
~15

Οργανισµός Μέσων
Ενηµέρωσης

Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEEMO)

Εγχειρίδιο ∆ικτύου Ασφαλείας

Οδηγίες για δηµοσιογράφους
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Συγγραφείς: Σάσα Λέκοβιτς, Γιώργος Παπαδάκης
και Σλάτζανα Ματέγεβιτς

Αρχισυνταξία: Ράντοµιρ Λίτσινα

Βιέννη 2015

«Τίποτα και κανένας δεν είναι τέλειος. Το ίδιο ισχύει για τα µέσα ενηµέρωσης της νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Μέχρι στιγµής ο Οργανισµός έχει εκφράσει πολλές ανησυχίες για τον τρόπο µε τον οποίο
δηµοσιογράφοι και µέσα ενηµέρωσης αντιµετωπίζονται από το κοινό και µέσα στον πολιτικό στίβο,
σχετικά µε την ασφάλεια τους. Είναι κοινή ευθύνη εντός της Ευρώπης να εγγυηθούµε την ελευθερία
της έκφρασης».

Erhard Busek, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την περιοχή του ∆ούναβη κα της Κεντρικής Ευρώ-
πης, Βιέννη, Αυστρία και Συντονιστής της Πρωτοβουλίας για Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη (SECI)

«Με το παρόν, θα ήθελα να υποστηρίξω το έργο του διεθνούς µη κυβερνητικού οργανισµού µέσων
ενηµέρωσης στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος συγκεντρώνει για µια σειρά ετών συντάκτες
και εκδότες µέσων ενηµέρωσης, καθώς και κορυφαίους δηµοσιογράφους από την Νότια και Ανατο-
λική Ευρώπη. ∆εδοµένου ότι µια από τις προτεραιότητες την προεδρικής θητείας µου υπήρξε η συµ-
φιλίωση των χωρών της περιοχής, η εγκαθίδρυσης συνεργασίας µεταξύ τους σε διάφορους τοµείς,
και η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µεταξύ των εθνών µας, προσβλέπουµε στους ίδιους στόχους».

Ivo Josipović, πρώην Πρόεδρος της Κροατίας, Ζάγκρεµπ, Κροατία

«Οι κύριες δράσεις του SEEMO ήταν πάντοτε ο αγώνας για την ελευθερία του Τύπου και την κατα-
πολέµηση της διαφθοράς, καθώς και η δηµιουργία δικτύων εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης
από την περιοχή µε διεθνείς οργανισµούς. Σήµερα ο SEEMO χαίρει σεβασµού από εταιρείες µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και των ιδιοκτητών τους, δηµοσιογράφους, αλλά και από άλλους σηµαντικούς
παράγοντες της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών πολιτικών εκπροσώπων και διεθνών
οργανισµών».

Dr Michael Spindelegger, πρώην αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της
Αυστρίας, Βιέννη, Αυστρία

«Ο ρόλος του SEEMO είναι απαραίτητος για την προστασία, την υποστήριξη και την καθοδήγηση
των δηµοσιογράφων στη Νότια, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη».

Marina Constantinoiu, Αρχισυντάκτρια Jurnalul National, Βουκουρέστι, Ρουµανία

«Η αντίδραση του SEEMO και η υποστήριξη του ήταν πολύ σηµαντική για µένα, όχι µόνο σε ηθικό
επίπεδο, αλλά γιατί συνέβαλε επίσης στην ταχύτερη αντίδραση των κρατικών θεσµών. Αυτού του
είδους η πίεση από διεθνείς οργανισµούς προς τις κροατικές αρχές είναι πολύ σηµαντική γιατί δεί-
χνει ότι η υπόθεση παρακολουθείται εκτός Κροατίας».

Drago Hedl, δηµοσιογράφος, εφηµερίδα Jutarnji list, Ζάγκρεµπ – Osijek και συγγραφέας, Κροατία

«Είχα την υποστήριξη του SEEMO από την αρχή, όταν απευθύνατε δηµόσιες επιστολές προς τον
Vojislav Koštunica και τον Dragan Jočić, τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Σερβίας,
τότε. Ο SEEMO αποτελεί µια µεγάλη πηγή υποστήριξης, βοήθειας και παροχής συµβουλών που
χρειαζόµουν την εποχή των επιθέσεων εναντίον µου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο SEEMO, και όλους
τους συναδέλφους που είναι µέλη του Οργανισµού».

Vladimir Mitrić, ανταποκριτής, Večernje novosti, Λόζνικα, Σερβία

«∆εν µπορώ να υπερβάλω για την σηµασία της υποστήριξης του SEEMO. ∆ηµοσιότητα – τοπική
και διεθνής – µιας περίπτωσης όπως της δικής µου είναι πραγµατικά πολύ σηµαντική».

Anuška Delić, διερευνητική δηµοσιογράφος, Delo, Λιουµπλιάνα, Σλοβενία

«Για µένα ο SEEMO ήταν µια πολύ σηµαντική οργάνωση που µε βοήθησε στην περαιτέρω επαγγελ-
µατική βελτίωση µου σε πολλά σηµαντικά θέµατα, µια πλατφόρµα που µου έδωσε τη δυνατότητα
δικτύωσης µε συναδέλφους σε ολόκληρη την περιοχή, την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων µε
άλλους, βοήθεια που χρειάστηκε πολύ περισσότερο όταν αρρώστησα, αλλά και για τη διατήρηση
του ζωτικού χώρου για την ολοκλήρωση του έργου, την εποχή που η αποµόνωση και η πίεση στο
δικό µου περιβάλλον ήταν πολύ εντατική και πλέον επικίνδυνη».

Esad Hećimović, συντάκτης, OBN TV, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη
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Πρόλογος από τον Αρχισυντάκτη
Αν και η Νότια, Κεντρική καιΑνατολική Ευρώπη – περιοχή που καλύπτεται από τον Οργανισµό
Μέσων Ενηµέρωσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEMO) - έχει δέκα χώρες-µέλη της Ε.Ε.,
καθώς και αρκετές ακόµη στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την προσχώρηση τους στην
Ένωση ή µε την προσδοκία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, η κατάσταση των µέσων
ενηµέρωσης στην περιοχή είναι µακριά από το να είναι ικανοποιητική, τόσο γενικά, αλλά και
ατοµικά. Μέσα µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και µεµονωµένοι δηµοσιογράφοι, αποτελούν συχνά
στόχο διαφόρων απειλών, πιέσεων, περιορισµών και ακόµη άµεσων επιθέσεων από διάφορες
οµάδες συµφερόντων, στοιχείων του υποκόσµου, ή πολιτικές οντότητες που τελούν υπό την
ηγεσία «δηµοκρατικά» εκλεγµένων ηγετών.

Αυτή είναι η θλιβερή πραγµατικότητα, η οποία είναι εµφανής, ακόµη και σε, να το πούµε έτσι,
«κανονικές και σταθερές» συνθήκες σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες της περιοχής. Όµως, η
πραγµατικότητα είναι πολύ χειρότερη σε καταστάσεις αναταραχών και αστάθειας, οι οποίες δεν
είναι τόσο σπάνιες σε κάποιες από τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πάρα πολλοί άνθρωποι
των µέσων ενηµέρωσης και δηµοσιογράφοι ήταν και είναι εκτεθειµένοι σε µια τεράστια ποικιλία
κινδύνων και επιθέσεων σε πολιτικό, οικονοµικό ή φυσικό επίπεδο. Πάρα πολλοί συνάδελφοι
εξακολουθούν να «ζουν» και να εργάζονται υπό συνεχή αστυνοµική επιτήρηση και προστασία.
Επιπλέον πάρα πολλά βάναυσα αδικήµατα κατά δηµοσιογράφων, ή ακόµη και δολοφονίες
παραµένουν ανεξιχνίαστε ή δεν αγγίζονται, ενώ οι δράστες χαίρουν ασφαλούς ατιµωρησίας.

Από την ίδρυση του Οργανισµού Μέσων Ενηµέρωσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το
2000, και αρκετά χρόνια µετά, ο SEEMO ήταν σε θέση να παρέχει ένα είδος καταφυγίου για
τους συναδέλφους στην περιοχή όταν αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα στην εκτέλεση της
αποστολής τους. ∆υστυχώς, αυτές οι µέρες έχουν περάσει προ πολλού και είµαστε πλέον
αναγκασµένοι να στρέψουµε τις προσπάθειες µας για την προστασία των δηµοσιογράφων σε
µορφές λεκτικής διαµαρτυρίας, που αποστέλλονται στις Αρχές των εµπλεκόµενων χωρών.
Πολλές από αυτές τις εκκλήσεις και αιτήµατα είχαν ορισµένα θετικά αποτελέσµατα, αλλά
πολύ συχνά οι γενικότερες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων σε συγκεκριµένες και
εξαιρετικές περιπτώσεις δεν άλλαξαν προς το καλύτερο.

