό καθεστώς» (consultative status) στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, έχει «ειδική σχέση» με το Τμήμα Πληροφοριών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη (United Nations Department of Public
Information) και συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα. Το
1998, το ΙΜΔΑ έγινε δεκτό στις «επίσημες σχέσεις» της UNESCO. Από το 1991 το ΙΜΔΑ έχει καθεστώς παρατηρητή στην Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των
Λαών. Επίσης, ο νόμος για τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του 1998 προβλέπει τη συμμετοχή του ΙΜΔΑ.
Μέσα από τις δραστηριότητές του, το ΙΜΔΑ έχει επιδιώξει να αναπτύξει μια συνεπή πρακτική
υπεράσπισης και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ'όλες τις κύριες περιοχές του παραδοσιακού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα παρακολουθεί από κουτά την εξελισσόμενη
διεθνή πραγματικότητα και τις νέες προκλήσεις που αυτή θέτει για τα δικαιώματα του ανθρώπου, με σκοπό την εξεύρεση νέων απαντήσεων και επαρκών νέων μέτρων προστασίας. Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, το ΙΜΔΑ οργανώνει συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια κ.λπ., πάνω σε ποικίλα σημαντικά προβλήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ειδικών, Ελλήνων και αλλοδαπών. Οι κυριότερες δραστηριότητες του
Ιδρύματος περιγράφονται παρακάτω, ταξινομημένες σε διάφορες κατηγορίες.

Διοίκηση
Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η τωρινή σύνθεση είναι
η εξής:
• Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Ομότιμος Καθηγήτρια, Πρώην Πρύτανης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος,
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• Σωτήρης Μουσούρης, τ. Επίκουρος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντιπρόεδρος,
• Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενικός Γραμματέας,
• Ευάγγελος Κουράκος, τ. Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Ταμίας,
• Γεώργιος Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μέλος.
Επιστημονικός Διευθυντής του Ιδρύματος είναι ο κ. Λ.-Α. Σισιλιάνος, Επ. Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύματος αποτελείται από προσωπικότητες διεθνούς
κύρους στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και συγκεκριμένα:
• Καθηγ. Α. Baka, Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Γενικός Διευθυντής της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Βουδαπέστη, Ουγγαρία,
• Αν. Καθηγ. Dr. W. Benedek, Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο του Γκρατς, Αυστρία,
• Καθηγ. D. Bindschedler-Robert, πρώην Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Βέρνη, Ελβετία,
• Καθηγ. Theo van Boven, Διευθυντής, Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μάαστριχτ, Πανεπιστήμιο του Λίμπουργκ, Ολλανδία,
• Καθηγ. G. Cohen-Jonathan, Πανεπιστήμιο του Pantheon-Assas (Paris II), Επ. Πρύτανης της
Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία,
• Δικαστής Η. Danelius, Ανώτατο Δικαστήριο της Σουηδίας, Στοκχόλμη, Σουηδία,
• Καθηγ. Ε. Decaux, Πανεπιστήμιο Paris Χ, Ναντέρ, Γαλλία,
• Καθηγ. Μ. Delmas-Marty, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Γαλλίας, Πανεπιστήμιο PantheonSorbonne (Paris I), Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου, Παρίσι, Γαλλία,
• Α. Eide, Διευθυντής, Νορβηγικό Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Μέλος της Υποεπιτροπής των HE για την πρόληψη των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων,
Όσλο, Νορβηγία,
• Καθηγ. R. Levine, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Γιέιλ, Νιου Χέβεν, ΗΠΑ,
• L. Loucaides, Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
• Καθηγ. C. Medina, Πανεπιστήμιο του Ντιέγο Πορτάλες, Μέλος της Επιτροπής ΔΣΑΠΔ, Σαντιάγο, Χιλή,
• Καθηγ. I. Nguema, π. Πρόεδρος, Αφρικανική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
των Λαών, Λιμπρεβίλ, Γκαμπόν,
• Καθηγ. W. Schabas, Διευθυντής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, Μόντρεαλ, Καναδάς,
• Καθηγ. P. de Senarclens, Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, πρώην Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, UNESCO, Γενεύη, Ελβετία,
• Καθηγ. D. Shelton, Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ,
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• Καθηγ. Dr. Β. Simma, Διευθυντής, Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Ludwig
Maximilians, Μόναχο, Γερμανία,
• Καθηγ. D. Simon, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Γαλλίας, Πανεπιστήμιο Robert Schuman,
Στρασβούργο, Γαλλία,
• Καθηγ. Ν. Valticos, π. Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Γενεύη, Ελβετία,
• Καθηγ. L. Wiseberg, Ανώτατη Διευθύντρια, Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Οτάβα,
Καναδάς.
Το προσωπικό του ΙΜΔΑ εργάζεται σε διάφορα τμήματα με τα εξής αντικείμενα:
• Επιστημονικό και ερευνητικό τμήμα,
• Τμήμα παροχής νομικής βοήθειας,
• Γραμματεία και Βιβλιοθήκη.
Ειδικοί εμπειρογνώμονες και εξωτερικοί ερευνητές συνεργάζονται σε προσωρινή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος ή με αντικείμενο συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα.