Ο Οργανισµός είναι πολύ δραστήριος στην υποστήριξη των δηµοσιογράφων σε περιπτώσεις πίεσης
και επιθέσεων κατ’ αυτών. Η κύρια δραστηριότητα του είναι να προστατεύει την ελευθερία του
Τύπου βοηθώντας τους δηµοσιογράφους και τα µέσα ενηµέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Περισσότερα από το 65% των δελτίων τύπου και επιστολών διαµαρτυρίας που εστάλησαν σε
κυβερνητικούς και άλλους αξιωµατούχους είχαν θετικό αποτέλεσµα στο παρελθόν. Κάθε ενέργεια
διαµαρτυρίας του Οργανισµού διανέµεται στα κορυφαία περιφερειακά και διεθνή µέσα
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ενηµέρωσης, σε εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε πολιτικούς,
καθώς επίσης και σε άλλα δηµόσια πρόσωπα και θεσµούς. Επιπλέον, ο Οργανισµός διαθέτει ειδικές
ιστοσελίδες που αναφέρονται στην ελευθερία του Τύπου. Μέρος της τακτικής δραστηριότητας
τους σχετικά µε την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου είναι οι Αποστολές για την Ελευθερία
του Τύπου, καθώς και οι επισκέψεις παρακολούθησης και καταγραφής. Στο παρελθόν, ο
Οργανισµός παρείχε άµεση βοήθεια σε δηµοσιογράφους στην περιοχή δίνοντας τους τεχνικό
εξοπλισµό και άλλη βοήθεια. Ο Οργανισµός επίσης παρείχε την απαραίτητη βοήθεια σε
δηµοσιογράφους που ήταν αποδέκτες απειλών θανάτου.

Σε ένα φυλλάδιο του BBC σχετικά µε τις αξίες και τα πρότυπα είναι γραµµένο ότι σε έναν
τέλειο κόσµο, οι οδηγίες σύνταξης για δηµοσιογράφους αποτελείται από µια µόνο φράση:
χρησιµοποιήστε την καλύτερη δυνατή κρίση σας. Αλλά ο κόσµος που ζούµε είναι πολύ
µακριά από την τελειότητα, ειδικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Οργανισµός αποφάσισε να προσπαθήσει να βοηθήσει
δηµοσιογράφους στην περιοχή, παρέχοντας τους ένα πρακτικό, αν όχι ρεαλιστικό εγχειρίδιο µε
συγκεκριµένα παραδείγµατα και συµβουλές για το πώς να συµπεριφέρονται και να αντιδρούν σε
τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, καθώς και ορισµένους βασικούς κανόνες για επαγγελµατική και
αµερόληπτη συµπεριφορά, η οποία είναι απαραίτητη για την δουλειά µας. Το εγχειρίδιο προσφέρει
κάποιες αναφορές από συναδέλφους που είχαν την εµπειρία διαφορετικών απειλών, πιέσεων και
άλλων προκλήσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το παρόν εγχειρίδιο δηµοσιεύεται στα αγγλικά,
αλλά έχει επίσης εκδόσεις σε τοπικές γλώσσες για την Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία,
Μαυροβούνιο, την ΠΓ∆ της Μακεδονίας, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία, και Τουρκία.

Ελπίζουµε ότι µερικές από αυτές τις προτάσεις και οδηγίες να είναι χρήσιµες αν κάποιοι από
εσάς αντιµετωπίσετε παρόµοιες καταστάσεις.

Το παρόν εγχειρίδιο δηµοσιεύεται δια µέσου του προγράµµατος «∆ίκτυο Ασφαλείας για
Ευρωπαίους ∆ηµοσιογράφους» χρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε.. αυτό το διακρατικό έργο
συντονίζεται από το Ιταλικό think tank Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC) που έχει
αφιερώσει το έτος 2014 στην µελέτη της κατάστασης ελευθερίας του Τύπου στην Ιταλία,
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Μεταξύ των πολλών δράσεων των εταίρων είναι
η προώθηση ανταλλαγής γνώσεων εντός µια κατακερµατισµένης κοινότητα ελευθερίας των
µέσων ενηµέρωσης, η παρακολούθηση, τεκµηρίωση και ενηµέρωση σχετικά µε τις
παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, η χαρτογράφηση στο
διαδίκτυο εκατοντάδων παραβάσεων της ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης σε ολόκληρη
την Ευρώπη, και η παροχή συγκεκριµένης στήριξης για δηµοσιογράφους και επαγγελµατιών
του χώρου που απειλούνταν, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε ένα
πρόβληµα που εµφανίζεται από την Ανατολή µέχρι τη ∆ύση.

Radomir Ličina, Αρχισυντάκτης
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Εισαγωγή

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας συντάχθηκαν ως ένα µέρος µιας ευρύτερης
πρωτοβουλίας, προκειµένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους των µέσων ενηµέρωσης
στην περιοχή ώστε να είναι περισσότερο ασφαλείς και να προστατεύονται στην
καθηµερινή εργασία τους, ενώ ταυτόχρονα να παραµένουν επαγγελµατίες και υπεύθυνοι
στην διεκπεραίωση της. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι δηµοσιογράφοι και τα µέσα
ενηµέρωσης σε πάρα πολλές χώρες της περιοχής ήταν και εξακολουθούν να είναι σκόπιµα
ή κρυφά, θύµατα επιθέσεων και να δέχονται απειλές από εκείνους που φοβούνται τα
µάτια του κοινού, είτε πρόκειται για διεφθαρµένους πολιτικούς, µεγιστάνες µπερδεµένους
από την δύναµη των χρηµάτων τους ή για τις πλέον σκοτεινές σκιές του υποκόσµου. Τα
πολιτικά, νοµικά και οικονοµικά περιβάλλοντα γίνονται όλο και πιο εχθρικά προς τα
µέσα ενηµέρωσης, ακόµη και σε κράτη-µέλη της Ε.Ε.!

Ο Οργανισµός Μέσων Ενηµέρωσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως εκ τούτου, µαζί
µε τους οργανισµούς SEEMO-SECEMO, την ∆ιεθνή Ακαδηµία – ∆ιεθνές Κέντρο Τύπου,
Οργανισµό ∆ηµοσίων Σχέσεων Νότιας, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης (SECEPRO)
µε έδρα τη Βιέννη και τη δεξαµενή σκέψης Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC) από
το Rovereto της Ιταλίας (που παρακολουθεί 26 χώρες στην νοτιοανατολική Ευρώπη,
Τουρκία και τον Καύκασο, συµπεριλαµβανοµένων και 6 κρατών-µελών της Ε.Ε.)
αποφάσισαν από κοινού να προσφέρουν αυτό το σύντοµο και πρακτικό οδηγό για τους
δηµοσιογράφους και τα µέσα ενηµέρωσης, που θα µπορούσαν να βρεθούν σε δύσκολη
θέση κατά την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων τους.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει ορισµούς, συµβουλές και πρακτικά παραδείγµατα που
συνδέονται µε τις τακτικές δραστηριότητες των ανθρώπων που εργάζονται στα µέσα
ενηµέρωσης και των γραφείων τους σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ανταποκρίσεις από
εµπόλεµες περιοχές, διαδηλώσεις και κοινωνικές αναταραχές, για φυσικές και άλλες
καταστροφές, ανταποκρίσεις υπό το καθεστώς εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων,
απειλών και µηνύσεων, και φυσικά µερικές βασικές αρχές της ηθικής δηµοσιογραφίας,
συµπεριλαµβανοµένης και της διαφθοράς, αλλά και για κάποιες νέες προκλήσεις που
επιβάλλονται από τις νέες τεχνολογίες. Κάποια από αυτά τα θέµατα, όπως ανταποκρίσεις
από εµπόλεµες ζώνες καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο από άλλα λόγω του γεγονότος
ότι ένας από τους βασικούς χρηµατοδότες του εγχειριδίου, ο Saša Leković, διαθέτει
εντυπωσιακή εµπειρία σε αυτό το τοµέα, αλλά και επειδή ορισµένες από τις παρεχόµενες
συµβουλές και γνώση µπορούν να εφαρµοστούν και να χρησιµοποιηθούν σε σχετικά
παρόµοιες καταστάσεις.
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Οι εκδότες και οι συντάκτες του εγχειριδίου πιστεύουν ειλικρινά ότι το προϊόν τους, αν
και δεν είναι άψογο, θα εξυπηρετήσει το σκοπό του και την καλή πρόθεση µε την οποία
συντάχθηκε, ελπίζοντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει τους δηµοσιογράφους να
ανταπεξέλθουν καλύτερα σε περιπτώσεις που αντιµετωπίζουν βίαιες ή εχθρικές
αντιδράσεις σε ανεπιθύµητες απόψεις των µέσων ενηµέρωσης και του κοινού εν γένει και
να υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου και της ελεύθερης έκφρασης ως µια από τις
βασικές αρχές της ελευθερίας.
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Μέρος 1ο:
Ανταποκρίσεις σε έκτακτες και µη

κανονικές συνθήκες
A. Ανταποκρίσεις από εµπόλεµες ζώνες

Ρεπορτάζ από εµπόλεµες ζώνες περιλαµβάνει µια καλά εµπεριστατωµένη και λεπτοµερή
προετοιµασία καθώς και την τήρηση µιας σειράς κανόνων κατά τη διάρκεια παραµονής
στο χώρο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο δυνητικός κίνδυνος για ένα δηµοσιογράφο. Ένα
µεγάλο µέρος των συµβουλών σχετικά µε την προετοιµασία και την επιτόπια έρευνα των
ανταποκριτών από εµπόλεµες περιοχές ισχύει επίσης και για ανταποκρίσεις από άλλες
έκτακτες καταστάσεις όπως βίαιες διαδηλώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές ή παρόµοιες
επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαµε το εγχειρίδιο µε το µέρος
που ασχολείται µε ανταποκρίσεις από εµπόλεµες ζώνες. Επίσης, αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο το 1ο µέρος είναι τόσο εκτενές και αναλυτικό.

Οι ενότητες που ακολουθούν δεν θα επαναλάβουν τις βασικές συµβουλές για
ανταποκρίσεις από εµπόλεµες ζώνες, που ισχύουν και για άλλες έκτακτες περιστάσεις.
Αντ’ αυτού θα ασχοληθούν µε θέµατα ειδικά για συγκεκριµένα γεγονότα και φαινόµενα.
Επιπλέον, στο βαθµό που κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, οι συντάκτες χρησιµοποίησαν τις
δικές τους εµπειρίες. Αν σε κάποια θέµατα δεν διέθεταν τη σχετική εµπειρία, τότε
χρησιµοποίησαν την εµπειρία άλλων δηµοσιογράφων, ως επί το πλείστον από την
Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και από άλλα µέρη του κόσµου. Θα ήταν καλύτερα, αν
δεν έχετε ποτέ την ανάγκη να χρησιµοποιήσετε τις δεξιότητες και την εµπειρία,
απαραίτητες σε εµπόλεµες ζώνες, αλλά είναι καλό να τις εµπεδώσετε. Αποδεικνύονται
συχνά χρήσιµες ακόµη και σε περιόδους ειρήνης.

Τι είναι

Θα µπορούσε να είναι ανταπόκριση από την πρώτη γραµµή των µαχών, αλλά και από
την ευρύτερη περιοχή, άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενη στον πόλεµο. Ρεπορτάζ από µια
εµπόλεµη ζώνη είναι πιθανώς η πλέον επικίνδυνη κατάσταση στην οποία µπορεί να
βρεθεί ένας δηµοσιογράφος καθώς είναι ο συµβατικός και συνηθισµένος κώδικας
συµπεριφοράς δεν ισχύει – η κατάσταση µπορεί να αλλάξει γρήγορα και συχνά ο
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δηµοσιογράφος δεν είναι σε θέση να αποφασίσει ανεξάρτητα για τη διάρκεια της
παραµονής του σε ένα επικίνδυνο µέρος ή πότε πρέπει να φύγει µε ασφάλεια. Ποιες
είναι οι κύριες προκλήσεις;

Ενώ ένας δηµοσιογράφος παραµένει σε µια εµπόλεµη ζώνη συλλέγοντας πληροφορίες
βρίσκεται αντιµέτωπος µε τον κίνδυνο να τραυµατιστεί ή να σκοτωθεί, µη γνωρίζοντας
ούτε πότε, ούτε από µπορεί να προέλθει ο µεγαλύτερος κίνδυνος. Ένας πύραυλος, µια
νάρκη, ή µια σφαίρα θα µπορούσαν να προξενήσουν βλάβη όταν ο ρεπόρτερ βρίσκεται
στην πρώτη γραµµή ενός πεδίου µάχης ή στην πραγµατικότητα σε οποιοδήποτε µέρος
µιας εµπόλεµης ζώνης.

Αν υπάρχουν µαχητές της µιας πλευράς πολύ κοντά του (το οποίο είναι ένα συχνό
φαινόµενο σε εµπόλεµες ζώνες, ειδικά στην πρώτη γραµµή), ο δηµοσιογράφος κινδυνεύει
να προσβληθεί από τους µαχητές της άλλης πλευράς, αναµεµειγµένης στη σύγκρουση.
Ένας δηµοσιογράφος δεν είναι οπλισµένος και δεν είναι εκπαιδευµένος για µάχη. Ούτως
ή άλλως, η δουλειά του/της δεν είναι να πολεµήσει, αλλά να κάνει ρεπορτάζ.

Ένας δηµοσιογράφος κινδυνεύει από τους µαχητές που βρίσκονται στο άµεσο
περιβάλλον γύρω του, καθώς λόγω των ειδικών καταστάσεων που προκαλούν µεγάλο
άγχος (για παράδειγµα ο θάνατος ενός µέλους διµοιρίας) – άλλοι µαχητές θα µπορούσαν
να λάβουν την εκδίκηση τους κατηγορώντας τον δηµοσιογράφο ως ένοχο µε βάση απλά
την παρουσία του εκεί, ή απλά και µόνο γιατί είναι δηµοσιογράφος, και έτσι κατά κάποια
έννοια είναι «ξένο σώµα», αφού δεν είναι µέλος της οµάδας τους.

Τα προβλήµατα ασφαλείας δηµοσιογράφων σε εµπόλεµες ζώνες δεν σταµατούν στο
επίπεδο συλλογής πληροφοριών, αλλά επεκτείνονται στην δηµοσίευση τους – ειδικά
αν ένας δηµοσιογράφος βρίσκεται µεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε µια εµπόλεµη
περιοχή ή επιστρέφει συχνά σε αυτήν. Μαχητές, καθώς και κάτοικοι των εµπόλεµων
περιοχών συνήθως αντιδρούν συναισθηµατικά σε αναφορές σχετικές µε αυτούς και τα
γεγονότα στην περιοχή τους. Αν δεν είναι ικανοποιηµένοι µε τις εν λόγω δηµοσιεύσεις
(ακόµη και σε περιπτώσεις που οι ίδιοι δεν έχουν δει ή έχουν ακούσει πρωτότυπες
πληροφορίες, αλλά έλαβαν σχετικές πληροφορίες γύρω από αυτές µε τη µορφή της
φήµης από τρίτους), είναι γνωστό ότι συνήθως αντιδρούν σκληρά. Ένας
δηµοσιογράφος µπορεί να αντιµετωπίσει την περίπτωση όπου περιορίζεται η
ικανότητα του να µετακινείται στην περιοχή. Επίσης θα µπορούσε να απαχθεί, να
υποπέσει θύµα ξυλοδαρµού ή ακόµη και να σκοτωθεί.

Εκτός από τους δηµοσιογράφους που αποστέλλονται σε εµπόλεµες ζώνες από τους
συντάκτες τους και άλλων που αποφασίζουν να εισέλθουν σε αυτές τις περιοχές
ανεξάρτητα, υπάρχει και µια άλλη κατηγορία πολεµικών ανταποκριτών. ∆εν ταξιδεύουν
στην εµπόλεµη περιοχή για να παρέχουν την ανταπόκριση τους, αλλά εγκαθίστανται εκεί.
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Γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή, καθώς και τους ανθρώπους που ζουν εκεί,
συµπεριλαµβανοµένων και των µαχητών που προέρχονται από την περιοχή. Ωστόσο, αυτό
δεν αποτελεί πάντοτε πλεονέκτηµα. Σε αντίθεση µε τους δηµοσιογράφους που ήρθαν στην
εµπόλεµη ζώνη από κάποια άλλη πόλη, χώρα ή ακόµη και ήπειρο, οι τοπικοί δηµοσιογράφοι
είναι γνωστοί στην πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής και των µαχητών. Σε
καταστάσεις πολέµου και αυξηµένης έντασης, παλιές παρεξηγήσεις, προκαταλήψεις και
διαφορές που προκύπτουν από την κοινή ιστορία τους δύνανται να αναζωπυρωθούν και
να κλιµακωθούν σε επίθεση κατά του δηµοσιογράφου. Τοπικοί δηµοσιογράφοι βρίσκουν
εαυτούς κάτω από µεγαλύτερη πίεση από άλλους συναδέλφους, αν οι ντόπιοι και οι µαχητές
της περιοχής δεν συµφωνούν µε τα ρεπορτάζ τους. Κατά τη διάρκειας ενός πολέµου, το
περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν τοπικοί δηµοσιογράφοι συχνά αναµένει συχνά
ότι δεν τα τηρούνται τα δηµοσιογραφικά πρότυπα, γιατί θα πρέπει να επιλέξουν µεταξύ
της µιας ή της άλλης πλευράς, π.χ., να διαδίδουν προπαγάνδα ή να παρουσιάζουν
αντικειµενικές πληροφορίες. Η κατάσταση δε γίνεται χειρότερη σε περίπτωση που η
οικογένεια του/της δηµοσιογράφου ζει στην περιοχή που έχει πληγεί από τον πόλεµο.

Μερικές φορές ένας δηµοσιογράφος πιέζεται να συνεργαστεί µε το στρατό, την
αστυνοµία και τις µυστικές υπηρεσίες, ειδικά αν αυτός/ή ταξιδεύει σε περιοχές που δεν
είναι επαρκώς ασφαλείς γι’ αυτούς. Την ίδια στιγµή υπάρχει ο κίνδυνος χρήσης της
πληροφορίας από άλλο δηµοσιογράφο καταχρηστικά, που συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες
ασφαλείας ή ακόµη και πράκτορες µυστικών υπηρεσιών που εµφανίζονται ως
δηµοσιογράφοι. Τέτοια περιστατικά είναι συνήθη σε εµπόλεµες ζώνες.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ένας δηµοσιογράφος να
κατηγορηθεί ως κατάσκοπος, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά θύµατα µεταξύ
των µαχητών και των κατοίκων της περιοχής.

Πως πρέπει να γίνεται το ρεπορτάζ

Ρεπορτάζ από εµπόλεµες ζώνες, όπως και κάθε άλλη δηµοσιογραφική δουλειά απαιτεί
εξαιρετική προετοιµασία. Αυτή περιλαµβάνει όχι µόνο την άρτια γνώση των εργαλείων
και των µεθόδων της δηµοσιογραφίας, αλλά και γεωγραφικά και ιστορικά γεγονότα,
καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες για την περιοχή για την οποία σκοπεύει να κάνει
ρεπορτάζ. Μια τέτοια προετοιµασία είναι απαραίτητη για τους τοπικούς
δηµοσιογράφους, καθώς και αν ακόµη γνωρίζουν αρκετά για την περιοχή και τους
ανθρώπους της συγκριτικά µε δηµοσιογράφους που προέρχονται από αλλού.