Εκδόσεις
(Υπό τη Διεύθυνση της Καθηγ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου)
1. Χρονικά, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1986, σελ. 262 (γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά).
2. Experimentation biomedicale et droits de l' homme, Παρίσι, PUF, 1988, σελ. 300 (γαλλικά).
3. Der Missbrauch von Grundrechten in der Demokratie, διεύθυνση έκδοσης: Τζ. ΗλιοπούλουΣτράγγα, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, σελ. 176 (γερμανικά, περιλήψεις
στα γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά).
4. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κατεχόμενη Κύπρο και στην Αλβανία, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 1990, σελ. 106 (ελληνικά και αγγλικά).
5. La Declaration francaise des Droits de l' Homme et du Citoyen: un rayonnement bicentenaire, Αθήνα,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, σελ. 167 (γαλλικά και ελληνικά).
6. Η Στέρηση της Ελευθερίας στο Ποινικό Σύστημα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα, Νομική
Βιβλιοθήκη, 1991, σελ. XIV+451 (γαλλικά και ελληνικά).
7. Χρονικά, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, σελ. 353 (γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά).
8. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, The peculiarities of female criminality and their causes - A human rights perspective, Λονδίνο, Esperia Publications, 1992, σελ. 174 (αγγλικά).
9. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη και στην Αφρική, διεύθυνση έκδοσης: Χρ. Θεοδωρόπουλος,
Αθήνα, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 1992, σελ. 217 (ελληνικά και αγγλικά).
10. Μαθαίνοντας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα, 1992, σελ. 34 (μετάφραση στα ελληνικά
του εκπαιδευτικού εγχειριδίου του ΟΗΕ).
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11. Grundrechtsschutz im europaischen Raum - La protection des droits de l' homme dans le cadre europeen,
διεύθυνση έκδοσης: Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,
1993, σελ. 392 (γερμανικά και γαλλικά, περιλήψεις στα ελληνικά).
12. La CSCE: Dimension humaine et reglement des differends, διεύθυνση έκδοσης: Ε. Decaux και
Λ.-Α. Σισιλιάνος, Παρίσι, Montchrestien, 1993, σελ. 284 (γαλλικά και αγγλικά).
13. Haritini Dipla, La responsabilite de l' Etat pour violation des droits de l' homme - Problemes d' imputation, Παρίσι, Editions A. Pedone, 1994, σελ. 116 (γαλλικά).
14. Η Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργατών και των Οικογενειών τους - Η Διεθνής και η
Εθνική Διάσταση, Αθήνα, Εκδόσεις «Εστία», 1994, σελ. 274 (ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά).
15. Women's Rights - Human Rights, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αθήνα,
Εκδόσεις «Εστία», 1994, σελ. 360 (αγγλικά, περιλήψεις στα ελληνικά).
16. Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αθήνα, Εκδόσεις «Εστία», 1995,
σελ. 350.
17. Όψεις της Προστασίας των Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Αθήνα, Εκδόσεις «Εστία», 1995,
σελ. 354 (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά).
18. Nouvelles formes de discrimination/New forms of discrimination, διεύθυνση έκδοσης: Λ.-Α. Σισιλιάνος,
Παρίσι, Editions A. Pedone, 1995, σελ. 310 (γαλλικά και αγγλικά).
19.Η

Ένταξη των Πολιτικών Προσφύγων στην Ελληνική Κοινωνία, διεύθυνση έκδοσης: Χρ.