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε όχι µόνο ποιος πολεµά ποιον και γιατί, αλλά και ποια
είναι η πολιτική κατάσταση σε µια εµπόλεµη ζώνη, ποιοι είναι οι ηγέτες των µαχητών,
και ποια τα µέλη των τοπικών αρχών. Οι συνήθεις θεσµοί της πολιτικής κυβέρνησης
συχνά δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια πολέµου και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν
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οι µεγαλύτερες συγκρούσεις. Αντικαθίστανται από διάφορα κέντρα διαχείρισης κρίσεων.
Μερικές φορές δεν υπάρχει καµία µορφή οργανωµένης δράσης εκτός από το στρατό και
την αστυνοµία. Κάποιες φορές υπάρχουν µόνο παραστρατιωτικές οµάδες. Τέτοιες
καταστάσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τους δηµοσιογράφους.

Πριν αναχωρήσετε για µια εµπόλεµη ζώνη, συλλέξτε πληροφορίες από άλλους
δηµοσιογράφους, που ήταν ήδη εκεί και να έρθετε σε επαφή µε δηµοσιογράφους που
επίσης σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο ίδιο µέρος που και εσείς πηγαίνετε. Αν δεν τους
γνωρίζετε, ψάξτε τους δια µέσου δηµοσιογραφικών δικτύων. Επίσης προετοιµάστε ένα
κατάλογο µε όλα τα ονόµατα και στοιχεία επικοινωνίας των στρατιωτικών αξιωµατούχων,
της αστυνοµίας και διάφορων δηµόσιων υπηρεσιών (αν είναι ενεργές στην εµπόλεµη
ζώνη) πριν από την αναχώρηση σας. Μάθετε ποιος τους γνωρίζει καλά και ετοιµάστε ένα
κατάλογο ανθρώπων που µπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν όταν είστε στην
εµπόλεµη ζώνη. Επίσης, ετοιµάστε ένα κατάλογο αυτών που θα πρέπει να αποφύγετε.

Σίγουρα προσπαθήστε να µάθετε ποια είναι τα πρόσωπα που µπορείτε να εµπιστευτείτε
και να ζητήσετε βοήθεια αν την χρειαστείτε. Αν δεν έχετε ποτέ επισκεφτεί την περιοχή
στο παρελθόν, προσπαθήστε να δηµιουργήσετε σχέσεις εµπιστοσύνης και διασυνδέσεις
µέσω κάποιου ενδιάµεσου φορέα – κάποιου που γνωρίζει τόσο εσάς, αλλά και µια πιθανή
επαφή στην περιοχή πολύ καλά. Φυσικά, είναι σηµαντικό να γνωρίζετε τον ενδιάµεσο
πολύ καλά για να έχετε πλήρη εµπιστοσύνης στο πρόσωπο του/της.

Καθώς αναχωρείτε για µια εµπόλεµη ζώνη για να κάνετε ρεπορτάζ, να έχετε κατά νου ότι,
ανεξάρτητα από το αρχικό σχέδιο σας, δεν µπορείτε ποτέ να είσαστε σίγουροι για το
πόσο καιρό θα µείνετε εκεί και σε τι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Θα πρέπει
πάντοτε να είσαστε προετοιµασµένοι να παραµείνετε ένα σηµαντικά µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα και σε χειρότερε συνθήκες διαβίωσης και εργασίας από αυτές που περιµένετε
να βρείτε. Παρακάτω θα βρείτε µερικές συµβουλές σχετικά µε ταξίδια και αντικείµενα
που θα πρέπει να φέρετε µαζί σας, καθώς και τα αντικείµενα που συνιστάται να µην τα
έχετε µαζί σας σε µια εµπόλεµη ζώνη.

Όχηµα µεταφοράς

Σε γενικές γραµµές, δεν συνιστάται να πάτε σε µια εµπόλεµη ζώνη µε το δικό σας
αυτοκίνητο. ∆εν µπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα είσαστε σε θέση να µετακινείστε χωρίς
εµπόδια και, όπου αυτό µπορεί να είναι δυνατό, η παρουσία σας θα είναι πολύ αισθητή. Αν
είσαστε αναγκασµένοι να αφήσετε το όχηµά σας κάπου, ενώ κάνετε ρεπορτάζ από κάποιο
άλλο µέρος, είναι πολύ πιθανό το όχηµα σας να κλαπεί, να προξενήσουν ζηµιές σε αυτό, ή
να καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι επίσης δυνατό αν επιστρατευτεί από την αστυνοµία ή το
στρατό αν θεωρηθεί κατάλληλο για τις ανάγκες τους. Ακόµη και αν καµία από τις δυο
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω συµβεί, έχετε υπόψιν σας ότι ακόµη και µια µικρή
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δυσλειτουργία στη λειτουργία του οχήµατος σας σε µια εµπόλεµη ζώνη µπορεί να σηµαίνει
ότι θα πρέπει να εγκαταλείψετε το όχηµα επί τόπου και να συνεχίσετε χωρίς αυτό.

Γι’ αυτό το λόγο είναι καλύτερο να χρησιµοποιήσετε τη δηµόσια συγκοινωνία (αν
λειτουργεί και µέχρι όπου αυτό είναι δυνατόν), και µετά από τις συγκοινωνίες
χρησιµοποιήστε τις υπηρεσίες ενός κατοίκου της περιοχής. Πράττοντας έτσι θα πρέπει
κανείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικός/ή, και αν είναι δυνατόν, να έχει γίνει αρκετή
προετοιµασία εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου, κατά την προετοιµασία του ταξιδιού, και
πριν την αναχώρηση για την εµπόλεµη ζώνη, ελέγξτε αν υπάρχουν αξιόπιστα άτοµα που θα
µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες τους ως οδηγό, µαζί µε το όχηµα τους. Θα
υπάρξουν φορές που να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε διαφορετικό οδηγό και όχηµα από
την κάθε πλευρά, δεδοµένου ότι µπορεί να ζουν σε διαφορετικές πλευρές της περιοχής των
συγκρούσεων. Θα πρέπει να σκεφτείτε την ασφάλεια των ανθρώπων που συνεργάζονται
µαζί σας και των οποίων χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουν. Εφαρµόζοντας
αυτή την πρακτική ακολουθείτε τους κανόνες δεοντολογίας των επαγγελµατιών
δηµοσιογράφων και είναι επίσης καθοριστική για την δική σας ασφάλεια.

Αντικείµενα (σακίδιο, ρούχα, παπούτσια, χρήµατα, έγγραφα)

Είναι καλύτερο να πάρετε µαζί σας όσο το δυνατόν λιγότερα πράγµατα, προκειµένου να
είσαστε σε θέση να κινηθείτε γρηγορότερα και µε ευκολία, και να κάνετε τη δουλειά σας
µε λιγότερες δυσκολίες. Μερικά από τα υπάρχοντά σας θα µπορούσαν να παραµείνουν
σε ένα ασφαλές µέρος που εσείς ή κάποιος που εµπιστεύεστε µπορούν να έχουν
πρόσβαση γρήγορα σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρει κάτι. Όσα λιγότερα πράγµατα
έχετε µαζί σας, τόσο το καλύτερο.

Αν είναι δυνατόν, έχετε µαζί σας ένα ή δύο αδιάβροχα και ανθεκτικά στη φωτιά ανά
πάσα στιγµή. Μπορείτε να µεταφέρετε το ένα στην πλάτη και το άλλο στο στήθος,
αφήνοντας έτσι ελεύθερα τα χέρια σας. Είναι καλύτερο το πίσω σακίδιο να διαθέτει
ανατοµικό µαξιλάρι. Επίσης και τα δυο σακίδια να διαθέτουν επιπλέον τσέπες και
ρυθµιζόµενους ιµάντες ώστε να µπορείτε ανά πάσα στιγµή να το επεκτείνεται όπως
απαιτείται. Με αυτό το τόπο η διαχείριση και µεταφορά των σακιδίων θα είναι
ευκολότερη. Περαιτέρω αντικείµενα που µπορείτε να χρειαστείτε (για παράδειγµα:
τηλέφωνο, φωτογραφική µηχανή, φακό, κάποια έγγραφα, ή συνδετική ταινία) θα είναι
εύκολα προσβάσιµα χωρίς να απαιτείται να κατεβάσετε το σακίδιο από το σώµα µας,
καθώς και θα µειώσει την πιθανότητα απώλειας ή ζηµιάς σε κάποια από αυτά σε
περίπτωση που θα χρειαστεί ξαφνικά να τρέξεις ή να αναλάβεις κάλυψη. Με αυτό τον
τρόπο επίσης µειώνεις την πιθανότητα να αυτοτραυµατιστείς.

Χρησιµοποιείτε ειδικά προστατευτικά καλύµµατα (σακούλες, προστατευτικό φιλµ,
κλπ.) για χρήµατα και έγγραφα. Είναι καλύτερο να κρατάτε χρήµατα και προσω
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πικά έγγραφα εντός µιας προστατευτικής σακούλας κάτω από τα ρούχα σας, εκτός
της δηµοσιογραφικής ταυτότητας. Η δηµοσιογραφική ταυτότητα θα πρέπει να είναι
σε εµφανή θέση, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορείτε να την κρύψετε γρήγορα
αν αυτό είναι απαραίτητο. Μερικές φορές, µια εµφανής ταυτότητα σε µια εµπόλεµη
ζώνη µπορεί να σώσει τη ζωή σας. Άλλες φορές, κρατώντας το κρυφό εξυπηρετεί
τον ίδιο σκοπό. Αν δεν έχετε διεθνή δηµοσιογραφική ταυτότητα (π.χ., από την
∆ιεθνή Οµοσπονδία ∆ηµοσιογράφων) σίγουρα πρέπει να την προµηθευτείτε.
Ανάλογα µε την περίπτωση, µερικές φορές είναι καλύτερο για την δική σας
ασφάλεια να είναι ορατό διαρκώς το διεθνές αναγνωριστικό Τύπου, και η
ταυτότητα του µέσου ενηµέρωσης που εκπροσωπείται κρυµµένη. Άλλες φορές
µπορεί να είναι καλύτερο το αντίστροφο.

Ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες να έχεις µαζί σου
ανθεκτικά, άνετα και ζεστά παπούτσια. Ανθεκτικά παπούτσια θα αντιµετωπίσουν τις
συνθήκες του εδάφους και θα σας παρέχουν προστασία.Αποφύγετε παπούτσια που δεν έχετε
φορέσει στο παρελθόν.Αν δεν έχουν φορεθεί πριν, µπορούν να σας προκαλέσουν φουσκάλες
που θα κάνει το βάδισµα σας δύσκολο, και έτσι θέτοντας την ασφάλειας σας σε κίνδυνο.

Να φοράτε πολλαπλά στρώµατα ρούχων. Τα ρούχα σας επίσης θα πρέπει να διαθέτουν
άφθονες τσέπες και να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά και την εύκολη
διατήρηση. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε επιπλέον χώρο για πράγµατα που πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιµα, και θα είσαστε σε θέση να τα βγάζετε ή να τα φοράτε ανάλογα µε
τις απαιτήσεις. Επίσης, καλά επιλεγµένα ρούχα θα κάνουν το πλύσιµο και το στέγνωµα
ευκολότερο και θα διατηρηθούν περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να
φέρετε πολλά ρούχα µαζί σας, σηµαντική λεπτοµέρεια σε περίπτωση που θα παραµείνετε
σε εµπόλεµη ζώνη για µεγαλύτερη διάρκεια. Μεταφέροντας λιγότερα πράγµατα η κίνηση
καθίσταται ευκολότερη και συνεπώς αυξάνοντας την ασφάλεια σας.

Τροφή

Αν και δεν µπορείτε να φέρετε µαζί σας επαρκείς προµήθειες τροφίµων για όλη τη
διάρκεια της παραµονής σας σε µια εµπόλεµη ζώνη, χρειάζεται να έχετε κάποια τρόφιµα
µαζί σας ανά πάσα στιγµή, αφού δεν θα είσαστε σε θέση να γνωρίζετε πότε θα βρείτε
τρόφιµα και σε τι ποσότητες. Είναι καλύτερο να έχετε µαζί σας κάποια µικρά δοχεία µε
τροφή µακράς διαρκείας. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να τα διατηρήσετε για
µεγαλύτερες χρονικές περιόδους, αν µπορείτε να βρείτε άλλες πηγές τροφίµων, και δεν
θα υπάρχει ο κίνδυνος να χαλάσουν κάποια τρόφιµα που αποµένουν σε κάποιο δοχείο
αφού η ποσότητα που περιέχεται είναι περισσότερη του ενός γεύµατος.

Αν είναι δυνατόν, να φέρετε µαζί σας βιταµίνες και κάτι γλυκό. Η καλύτερη σοκολάτα
είναι η µαγειρική. Εκτός του ότι είναι γλυκιά, είναι λιγότερο επιρρεπής να λιώνει από την
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κανονική σοκολάτα. Φέρετε µαζί σας επίσης ένα δοχείο για νερό. Είναι καλύτερα να
χρησιµοποιήσετε ένα ανθεκτικό µπουκάλι θερµός, και το καπάκι του µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως φλυτζάνι για καφέ, τσάι ή άλλα ποτά.

Για να ανοίγετε µεταλλικά δοχεία και να κόβετε την τροφή σας να έχετε µαζί σας ένα
πολύ-σουγιά (Swiss Army Knife). ∆ιαθέτει ανοιχτήρι µπουκαλιών, λίµα, και ψαλίδι,
εργαλεία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για µια ποικιλία εργασιών – για παράδειγµα,
εκτός από το άνοιγµα µεταλλικών δοχείων, µπορείτε να διατηρείτε τα νύχια σας µε αυτό.
Μερικές φορές δεν είναι δυνατόν να κάνεις κάτι τόσο απλό µε άλλο τρόπο ενώ βρίσκεσαι
σε µια εµπόλεµη ζώνη. Ο πολύ-σουγιάς είναι πολύ ευπροσάρµοστος – µπορεί να ανοίξει
κλειδαριές ή να κόψει σύρµατα. Είναι τόσο πρακτικός όχι µόνο να κάνει το φαγητό σας
πιο εύκολο, αλλά και να αυξήσει πάρα πολύ την ασφάλεια σας. Σε ακραίες περιπτώσεις
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως όπλο για αυτοάµυνα.

Εξοπλισµός, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας και προστασία επικοινωνιών

Η κατάσταση σήµερα είναι εντελώς διαφορετική από ότι ήταν σε προηγούµενες
δεκαετίες. Φορητοί υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και ακόµη
µικροσκοπικές, αλλά υψηλής ποιότητας κάµερες και έξυπνα τηλέφωνα, καθώς και
υπερσύγχρονη τεχνολογία και ασύρµατη σύνδεση στο Internet επιτρέπουν στους
δηµοσιογράφους να στείλουν κείµενα, φωτογραφίες και βίντεο σχεδόν από την
πρώτη γραµµή των µαχών σε πραγµατικό χρόνο. Το γεγονός αυτό είναι ένα
τεράστιο πλεονέκτηµα για τους πολεµικούς ανταποκριτές σήµερα, σε σύγκριση µε
µόνο είκοσι χρόνια πριν.

Ωστόσο, ακριβώς όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική πρόοδο, και αυτή έχει τα
µειονεκτήµατα της. Είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθείται η δραστηριότητα
των δηµοσιογράφων, συµπεριλαµβανοµένων και των πολεµικών ανταποκριτών.
Είναι πιο εύκολο να ελέγχουν διακριτικά που κινούνται, µε ποιους επικοινωνούν,
τι αρχεία µε τι πληροφορίες έχουν αποθηκεύσει στους φορητούς υπολογιστές και
τα κινητά τηλέφωνα τους. Το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι ότι οι
υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών – και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρονται και
έχουν στην κατοχή τους τον αναγκαίο εξοπλισµό (ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα
ακριβώς ή πολύπλοκος στη χρήση του) – µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή
ενός δηµοσιογράφου ή να τον/την απειλήσουν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ένας φορητός υπολογιστής ή ένα έξυπνο τηλέφωνο
που θα φέρετε µαζί σας σε µια εµπόλεµη ζώνη θα πρέπει να έχει αποθηκευµένα ελάχιστα
εµπιστευτικά δεδοµένα κατά το δυνατόν. Τα δεδοµένα αυτά θα µπορούσαν να βλάψουν
εσάς, το έργο σας και άλλα άτοµα, αν πέσουν στα χέρια κάποιου κακόβουλου τρίτου.
Όλα τα ονόµατα, οι αριθµοί τηλεφώνων και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες
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για την εργασία σας στο πεδίο, θα πρέπει να είναι γραµµένα σε ένα κοµµάτι χαρτί, αν δεν
µπορείτε να τα αποµνηµονεύσετε (και αν είναι δυνατόν µε τη χρήση κώδικα που θα
δηµιουργήσετε µόνοι σας), και να είναι αποθηκευµένα σε µια κρυφή τσέπη του σακιδίου
σας, των ρούχων σας ή των παπουτσιών σας. Ο κώδικας µπορεί να είναι απλός, αλλά
είναι σηµαντικό ότι έχει δηµιουργηθεί από εσάς προσωπικά.

Για παράδειγµα, µπορείτε να γράψετε αριθµούς µε τον ακόλουθο τρόπο: το 0 µπορεί να
είναι ένας κώδικας για το 1, 9 για 2 κλπ. Ονόµατα µπορεί να είναι γραµµένα µε
υποκοριστικά, ή ακόµη καλύτερα ως έννοιες που θυµίζουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο,
αλλά οι άλλοι θεωρούν ως ασήµαντες. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λέξη Bingo για κάποιον που του αρέσει να στοιχηµατίζει ή να συµµετέχει σε
διαγωνισµούς, τη λέξη «γωνία» για κάποιο που µένει σε γωνιακό σπίτι κλπ. Με αυτό τον
τρόπο εσείς και οι εµπλεκόµενοι θα είσαστε περισσότερο ασφαλείς. Παρόλο που αυτή η
µέθοδος φαίνεται πρωτόγονη είναι αρκετά αποτελεσµατική.

Σε κάθε περίπτωση, αποθηκεύετε όσο το δυνατόν λιγότερα δεδοµένα σε συσκευές
επικοινωνίας όταν βρίσκεστε σε εµπόλεµη ζώνη. Κάθε φορά που θα στείλετε κάποιες
σηµαντικές και εµπιστευτικές πληροφορίες ή την ανταπόκριση σας, ζητήστε επιβεβαίωση
ότι έχουν ληφθεί, ώστε να µπορείτε µετά να διαγράψετε τις πληροφορίες από τη συσκευή
σας. Ωστόσο είναι καλό να κρατήσετε κάποια σχετικά στοιχεία στις συσκευές σας –
φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία που µπορείτε να δείξετε αν σας ζητηθεί, ώστε να µην
θεωρηθείτε ύποπτος. Υπάρχει η δυνατότητα διάσπασης της µνήµης της συσκευής σας
µε τέτοιο τρόπο που µόνο µέρος του περιεχοµένου της είναι ορατό σε όλους και το
υπόλοιπο είναι προσβάσιµο µόνο µε τη χρήση ειδικού κωδικού.

Η ασφάλεια επικοινωνίας και των πληροφοριών που αποθηκεύετε σε συσκευές
επικοινωνίας θα βελτιωθεί σηµαντικά αν χρησιµοποιείτε κρυπτογραφηµένη
επικοινωνία (είναι δυνατόν να κρυπτογραφείτε το περιεχόµενο των εισερχόµενων
µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των τηλεφωνικών κλήσεων), και
µπορείτε να χρησιµοποιείτε εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ., µια υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο, αλλά δεν αφήνει
ίχνη στη συσκευή σας. Είναι επίσης δυνατόν να εγκαταστήσετε µια
“περιπλανώµενη“ διεύθυνση IP που καθιστά δύσκολο για τους άλλους να σας
εντοπίσουν, καθώς θα φαίνεται ότι διαρκώς αλλάζετε συνεχώς φυσικές θέσεις:
Καναδά, Ιρλανδία, Νιγηρία … παρόλο που βρίσκεστε στο ίδιο µέρος – µια εµπόλεµη
ζώνη στην άλλη άκρη του κόσµου. Μερικά συστήµατα προστασίας είναι φιλικά προς
το χρήστη και άλλα απαιτούν προηγµένα επίπεδα τεχνικών δεξιοτήτων και
εξελιγµένα εργαλεία. Πριν από την αναχώρηση σας για αποστολή σε εµπόλεµη
ζώνη, επικοινωνήστε µε ένα έµπειρο και αξιόπιστο εµπειρογνώµονα, προκειµένου
να διασφαλίσετε ότι έχετε εγκατεστηµένα όλα τα αναγκαία συστήµατα ασφαλείας
και έχετε εξοικειωθεί µε τη χρήση και λειτουργία τους.
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Ενώ βρίσκεστε σε αποστολή, συλλέγετε πληροφορίες αντί να τις διαδίδετε
γύρω σας

Ποτέ µην ξεχνάτε ότι είσαστε σε αποστολή πεδίου για να συλλέξετε όσες το δυνατόν
περισσότερες χρήσιµες πληροφορίες και όχι να µοιράζεστε πληροφορίες µε άτοµα που
θα συναντάτε: γι’ αυτό που κάνετε, τι έχετε ανακαλύψει, που και µε ποιον σκοπεύετε να
ταξιδέψετε, µε ποιους θα συναντηθείτε, κλπ. Μιλάτε για τον εαυτό σας και ότι έχετε
κάνει και τι πρόκειται να κάνετε µόνο µέχρι το σηµείο που είναι απαραίτητο. Όταν
µιλάτε γι’ αυτά τα θέµατα δώστε στους συνοµιλητές σας άσχετες πληροφορίες,
προσπαθήστε να αποφύγετε επικίνδυνες συζητήσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια
(όπως αξιολογήσεις στρατιωτικών ενεργειών, πολιτικά φρονήµατα, και αποφύγετε
διαφωνίες µε τους συνοµιλητές σας. Αποφεύγετε να µιλάτε για ειδικά θέµατα και
καταστάσεις, αλλά ποτέ µην λέτε ψέµατα. Αν γίνει αντιληπτό ότι ψεύδεστε, έστω και ένα
µικρό, αθώο ψέµα, θα κάνει το συνοµιλητή σας να χάσει την εµπιστοσύνη του σε σας
και κάτι τέτοιο µερικές φορές µπορεί να σας κοστίσει τη ζωή σας.

Πριν αναχωρήσετε για µια εµπόλεµη ζώνη, είναι υψίστης σηµασίας να βεβαιωθείτε ότι
κάποιοι από τους συντάκτες του µέσου ενηµέρωσης για το οποίο εργάζεστε είναι διαθέσιµοι
ανά πάσα στιγµή να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα τας και ότι είσαστε δηµοσιογράφος σε
αποστολή πεδίου. Επίσης βεβαιωθείτε ότι θα σας «καλύψει», αν κάποιος κάνει ερωτήσεις
σχετικά µε σας και την διαµονή σε µια εµπόλεµη ζώνη. Αφήστε σε εµφανή σηµεία των
συσκευών επικοινωνίας σας τα ονόµατα και τα στοιχεία επαφής των συντακτών σας, και
µιλάτε γι’ αυτά τα στοιχεία ελεύθερα µε τους συνοµιλητές σας και όσο το δυνατόν
περισσότερο, λέγοντας τους ότι είσαστε σε διαρκή επικοινωνία µαζί τους ώστε να γνωρίζουν
ότι είσαστε εντάξει. Αυτό θα µπορούσε να σώσει τη ζωή σας. Παράλληλα µε τα στοιχεία
επικοινωνίας των συντακτών σας, κρατάτε πάντοτε τα στοιχεία επικοινωνίας υπαλλήλων
των διεθνών οργανισµών, ώστε να µπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που θα
εµφανιστεί η ανάγκη. Σιγουρευτείτε ότι τα άτοµα γύρω σας το γνωρίζουν. Είναι σηµαντικό,
γιατί οι άνθρωποι στις εµπόλεµες ζώνες συχνά αντιλαµβάνονται ότι οι υπάλληλοι των
διεθνών οργανισµών έχουν µεγαλύτερο κύρος από τους συντάκτες σας, πολύ σχετικό αν
αυτοί οι άνθρωποι µπορούν να βλάψουν ή να φυλακίσουν εσάς ή άλλους δηµοσιογράφους.

Από την εποχή που εισήχθη η τηλεόραση στις εµπόλεµες ζώνες, εισήχθησαν και οι οµάδες
ανταποκριτών (τουλάχιστον ένας δηµοσιογράφος, και ένας κάµεραµαν µε οδηγό). Οι
εφηµερίδες απέστελλαν ένα δηµοσιογράφο και ένα φωτογράφο µαζί οπότε αυτό ήταν
δυνατόν, µεµονωµένοι ανταποκριτές ήταν σπανιότεροι. Κυρίως ήταν ανεξάρτητοι
δηµοσιογράφοι. Σήµερα ένα άτοµο µπορεί να είναι ταυτόχρονα δηµοσιογράφος και
κάµεραµαν, φωτορεπόρτερ και οδηγός. Ωστόσο, αν είναι εφικτό να ταξιδέψετε σε µια
εµπόλεµη ζώνη µε κάποιον άλλο, που µπορεί να βοηθήσει, τόσο µε την εργασία, αλλά
και να συνδράµει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Πολλοί πολεµικοί ανταποκριτές θέλουν να
κάνουν επιτόπιες έρευνες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλους δηµοσιογράφους.
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Είναι περισσότερο σηµαντικό να κάνετε αποτελεσµατική δουλειά και να παραµείνετε
ζωντανοί παρά να βρείτε την πλέον απίθανη ανταπόκριση και να πεθάνετε.

Αποφύγετε να δηµιουργείτε εντυπώσεις ότι συνδέεστε µε στρατιωτικές ή
παραστρατιωτικές µονάδες. Αυτές µπορούν να σας δώσουν τη δυνατότητα να φθάσετε
σε κάποιο µέρος ευκολότερα, αλλά µε αυτό τον τρόπο χάνετε την αυτονοµία σας. Σε
γενικές γραµµές θα σας βλέπουν ως κάποιον που είναι εκεί να δικαιολογήσει την «δική
µας» πλευρά και να επικρίνει την «δική τους», κάποιον που προάγει δηλαδή τα «δικά
µας» και όχι ένα δηµοσιογράφο του οποίου η αποστολή είναι να κάνει αντικειµενικό
ρεπορτάζ. Αν δεχθείτε το ρόλο του προαγωγού θα χάσετε σε ακεραιότητα. Αν κάνετε
ρεπορτάζ µε ακρίβεια, αν και θα προστατεύεστε από τη µια πλευρά, ταυτόχρονα θα
ελέγχεσθε και έτσι µπορείτε εύκολα να χάσετε τη ζωή σας.

Σε κάθε περίπτωση, µην πηγαίνετε στην πρώτη γραµµή της µάχης, αν µπορείτε να το
αποφύγετε. Κανένας δεν µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια σας, ανεξάρτητα από το πόσο
καλά είσαστε προετοιµασµένοι εκ των προτέρων.

Επιζήσατε την αποστολή µιας εµπόλεµης ζώνης. Πώς να υποβάλετε την
ανταπόκριση σας σχετικά µε αυτά που είδατε και βρήκατε?

Αν είχατε προετοιµαστεί επαρκώς για την επίσκεψη σας σε εµπόλεµη ζώνη,
συγκεντρώσατε πληροφορίες και αποφύγατε όλες τις παγίδες ασφαλείας, το υπόλοιπο
µέρος της εργασίας µπορεί να φαίνεται το ευκολότερο – να προετοιµάσετε και να
δηµοσιεύσετε την ανταπόκριση σας. Όπως µε κάθε δηµοσίευση, η ανταπόκριση σας
πρέπει να είναι ακριβής, σαφής και ενδιαφέρουσα. Ποτέ µην εκθέτετε άλλα άτοµα σε
επιπλέον κίνδυνο δια µέσου των αναφορών σας, ανεξάρτητα από το αν είναι στρατιώτες
ή άµαχοι, από τη µια πλευρά της γραµµής του µετώπου ή από την άλλη. Προσέξτε
ιδιαίτερα στην προετοιµασία του κειµένου σας µε τέτοιο τρόπο που να µην βλάπτει
ανθρώπους που µπορεί να µην είναι σε εµπόλεµη ζώνη, αλλά έχουν συγγενείς που
βρίσκονται εκεί.