Θεοδωρόπουλος και Ερ. Καλαντζή, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των HE για τους
Πρόσφυγες, 1995, σελ. 96.
20. Κρατούμενοι και Δικαιώματα του Ανθρώπου, διεύθυνση έκδοσης: Κ. Δ. Σπινέλλη - Α. Τσήτσουρα,
Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 158.
21. D. Beetham - Κ. Boyle, Δημοκρατία: 80 Ερωτήσεις και Απαντήσεις, UNESCO, ελληνική έκδοση
ΙΜΔΑ, Αθήνα, Εκδόσεις «Εστία», 1996, σελ. 158.
22. Ο. de Frouville, Les procedures thematiques: une contribution efficace des Nations Unies a la protection des droits de l'homme, Παρίσι, Editions A. Pedone, 1996, σελ. 139 (γαλλικά).
23. To Δικαίωμα στο Περιβάλλον: Προσβολές και Προστασία του, διεύθυνση έκδοσης: Π. Καραφωτιάς,
Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 214 (ελληνικά).
24. Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου, διεύθυνση έκδοσης: Α. Τσήτσουρα, ΑθήναΚομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 229 (ελληνικά).
25. Η Προστασία των Μειονοτήτων: Η Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, διεύθυνση έκδοσης:
Α. Μπρεδήμας - Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ.
224 (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά).
26. Ισότητα και Ανάπτυξη. Η Πεντηκονταετής Συμβολή του ΟΗΕ στην Εξελικτική τους Πορεία, διεύθυνση
έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
1998, σελ. 311 (ελληνικά, αγγλικά).
27. Alice Υotopoulos-Marangopoulos, Affirmative Action - Towards Effective Gender Equality, ΑθήναΒρυξέλλες, Ant. Ν. Sakkoulas/Bruylant, 1998, σελ. 155 (αγγλική έκδοση).
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28. Alice Yotopoulos-Marangopoulos, Les mesures positives - Pour une egalite effective des sexes,
Αθήνα-Βρυξέλλες, Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, 1998, σελ. 178 (γαλλική έκδοση).
29. To Δικαίωμα στη Δίκαιη Δίκη. Η Ανεξαρτησία και η Αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης,
διεύθυνση έκδοσης: Γ. Σταυρόπουλος, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998,
σελ. 139.
30. Tom Kenny, Για τη Διασφάλιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε Όλη την Ευρώπη, ελληνική έκδοση
ΙΜΔΑ, 1999, σελ. 48 (μετάφραση στα ελληνικά τεύχους του Συμβουλίου της Ευρώπης για του
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη).
31. Le droit face au racisme, διεύθυνση έκδοσης: Ε. Decaux, Παρίσι, Editions A. Pedone, 1999,
σελ. 172 (γαλλικά).
32. La Communaute academique a I'aube du troisieme millenaire: Droits et responsabilite's fondamentaux,
διεύθυνση έκδοσης: P. Tavernier, Α. Γιωτοπουλου-Μαραγκοπούλου, Βρυξέλλες, Bruylant,
2000, σελ. 272 (γαλλικά).
33. Λ.-Α. Σισιλιάνος, V ONU et la democratisation de I'etat: Systemes regionaux et ordre juridique universel, Παρίσι, Editions A. Pedone, 2000, σελ. 321 (γαλλικά).
34. Κυπριακό και Δικαιώματα του Ανθρώπου, επιμέλεια έκδοσης: Χ. Μπουρλογιάννη-Βράιλα, ΑθήναΚομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 111.
35. Η. Καστανάς - Γ. Κτιστάκις, Επισκόπηση της Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (1997-1998), Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 248.
36. Μ. Oetheimer, L' harmonisation de la liberte d' expression en Europe: Contribution α l' etude de l'
Article 10 de la Convention europeenne des droits de l' homme et de son application en Autriche et au
Royaume-Uni, Παρίσι, Editions A. Pedone, 2001, σελ. 384 (γαλλικά).
37. Σοφία Κουκούλου-Σπηλιωτοπούλου, From Formal to Substantive Gender Equality: The Proposed
Amendment of Directive 76/207 - Comments and Suggestions, Αθήνα-Βρυξέλλες, Σάκκουλας/Bruylant, 2001, σελ. 130 (αγγλικά).
38. The Prevention of Human Rights Violations, διεύθυνση έκδοσης: Λ.-Α. Σισιλιάνος, Χάγη-Αθήνα,
Νijhoff/Σάκκουλας, 2001, σελ. 304 (αγγλικά).
39. Διεθνείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που Δεσμεύουν την Ελλάδα, επιμέλεια έκδοσης: Χ.
Μπουρλογιάννη-Βράιλα, Ε. Πετρουλά, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2002, σελ. 1.104
(ελληνικά).

267

Βιογραφικά

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1966. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από το 1987 που μπήκε στη δημοσιογραφία, ασχολείται αποκλειστικά με τις διεθνείς ειδήσεις σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα της
Μέσης Ανατολής. Έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες Ακρόπολη, Κάθε Μέρα και Απογευματινή, με το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό
ANTENNA, ενώ από το 1993 εργάζεται στο MEGA.
ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Απόφοιτος της σχολής σκίτσου «Ορνεράκης», πρωτοδημοσίευσε σκίτσα στο περιοδικό Αντί, με το οποίο συνεργάζεται έως σήμερα. Εργάζεται επίσης στις εφημερίδες Νέα και Αυγή. Εκτός από την πολιτική γελοιογραφία ασχολείται με την εικονογράφηση και το κινούμενο σχέδιο. Σπουδάζει στο τμήμα ΙστορίαςΑρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1961. Σπούδασε δημοσιογραφία στο
Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, καθώς και στη Σχολή Ανωιάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού. Εργάστηκε ως
δημοσιογράφος στις εφημερίδες Νέα, Νέα Μεσημβρινή και Ελεύθερος Τύπος, όπου παραμένει ως σήμερα. Ως πολεμικός ανταποκριτής έχει
πραγματοποιήσει αποστολές στην περιοχή του Καυκάσου, και συγκεκριμένα στην Αμπχαζία, τη Γεωργία και την Τσετσενία, τα Σκόπια
και το Κόσοβο.

269

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

ΝΤΙΝΑ ΒΑΓΕΝΑ
Γεννήθηκε το 1962 στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως δημοσιογράφος εργάστηκε
αρχικά στην Αυγή και αργότερα στην Ελευθεροτυπία, όπου παραμένει
ως σήμερα. Έχει συνεργαστεί με του τηλεοπτικό σταθμό MEGA, το ραδιοφωνικό σταθμό Flash, καθώς και με διάφορα περιοδικά. Έχει
πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
και έχει καλύψει πολέμους και κρίσεις στο Ιράκ, τη Μέση Ανατολή,
την Αρμενία, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη Ρουάντα και την Τουρκία.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ
Γεννήθηκε το 1966 στη Λέσβο. Σπούδασε μαθηματικά, αλλά από το
1988 ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με το ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, τις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Καθημερινή, Ποντίκι,

Ελευθεροτυπία και τελευταία με Το Βήμα. Έως του Ιούλιο του 2002 εργάστηκε στο MEGA και από το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έχει αναλάβει ενημερωτική εκπομπή στη NET. Έχει καλύψει δημοσιογραφικά του πόλεμο στη Βοσνία, την κρίση στην Αλβανία, του πόλεμο στο
Κόσοβο, το Ιράκ, το Κουρδιστάν, τις συγκρούσεις στην Παλαιστίνη
και του πόλεμο στο Αφγανιστάν. Το 2002 ήταν μέλος της επιτροπής
για τα Διεθνή Τηλεοπτικά Βραβεία EMMY.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Πήρε πτυχίο Γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μάστερ στη Διεθνή Δημοσιογραφία από το
Πανεπιστήμιο του Λουδίνου. Έχει συνεργαστεί με ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης (CNN, BBC, Sky News, Financial Times, Ελευθεροτυπία, Απογευματινή, Καθημερινή, Βραδυνή, Εβδόμη, Κέρδος, Γαιόραμα),

ενώ ανταποκρίσεις και συνεργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά ακόμα μέσα ενημέρωσης. Έχει καλύψει περισσότερους από δέκα πολέμους, έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλές διεθνείς προσωπικότητες και έχει τιμηθεί με έξι βραβεία. Σήμερα εργάζεται στον
ANTENNA.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρχισε τη δημοσιογραφία από
το αθλητικό ρεπορτάζ για να μεταπηδήσει στο διεθνές και το διπλωματικό. Έχει καλύψει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1989 και μετά,
κυρίως για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ANTENNA, και έχει
πάρει πολλές συνεντεύξεις από διεθνείς προσωπικότητες. Έχει συνεργαστεί με πολλά περιοδικά, την Αθλητικό Ηχώ, την Απογευματινή, τη
Βραδυνή, την ΕΡΤ, ενώ σήμερα εργάζεται στον ANTENNA και την εφημερίδα Επενδυτής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Έκανε σπουδές στο Εργαστήρι Δημοσιογραφίας και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική πορεία του το 1980
από την Ελευθεροτυπία. Έχει συνεργαστεί επίσης με τις εφημερίδες
Πρώτη, Τα Νέα, με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το κρατικό ραδιόφωνο, του TOP FM και τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΤ-2, MEGA και
STAR. Σήμερα εργάζεται στον ALTER. Έχει καλύψει δημοσιογραφικά
τους πολέμους στο Λίβανο, την Υεμένη, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, την
πρώην Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, καθώς και τις κρίσεις στην Αιθιοπία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ
Γεννήθηκε στα Λαγκάδια της Αρκαδίας και μεγάλωσε στον Πειραιά.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου. Οι γελοιογραφίες του, που έχουν αναγνωρίσιμο τύπο του Καραγκιόζη, έχουν δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες (Αθηναϊκή, Έθνος, Έθνος της Κυριακής). Έχει εκδώσει δύο λευκώματα και δυο κόμικς και έχει τιμηθεί στις εκθέσεις Κωνσταντινούπολης, Αγκόνας και Πεσκάρας. Επίσης έχει γράψει νούμερα για την
τηλεόραση.
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ΛΟΥΙΖΑ ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗ
Γεννήθηκε το 1968 στην Γκντίνια της Πολωνίας. Σπούδασε στο
τμήμα φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας και από το 1991 εργάζεται
(ος φωτορεπόρτερ. Είναι υπεύθυνη του γραφείου Ελλάδας του διεθνούς πρακτορείου European Press Photo Agency. Καλύπτει τα
μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει πολλές αποστολές στο Κόσοβο, καλύπτοντας τις συγκρούσεις και τη μετέπειτα κατάσταση, δουλειά για την οποία έχει βραβευτεί.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε διακόσμηση στα ΤΕΙ Αθήνας, αλλά τελικά ασχολήθηκε με το σκίτσο. Έργα του δημοσιεύονται
στο Ριζοσπάστη και στα περιοδικά Οδηγητής, Αναγνώστης, Νέα Οικολογία