Φυσικά, δεν µπορείτε να γνωρίζετε όλες τις πιθανές σχέσεις µεταξύ όλων των
εµπλεκοµένων ανθρώπων, όµως είναι σηµαντικό το ρεπορτάζ σας να µην περιέχει κάτι
επουσιώδες που µπορεί να βλάψει κάποιον. Μην δηµοσιεύετε ονόµατα ή τοπωνύµια, ή
οποιαδήποτε άλλη µη ιδιαίτερα σηµαντική πληροφορία. Η πρακτική αυτή είναι ο κανόνας
στη δηµοσιογραφία, ιδιαίτερα σηµαντικός σε καταστάσεις πολέµου.

Μπορεί να φαίνεται πολύ µεγάλο ρίσκο και πάρα πολλή δουλειά να τηρείτε όλους τους κανόνες
που αναφέρονται παραπάνω και στη συνέχεια να είσαστε σε θέση να γράψετε ότι είδατε και
ακούσατε. Αν είστε πραγµατικό και φιλότιµος επαγγελµατίας δηµοσιογράφος, θα τηρήσετε
αυτούς τους κανόνες. Βεβαίως, υπάρχει και µια δεύτερη επιλογή. Κάποιος θα πρέπει να
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συστήσει σε όλους τους ενδιαφερόµενους που δεν είναι έτοιµοι για να βρεθούν σε εµπόλεµη
ζώνη, τους κινδύνους που θα αντιµετωπίσουν για να κάνουν ρεπορτάζ τηρώντας τα υψηλότερα
δυνατά επαγγελµατικά πρότυπα, να µην επιλέξουν καριέρα ως πολεµικοί ανταποκριτές.

Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Στην αρχή του πολέµου στην Κροατία, όταν η τότε Γιουγκοσλαβία διαλυόταν και
ακολούθησε αιµατοχυσία, ο Saša Leković είχε ήδη δώδεκα χρόνια εµπειρίας στη
δηµοσιογραφία. Ποτέ πριν δεν είχε ευχηθεί ή είχε νοιώσει την ανάγκη να γίνει πολεµικός
ανταποκριτής, ούτε ήξερε προσωπικά κάποιο δηµοσιογράφο που θα µπορούσε να του
παρέχει κάποιες συµβουλές. Όταν κατάλαβε ότι ο πόλεµος ήταν αναπόφευκτος, αποφάσισε,
κατ’αρχήν να παραµείνει στη πόλη και να συνεχίσει στη δηµοσιογραφία χωρίς να διαδίδει
προπαγάνδα, ανεξάρτητα του κόστους. Ωστόσο, όταν µαίνεται ένας πόλεµος, συµβαίνουν
απρόσµενες καταστάσεις. Κάποιες από τις εµπειρίες του ως πολεµικού ανταποκριτή
ακολουθούν παρακάτω. Παρουσιάζονται µια σειρά από παραδείγµατα που προέρχονται
από την προσωπική του εµπειρία ως ανταποκριτής, και προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους
που βρήκες χρήσιµες τις συµβουλές που αναφέρονται πρωτύτερα στο παρόν εγχειρίδιο.

Όταν οι συντάκτες σας, σας απογοητεύσουν - πώς να µετατρέψετε το µειονέκτηµα
σε πλεονέκτηµα

«Πριν ξεκινήσει ο πόλεµος στην Κροατία, εργαζόµουν ήδη για δώδεκα χρόνια σε τοπικό
ραδιοφωνικό σταθµό στο Daruvar, µια µικρή πόλη στα βορειοδυτικά της Κροατίας, καθώς
και ως τοπικός ανταποκριτής σε µια εθνική καθηµερινή εφηµερίδα, την Vjesnik, και
ταυτόχρονα γράφοντας σε µια ακόµη εθνική καθηµερινή εφηµερίδα, την Večernji, για επτά
χρόνια. Οι συντάκτες και των δυο εφηµερίδων µου είχαν απόλυτη εµπιστοσύνη.∆εν έστελναν
δηµοσιογράφους από το Ζάγκρεµπ για να µε αντικαταστήσουν, ούτε καν όταν αναµενόταν
ο Πρόεδρος. Αλλά, ένα γεγονός που συνέβη ένα Σαββατοκύριακο, την άνοιξη του 1991 στο
Pakrac, µια µικρή πόλη 20 χιλιόµετρα ανατολικά από το Daruvar, που στην πραγµατικότητα
σηµατοδότησε την αρχή του πολέµου. Αστυνοµικοί της Σερβικής κοινότητας αφόπλισαν
συναδέλφους τους από την Κροατική κοινότητα και τους κράτησαν οµήρους, ξεκινώντας,
µε αυτό τον τρόπο, µια ένοπλη εξέγερση εναντίον της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση αντέδρασε
µε άρνηση της πρόσβασης στην περιοχή του Pakrac σε οποιοδήποτε εκτός εκείνων µε που
διέθεταν ειδική άδεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο µακροχρόνια φωτορεπόρτερ
συνεργάτης µου, Toni Hnojčik και εγώ δεν πήραµε αυτή την άδεια. Η σύνταξη της εφηµερίδας
µας, µας αποκήρυξε. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέλαβε τον έλεγχο του
περιεχοµένου της Vjesnik, που ήταν µια εφηµερίδα στην υπηρεσία της Κυβέρνησης. Χωρίς
να µας ενηµερώσει για το τι ακριβώς συνέβαινε, η Vjesnik έστειλε ένα δηµοσιογράφο και
ένα φωτορεπόρτερ στο πεδίο, η οποία ουσιαστικά ήταν µια εκκολαπτόµενη εµπόλεµη ζώνη,
καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών τους έδωσε άδειες να εισέλθουν στο Pakrac. Υποτίθεται
ότι θα έπρεπε να κάνουν επορτάζ µε τέτοιο τρόπο που θα ήταν βολικός µε την Κυβέρνηση».
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«Καθώς ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθµός στο Daruvar ήταν ο τελευταίος σταθµός από
τα κεντρικά γραφεία της εφηµερίδας στο Ζάγκρεµπ, εντός της απαγορευµένης περιοχής
γύρω από το Pakrac, συνάδελφοι από την Vjesnik ήρθαν για να ζητήσουν βοήθεια. Ο
οδηγός τους έπρεπε να επιστρέψει στο Ζάγκρεµπ έτσι άρχισαν να ψάχνουν για να βρουν
ένα οδηγό που ήξερε καλά την περιοχή για να τους οδηγήσει στην περιοχή του Pakrac
και στην πόλη. Καθώς είχα εργαστεί µε τον συνάδελφο Hnojčik για περισσότερο από
δέκα χρόνια, αντιδράσαµε και οι δυο µε τον ίδιο τρόπο. Προτείναµε ο οδηγός µας να
είναι ο Toni. Όλοι ήξεραν αυτόν και το αυτοκίνητο του στη περιοχή. Οι δηµοσιογράφοι
από την εφηµερίδα αποδέχθηκαν την πρόταση µας.

«Ο Toni είχε πάντοτε µια φωτογραφική µηχανή στο σακίδιο του. Κανένας ποτέ δεν τον
έλεγξε ή τον ρώτησε τίποτα. Όταν οδήγησε τους δηµοσιογράφους από το Vjesnik στο
Pakrac και κανόνισε µαζί τους που θα τους περιµένει, αυτοί κατευθύνθηκαν να λάβουν τις
δηλώσεις της τοπικής αστυνοµίας και των εκπροσώπων των πολιτών, ενώ έβγαζαν
φωτογραφίες ελεύθερα. Ο οδηγός τους συνάντησε στο προκαθορισµένο τόπο και χρόνο
και τους οδήγησε πίσω στο Daruvar. Και πάλι κανένας δεν τον έλεγξε ή τον ρώτησε τίποτε.

«Ενώ οι δηµοσιογράφοι της Vjesnik περίµεναν τον οδηγό τους από το Ζάγκρεµπ, ένας
οδηγός από την Večernji έφθασε στο Daruvar να παραλάβει τις φωτογραφίες του Toni, που
είχε ήδη κανονίσει µε τον συντάκτη της Večernji στη διαδροµή προς το Pakrac. Εκείνη την
εποχή, ήταν ο µόνος τρόπος να µεταφέρεις φωτογραφίες. Όταν οι δηµοσιογράφοι της
Vjesnik έφθασαν στην έδρα τους, το Ζάγκρεµπ, είχε ήδη εκτυπωθεί η έντυπη έκδοσης της
εφηµερίδας. Πήγαν λοιπόν στα σπίτια τους πιστεύοντας ότι ήταν οι µόνοι που είχαν
ανταπόκριση από την εµπόλεµη ζώνη. Ποτέ δεν έµαθα πως αισθάνθηκαν οι ίδιο και οι
συντάκτες της εφηµερίδας το επόµενο πρωί όταν άνοιξαν την Večernji και είδαν, εκτός από
την κύρια ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα, περιείχε ένα εκτενές άρθρο συνοδευόµενο από
φωτογραφικό υλικό στις δυο κεντρικές σελίδες της έκδοσης.