και Διαβάζω. Ασχολείται επίσης με την εικονογράφηση βιβλίων και αφισών. Έχει εκδώσει το άλμπουμ Οικολογικά, με σκίτσα οικολογικού
περιεχομένου, και έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΑΝΕΖΗΣ
Γεννήθηκε στη Σάμο το 1969. Σπούδασε μουσική, ανάλυση και
προγραμματισμό υπολογιστών και δημοσιογραφία στην Αγγλία.
Έχει συνεργαστεί με την ελληνική υπηρεσία του BBC, το ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, του τηλεοπτικό σταθμό ALPHA και το MEGA,
όπου παραμένει ως σήμερα. Συνεργάζεται επίσης με πολλά εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικά. Έχει καλύψει πληθώρα θεμάτων
σε είκοσι μία χώρες του κόσμου. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρέθηκε στα Τίρανα και την Πρίστινα το 1997 και το 1999 και στο
Αφγανιστάν το 2002.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
Γεννήθηκε το 1968 στην Άρτα, η καταγωγή του όμως είναι από το
Σουφλί του Έβρου. Αυτοδίδακτος σκιτσογράφος, σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα και από το 1993 εργάζεται ως πολιτικός γελοιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά. Συνεργάστηκε με τη Νίκη, το Παρόν, την Εξουσία, Το Βήμα, τη Νέμεσι και από το 1999 εργάζεται στον Ελεύθερο Τύπο, συνεχίζοντας παράλληλα στο κυριακάτικο
Πριν.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΗΜΕΛΛΑΣ
Γεννήθηκε στη Χίο το 1968, αλλά κατάγεται από την Κάρπαθο. Σπουδασε φωτογραφία στη σχολή Χατζίκου και ασχολήθηκε με την παραγωγή ντοκιμαντέρ. Από το 1992 εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές στην Ελλάδα
και το εξωτερικό και έχει καλύψει τα γεγονότα στην Αγκόλα, την Αλβανία, το Κόσοβο, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Είναι πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Νέα, όπου εργάζεται αποκλειστικά από το 1981. Έχει κάνει ρεπορτάζ σε ογδόντα χώρες και έχει καλύψει τους πολέμους στην
πρώην Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Έχει γράψει δύο βιβλία για τη Λατινική Αμερική (Στα Σύνορα της Φωτιάς - Οδοιπορικό στην Κεντρική Αμερική και Μετά τον Τσε και τον Αλιέντε Οδοιπορικό στη Νότια Αμερική και ένα για τις ΗΠΑ (Δυο Φεγγάρια στην
Αμερική).
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΔΟΥΜΑ
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Έκανε σπουδές ιταλικής γλώσσας,
δημοσιογραφίας και φωτογραφίας στην Ιταλία και εργάστηκε ως ανταποκρίτρια ξένου Τύπου, φωτογράφος γκαλερί τέχνης, κινηματογράφου και θεάτρου. Στην Ελλάδα εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας και συνεργάτρια του Associated Press, ενώ για τη διετία 20022004 θα συνεργάζεται με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών
Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 2004. Φωτογραφίες της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά ελληνικά και ξένα περιοδικά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Σκιτσογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Έθνος.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958. Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1982. Έχει εργαστεί στις εφημερίδες Απογευματινή, Νέα, Πρώτη, Έθνος της Κυριακής και σήμερα εργάζεται
στον Τύπο της Κυριακής. Παράλληλα καλύπτει το πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 902 Αριστερά στα FM,
ΣΚΑΪ και ALPHA NEWS, ενώ συνεργάζεται και με γυναικεία περιοδικά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία και
ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με σκίτσα και κόμικς
από παιδί. Εργάζεται σε μηνιαίο περιοδικό, ενώ ασχολείται και με
εικονογραφήσεις στο Διαδίκτυο. Έργα του έχουν δημοσιευτεί σε αρκετά αγγλικά βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1948 στη Λεμεσό της Κύπρου. Όπως αυτοβιογραφείται,
σπούδασε ολίγη ιατρική, ολίγα ψυχολογικά, ολίγες γραφικές τέχνες και
αρκετή γελοιογραφία... Εργάζεται στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία από
προ... της εκδόσεως της.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, αλλά μεγάλωσε στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Πήρε πτυχίο κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές για τα Μέσα Ενημέρωσης.
Από το 1992 εργάζεται στο MEGA, ως απεσταλμένη του οποίου έχει
καλύψει τους πολέμους στον Κόλπο, τη Μέση Ανατολή, τη Γιουγκοσλαβία, καθώς επίσης την κρίση στην Αλβανία, τα ελληνοτουρκικά κ.ά. Έχει συνεργαστεί επίσης με το Τέταρτο Πρόγραμμα της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10 και
την ΕΡΤ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε ιστορία, φιλοσοφία, μοντέρνες τέχνες στο Πανεπιστήμιο Νιουκασλ της Μεγάλης Βρετανίας.
Δημοσιογραφεί από το 1978. Έχει εργαστεί στις εφημερίδες Τα Νέα,
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Πρώτη, Βραδυνή και Επι-

καιρότητα, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Flash και ΣΚΑΪ και στους
τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΤΙ, NET, ΣΚΑΪ και STAR. Ως πολεμικός ανταποκριτής έχει καλύψει τις συγκρούσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων σε Λίβανο και Παλαιστίνη, τους πολέμους της Βοσνίας και
του Κόλπου, τις συγκρούσεις Αρμενίων και Αζέρων στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, του πόλεμο Γεωργίας-Αμπχαζίας, την κρίση στην Αλβανία κ.α.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1971. Είναι απόφοιτος του τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού και του τμήματος φωτογραφίας της σχολής
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας. Ασκεί το
επάγγελμα του φωτοειδησεογράφου από το 1992. Ως ανταποκριτής των
διεθνών πρακτορείων SYGMA αρχικά και GAMMA μετέπειτα, ταξιδεύει σε
όλο του κόσμο καλύπτοντας τα γεγονότα. Έχει δημοσιεύσει δουλειά του
σε πολλά ελληνικά και ξένα περιοδικά και έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Γεννήθηκε στη Ρόδο το 1960. Από το 1985 εργάζεται ως πολιτικός γελοιογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες (Βραδυνή, Απογευματινή, Βήμα),
συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά και εικονογραφεί παιδικά βιβλία, αλλά και βιβλία που γράφει ο ίδιος. Επίσης συνεργάζεται με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την εικονογράφηση βιβλίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1972. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά ασχολήθηκε με την πολιτική γελοιογραφία. Πρωτοδημοσίευσε σκίτσα του στο Ριζοσπάστη και του Οδηγητή, ενώ συνεργάστηκε και με την εφημερίδα Επενδυτής από το 1990 ως το 1994. Σήμερα εργάζεται στις εφημερίδες Κέρδος και Εποχή και στα περιοδικά
4 Τροχοί, Αντί, In Store, Next Deal και αλλού. Επίσης έχει ασχοληθεί με
την εικονογράφηση βιβλίων και διαφημιστικών εντύπων.
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Γερμανία. Από το 1981 ασχολήθηκε επαγγελματικά με το
σκίτσο. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Βήμα, Έθνος και με πολλά
περιοδικά. Τα τελευταία χρόνια σχολιάζει με το πενάκι του την επικαιρότητα στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα
λευκώματα με σκίτσα.
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ΠΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1957. Σπουδασε στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου και έγινε... γελοιογράφος. Πρωτοδημοσίευσε
σκίτσα του στο Ποντίκι. Σήμερα συνεργάζεται με το Έθνος, το Έθνος της
Κυριακής και την Κυνολογία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Γεννήθηκε στη Δράμα το 1949. Σπούδασε οικονομικά στη Γαλλία. Αρχικά δούλεψε πολλά χρόνια ως ελεύθερος φωτορεπόρτερ στη Θεσσαλουίκη και το 1983 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με πολλές
εφημερίδες και περιοδικά. Από το 1991 ως το 1996 εργάστηκε στο
European Press Photo Agency και ακολούθως στο Associated Press, όπου
και παραμένει, καλύπτοντας θέματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές σ' όλο του κόσμο κι έχει καλύψει τις περισσότερες κρίσεις και πολέμους των τελευταίων χρόνων.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Ως γελοιογράφος ξεκίνησε το 1963 από την εφημερίδα Ελευθερία και στη συνέχεια εργάστηκε σε διάφορα
αθηναϊκά φύλλα. Από το 1970 συνεργάζεται με διάφορες εφημερίδες
της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Σκίτσα του δημοσιεύει ο Αδέσμευτος Τύπος
του Ρίζου. Έχει βραβευτεί πολλές φορές για τη δουλειά του στην Αθήνα, το Τόκιο, το Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη και το Κρουσεβατς.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Είναι πολιτικός γελοιογράφος στις εφημερίδες Νέα και Βήμα της Κυριακής. Έχει εκδώσει λευκώματα και έχει εκθέσει και βραβευτεί σε
πολλές διεθνείς εκθέσεις. Σκίτσα του έχουν αναδημοσιευτεί σε εφημερίδες του εξωτερικού και του έχει απονεμηθεί το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Γελοιογραφίες του υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, στο Σατιρικό Μουσείο της Βασιλείας στην Ελβετία, στη
συλλογή του Πανεπιστημίου Πρίνστον στην Αμερική και αλλού.
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ΣΠΥΡΟΣ ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ
Γεννήθηκε το 1942 στα Χανιά της Κρήτης. Σπούδασε διακόσμηση
και σκηνογραφία και αρχικά εργάστηκε στο χώρο της διαφήμισης, ενώ διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στη διαφημιστική εταιρεία
«Μίνως». Η συνεργασία του με του Τύπο ξεκίνησε το 1971 από του
Ταχυδρόμο και έκτοτε εργάστηκε σε πολλά άλλα περιοδικά καθώς και
στις εφημερίδες Καθημερινή, Ειδήσεις, Ελευθεροτυπία, Βήμα και Νέα,

όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Έχει εικονογραφήσει πάμπολλα βιβλία και έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία. Από το 1994 δημιούργησε
τη σχολή σκίτσου «Ορνεράκης».
ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλουίκη το 1971. Αποφοίτησε από το Φωτογραφικό Εργαστήριο Σταυρούπολης και παρακολούθησε το ετήσιο σεμινάριο της ΝΕΛΕ Θεσσαλονίκης. Από το 2000 ζει και εργάζεται στην Ιερουσαλήμ, καλύπτοντας θέματα στο Ισραήλ και την
Παλαιστίνη. Συνεργάζεται με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
και με τα πρακτορεία On Location και Gamma Press. Έχει εκθέσει φωτογραφίες της στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχο\ή Αθηνών, αλλά στράφηκε στη γελοιογραφία, δημοσιεύοντας στο
κυριακάτικο Πριν. Από το 1992 εργάζεται στο Ριζοσπάστη. Συνεργάστηκε με την εφημερίδα Οικονομία, δίδαξε σκίτσο στις σχολές Πλάκα και έχει εκδώσει το άλμπουμ Εθελούσια Έξοδος. Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα φυσικής του
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εργάστηκε για τρία χρόνια ως μεταπτυχιακός υπότροφος-ερευνητής στο «Δημόκριτο» και έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του σε διεθνή επιστημουικά περιοδικά. Επαγγελματικά ασχολείται με τη δημοσιογραφία από το 1990 και έχει εργαστεί στις εφημερίδες Ριζοσπάστης,
Δημοκρατικός Λόγος, Πριν, Γνώση και Καθημερινή, όπου παραμένει ως σή-

μερα. Επίσης έχει συνεργαστεί με τους τηλεοπτικούς σταθμούς STAR
και ΣΚΑΪ, καθώς και με τα περιοδικά Επιστημονική Σκέψη και Ένα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Αθηναϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας.
Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική πορεία του το 1992 από το ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου εργάζεται ως σήμερα. Ως απεσταλμένος του
σταθμού κάλυψε τους πολέμους στα Σκόπια, την Παλαιστίνη, καθώς
και τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Έχει
συνεργαστεί επίσης με του τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, καθώς και με
διάφορα περιοδικά.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1958. Είναι γελοιογράφος της Καθημερινής,
ενώ συνεργάζεται και με του Επενδυτή. Η πρώτη του επαγγελματική πα
ρουσία ήταν το 1985 και έκτοτε εργάστηκε στην Αυγή, τη Μεσημβρινή,
το Βήμα, το Έθνος και αλλού.
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ
Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα όπου και σπούδασε φωτογραφία.
Εργάστηκε ως φωτορεπόρτερ σε διάφορα πρακτορεία ως το 1998, οπότε ξεκίνησε μόνιμη συνεργασία με το Associated Press, καλύπτοντας το βαλκανικό χώρο, με πολλαπλές αποστολές στην ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Από του Απρίλιο του 2000 ζει και εργάζεται
μόνιμα στην Ιερουσαλήμ, όπου καλύπτει την κρίση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Έχει ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής αλλά και στο Αφγανιστάν. Φωτογραφίες του έχουν
δημοσιευτεί σε πολλές εφημερίδες, περιοδικά και λευκώματα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία.

ΣΤΑΜΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
Γεννήθηκε το 1968 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Σπούδασε στη σχολή κινηματογράφου Ευγενίας Χατζίκου και από το 1992 εργάζεται ως
εικονολήπτης στο MEGA. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες δημοσιογραφικε'ς αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει καλύψει τους
πολέμους στη Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν, καθώς και τις κρίσεις στην Αλβανία και το Κόσοβο. Επίσης έχει ασχοληθεί με την παραγωγή ντοκιμαντέρ.

ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Στάθης, όπως είναι γνωστός, γεννήθηκε το 1955 στον Πύργο της
Ηλείας. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και σκηνοθεσία κινηματογράφου, ασχολήθηκε όμως με τη γελοιογραφία. Εργάστηκε στις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Νέα και Ελευθεροτυπία, όπου παραμένει ως σήμερα. Συνεργάζεται με πολλά περιοδικά, έχει εκδώσει δεκαεφτά συλλογές με σκίτσα και γελοιογραφίες, εικονογραφεί βιβλία, φτιάχνει αφίσες, ενώ έχει ασχοληθεί και με τη διαφήμιση.
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ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε στην ΑΣΟΕ (οικονομικά)
και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (επικοινωνία και ΜΜΕ). Δημοσιογραφεί από το 1987 κυρίως στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Έχει
συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές στην Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τα Βαλκάνια και
αλλού.

ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε νομικά και το 1985 ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία από τις εφημερίδες Πρώτη και Καθημερινή. Το 1990 εγκαταστάθηκε στη Γερμανία ως ανταποκριτής της Καθημερινής και των σταθμών MEGA και ANTENNA. Έχει
καλύψει την πρώτη Ιντιφάντα στην Παλαιστίνη και αργότερα την κρίση στην Αλβανία, του πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία έως την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών, οπότε και μετέβη στο Μαυροβούνιο, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ. Έχει εκδώσει το βιβλίο Γερμανική
Πολιτική στο Γιουγκοσλαβικό Χώρο. Σήμερα εργάζεται στην εφημερίδα
Το Βήμα και στη NET.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Γεννήθηκε το 1963 στη Ναύπακτο. Σπούδασε κινηματογράφο και τηλεόραση. Το 1985 ξεκίνησε συνεργασία με το τηλεοπτικό συνεργείο
Visnews, που στη συνέχεια απορροφήθηκε από το Reuters. Σήμερα
είναι επικεφαλής του τηλεοπτικού τμήματος του Reuters στην Ελλάδα. Με βάση την Αθήνα ταξιδεύει σ' όλο του κόσμο και καλύπτει τα
μεγάλα γεγονότα. Η δουλειά του προβάλλεται διεθνώς σε όλα τα μεγάλα δίκτυα και τηλεοπτικά κανάλια.
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ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Γεννήθηκε το 1962 στη Ζαχάρω Ηλείας. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε
με τη φωτογραφία και από το 1987 εργάζεται στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου και έχει καλύψει
διεθνή θέματα, όπως οι εμφύλιοι στη Ρουάντα, τη Βοσνία και το Λίβανο, ο πόλεμος του Κόλπου, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, οι κρίσεις
στη Ρουμανία και την Αλβανία, οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί στην πρώην
Γιουγκοσλαβία και άλλα. Συνεργάστηκε με ξένα έντυπα, τα πρακτορεία ACTION PRESS και IMAPRESS και συμμετείχε σε ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ ως συνιδρυτής της «4 Eyes Road Movies Production».

ΠΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Πραγματοποίησε την πρώτη του δημοσιογραφική αποστολή το 1994 στη Γεωργία, την Αρμενία και το
Αζερμπαϊτζάν και ένα χρόνο μετά ταξίδεψε στη Σαχάρα και το 1996
στο Ζαΐρ. Από το 1997 και για τρία χρόνια εγκαταστάθηκε στην Αλβανία έως το τέλος της κρίσης στο Κόσοβο και στη συνέχεια ταξίδεψε
στην Κίνα, το Μαυροβούνιο, την ΠΓΔΜ και τη Σιέρα Λεόνε. Από το Σεπτέμβριο του 2000 διαμένει στην Ιερουσαλήμ, όπου καλύπτει την κρίση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ενώ κάλυψε και τα γεγονότα στο Πακιστάν αρχικά και στο Αφγανιστάν αργότερα, μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε Νομικά στην Κομοτηνή
και Επικοινωνία-ΜΜΕ στην Αθήνα. Ξεκίνησε να σκιτσάρει σε διάφορα έντυπα το 1983 και έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις ανά την
Ελλάδα. Σήμερα εργάζεται στην εφημερίδα Αυγή και είναι τακτικός
συνεργάτης του Παρατηρητή της Θράκης, του Ελεύθερου Βήματος της
Ηλείας και των περιοδικών Πράσινη Κάρτα και Ενέδρα.

282

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Την πρώτη του εμφάνιση ως
γελοιογράφος την έκανε το 1947 στο περιοδικό Θησαυρός, ενώ λίγο αργότερα συνεργάστηκε και με το Ρομάντσο. Ως πολιτικός γελοιογράφος
εργάστηκε στις εφημερίδες Αθηναϊκή και Μακεδονία. Έχει δημοσιεύσει
περισσότερες από εκατόν είκοσι χιλιάδες γελοιογραφίες, έχει εικονογραφήσει πολλά βιβλία και έχει λάβει μέρος σχεδόν σε όλες τις μεταπολεμικές πανελλήνιες εκθέσεις γελοιογραφίας και σε πολλές διεθνείς. Επίσης έχει γράψει θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, καθώς και επιθεωρησιακά νούμερα για την τηλεόραση. Σήμερα συνεργάζεται με τη Βραδυνή.
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Επιμέλεια έκδοσης: ΤΟΝΙΑ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗ,
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ, ΒΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γλωσσική επιμέλεια: ΛΕΝ ΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
Φωτοστοιχειοθεσία - Φιλμ - Μοντάζ - Διαχωρισμοί
- Εξώφυλλο: ΑΤΕΛΙΕ Ε.Ο.Λ.
Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Λ.
Πλαστικοποίηση εξωφύλλου: Ι. ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιβλιοδεσία: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΒΑΝΗΣ
Υπεύθυνος παραγωγής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Υπεύθυνος διακίνησης: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα βιβλίο για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στην προσπάθεια τους να αντλήσουν και να μεταδώσουν την
είδηση σε καιρό πολέμου. Συγκλονιστικές στιγμές των σύγχρονων πολέμων, μαρτυρίες για την προσπάθεια συσκότισης της αλήθειας, τη λογοκρισία, την απόκρυψη γεγονότων, τη διοχέτευση ψευδών ειδήσεων,
us π ι έ σ ε ι ς από μέσα ενημέρωσης αλλά και από κυβερνήσεις.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αποκαλυπτικά κείμενα 20 διακεκριμένων Ελλήνων δημοσιογράφων, οι
οποίοι ως πολεμικοί ανταποκριτές έχουν καλύψει πολέμους και κρίσεις
στο Ιράκ, την Τσετσενία, το Ζαΐρ, την Παλαιστίνη, το Κοσσυφοπέδιο, τη
Σερβία, το Αφγανιστάν.
135 συγκλονιστικές φωτογραφίες διαπρεπών φωτογράφων από τα
πεδία των μαχών.
19 γελοιογραφίες κορυφαίων σκιτσογράφων μας.
Συμμετέχουν κατ' αλφαβητική σειρά:
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Στρατής Αγγελής, Θανάσης Αργυράκης, Ντίνα Βαγενά, Κώστας Βαξεβάνης, Νικόλας Βαφειάδης, Γιώργος Βλαβιανός, Γιώργος Γεωργιάδης, Σωτήρης Δανέζης, Μανώλης Δημελλάς, Γιάννης Ε. Διακογιάννης, Ελένη Καλογεροπούλου, Μαρία Καρχιλάκη, Γιώργος Κοίλιαρης, Πέτρος Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Στάμος
Προυσαλης, Ιωάννα Σωτήρχου, Τάσος Τέλλογλου, Βασίλης Τριαντάφυλλου, Πάνος Χαρίτος.
ΟΙ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ: Τάσος Αναστασίου, Παναγιώτης Γκιόκας, Κώστας
Γρηγοριάδης, Γιάννης Δερμεντζόγλου, Γιάννης Ιωάννου, Δημήτρης Καμένος, Διογένης Καμένος, Μιχάλης Κουντούρης, Κώστας Κουφογιώργος, Ηλίας Μακρής, Πάνος Μαραγκός, Βασίλης Μητρόπουλος, Κώστας
Μητρόπουλος, Σπύρος Ορνεράκης, Βασίλης Παπαγεωργίου, Ανδρέας Πετρουλάκης, Στάθης, Βαγγέλης Χερουβείμ, Βασίλης Χριστοδούλου.
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ: Λουίζα Γκουλιαμάκη, Θαλασσινή Δούμα, Γιάννης Κόντος, Δημήτρης Μεσσήνης, Χρύσα Πανουσιάδου, Λευτέρης Πιταράκης,
Σπύρος Τσακίρης.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜΔΑ)
Λυκαβητού ΙΓ Αθήνα 106 72.
Τηλ: 210 3637455,210 3613527, 210 3623919, fax: 210 3622454
http://www.mfhr.gr - e-mail: info@mfhr.gr
http:// www.livanis.gr