«Για τον Toni και µένα το επεισόδιο έληξε καλά, αλλά εγώ σίγουρα δεν θα συνιστούσα
τέτοια κατορθώµατα, ακόµη και αν είσαστε σε φιλικό έδαφος και περιβάλλον. Αν σας
συλλάβει ο στρατός ή η αστυνοµία χωρίς άδεια στην περιοχή για την οποία η άδεια
είναι υποχρεωτική, και αυτό συµβεί ειδικά ενώ έχετε τραβήξει φωτογραφίες, ή έχετε
µαγνητοσκοπήσει σκηνές ή έχετε µιλήσει σε στρατιώτες, αστυνοµικούς ή ντόπιους,
διακινδυνεύετε να συλληφθείτε, να δαρθείτε, να κατηγορηθείτε για κατασκοπεία ή
και ακόµη να σκοτωθείτε».

Ο δηµοσιογράφος είναι κυρίως άνθρωπος, και στη συνέχεια δηµοσιογράφος:
εκκένωση του νοσοκοµείου και ένας φοβισµένοι συνάδελφος

«Μετά το πρώτο επεισόδιο απόκτησης εµπειρίας σε συνθήκες πολέµου, πολλοί άλλοι κατά
τη διάρκεια του πολέµου στην Κροατία, σχετίζονται µε την περιοχή του Pakrac και του
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γειτονικού Lipik, που ήταν µεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο σε αυτό το
πόλεµο. Όλες αυτές οι εµπειρίες εµπεριείχαν κινδύνους στο πλαίσιο της ασφάλειας αφού
έλαβαν χώρα στη πρώτη γραµµή των µαχών. Μια ηµέρα ένας συνάδελφος από την Vjesnik
(όχι αυτός που οδήγησε ο Toni στο Pakrac) ήρθε στο Daruvar και µου ζήτησε να τον
βοηθήσω να φθάσει στο Pakrac το οποίο εκείνη την εποχή ήταν σχεδόν περικυκλωµένο
από τις Σερβικές ανταρτικές δυνάµεις. Ήξερα το µοναδικό τρόπο που ήταν προσπελάσιµος,
αλλά όταν ξεκινήσαµε, κατάλαβα ότι η κατάσταση στο πεδίο της µάχης είχε αλλάξει. Αλλά,
σε εκείνο το σηµείο, δεν µπορούσαµε πλέον να επιστρέψουµε. Ήρθαµε τότε σε επαφή µε
τις τοπικές κροατικές δυνάµεις, και συµφωνήσαµε να συνεχίσουµε το ταξίδι µας µε ένα
µικρό λεωφορείο που µετέφερε τρόφιµα µέσα από δασικά µονοπάτια.

«Τότε συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να λάβω αποφάσεις και για τους δυο µας. Ο
συνάδελφος µου ήταν φοβισµένος και άπειρος σε παρόµοιες καταστάσεις, αλλά ακόµη
και αν δεν ήταν, σε καταστάσεις κρίσης δεν υπάρχει πολύς χρόνος για αναστοχασµό και
συντονισµό. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη – τόσο για τον εαυτό του, όσο και
για τους άλλους. Όταν φθάσαµε στον προορισµό µας, ένα λόφο µε θέα του Pakrac,
παρατήρησα ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Μας είπαν ότι
δεν µπορούµε να επιστρέψουµε, επειδή µια στρατιωτική άσκηση ήταν στο στάδιο της
προετοιµασίας. Όταν κάποιος σου λέγει στη µέση µιας εµπόλεµης ζώνης ότι δεν µπορείς
να αναχωρήσεις – δεν κάνεις περιττές ερωτήσεις.

«Αυτό που µας είπαν ήταν: περιµένετε εκεί που είσαστε και µην κάνετε ερωτήσεις. Μετά
από αρκετές ώρες αναµονής, εντόπισα ένα ντόπιο που ήξερα µεταξύ των στρατιωτών.
Μου εξήγησε ότι προετοιµαζόταν µια εκκένωση ψυχικά πασχόντων από το νοσοκοµείο
του Pakrac, γιατί αυτό το Τµήµα µε αρκετές δεκάδες ασθενείς και µερικούς γιατρούς και
νοσοκόµες είχαν κοπεί. Είχε συµφωνηθεί ανακωχή µε την άλλη πλευρά µέχρι να
ολοκληρωθεί η εκκένωση του νοσοκοµείου. Περίµεναν όµως για να πέσει το σκοτάδι ,
γιατί το νοσοκοµείο ήταν πλήρως ορατό από τους γύρω λόφους και κανένας δεν
µπορούσε να εγγυηθεί, παρά την συµφωνία κατάπαυσης πυρός, ότι κάποιος δεν θα
πυροβολήσει κατά τη διάρκεια της ηµέρας αν δει µπροστά του στρατιώτες του εχθρού.

«Όταν νύχτωσε, ο γνώριµος σε µένα µε ρώτησε αν ο συνάδελφος µου και εγώ θέλαµε
να συµµετέχουµε στην εκκένωση των ασθενών. Η συνάδελφος ήδη έτρεµε από τον
φόβο, αλλά αποδέχτηκα εξ ονόµατος και των δυο µας. Αν έχετε δίπλα σας, σε µια
εµπόλεµη ζώνη, ένα άτοµο που είναι φοβισµένο και δεν µπορείτε να προβλέψετε τις
αντιδράσεις του, παραµείνετε κοντά του διαρκώς λεωφορεία κατέβαιναν το δρόµο
στην απέναντι πλευρά του νοσοκοµείο µε τα φώτα τους σβησµένα. Βοηθούσαµε τους
ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκοµείου να περάσει το δρόµο (µάλιστα
µεταφέραµε µερικούς από τους ασθενείς γιατί δεν µπορούσαν να περπατήσουν), τους
τοποθετήσαµε στα λεωφορεία και τους οδηγήσαµε σε περισσότερο ασφαλές µέρος. Ο
συνάδελφος µου και εγώ δηµοσιεύσαµε µερικά άρθρα σχετικά µε αυτό το γεγονός.
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Ήταν η µοναδική φορά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέµου που δεν συµµετείχα ως
δηµοσιογράφος / παρατηρητής. Και αυτό γιατί ήταν µια ανθρωπιστική και όχι
στρατιωτική δράση. Πριν απ’ όλα οι δηµοσιογράφοι είναι άνθρωποι, και νοµίζω ότι
ένας πόλεµος δεν θα πρέπει να δικαιολογεί την εξαίρεση.

«Είναι σηµαντικό να έχουµε κατά νου αυτή την ιδέα, όταν κάνουµε ρεπορτάζ στο πεδίο.
Καµία δηµοσιογραφική ανταπόκριση δεν αξίζει να καταστρέψει τη ζωή κάποιου. Ακόµη
και στις πλέον δύσκολες συνθήκες, ένας δηµοσιογράφος πρέπει να επιδιώκει τα
υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα».

Είναι πολύ πιθανόν ότι κανένας δεν θα ψάξει τα άπλυτα σας: αυτός είναι ένας
εξαιρετικός κρυψώνας

«Μετά την περίπτωση που ο δηµοσιογράφος µπήκε σε απαγορευµένη περιοχή,
χρησιµοποιώντας την σπιρτάδα του (περίπτωση οδηγού Toni), βρήκαµε τους εαυτούς µας σε µια
νέα περίπτωση όπου ο Toni και εγώ είµασταν ήδη σε εµπόλεµη ζώνη πριν αυτή καταστεί
απαγορευµένη λόγω της έναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αµέσως µετά, όποιος ήθελε να
αποχωρήσει ελεγχόταν ενδελεχώς µε αποτέλεσµα να αφαιρεθούν όλα τα πλάνα και οι
σηµειώσεις από όλους τους δηµοσιογράφους που ήθελαν να αποχωρήσουν, πριν φύγουν. Το
συµβάν αυτό έλαβε χώρα την άνοιξη του 1995, όταν ήδη είχαµε αποκτήσεις τέσσερα χρόνια
εµπειρίας σε εµπόλεµη ζώνη, έτσι ήµασταν άριστα προετοιµασµένοι για παρόµοιες καταστάσεις.

«∆εδοµένου ότι ήταν αδύνατον να φθάσει κάποιος στην περιοχή, πριν απαγορευτεί η
πρόσβαση σε αυτήν, µε αυτοκίνητο χωρίς µεγάλο ρίσκο, κάναµε ακριβώς αυτό. Όταν
απαγορεύτηκε η αναχώρηση από την εµπόλεµη ζώνη, αποφασίσαµε να χωρίσουµε. Ο
Toni παρέµεινε για να συνεχίσει να µαγνητοσκοπεί πλάνα, ενώ εγώ έκρυψα το ήδη έτοιµο
υλικό στη τσάντα µου µε τα άπλυτα, που είχα µαζί µου ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.

Όταν στρατιώτες ή αστυνοµικοί θα µε έψαχναν κατά την αναχώρηση µου, δεν θα
έβρισκαν στην κατοχή µου εξοπλισµό µαγνητοσκόπησης, και ακόµη αν κοιτούσαν
µέσα στη τσάντα µε τα άπλυτα, υπήρχε µόνο µια µικρή πιθανότητα να ψάξουν για το
υλικό µέσα στις τσέπες των βρώµικων και δύσοσµων παντελονιών και πουκαµίσων
στο κάτω µέρος της τσάντας. Σήµερα, γενικά δεν χρειάζεται να µεταφέρετε το υλικό
σας µε παρόµοιο τρόπο, αλλά αυτό το τέχνασµα µπορεί να είναι χρήσιµο (για
παράδειγµα, αν µεταφέρετε ένα έγγραφο που είναι σηµαντικό για το ρεπορτάζ σας)».

Μερικές φορές χρειάζεται να πεις ψέµατα και να εξαπατήσεις – για να επιβιώσεις,
αλλά µην το κάνεις αν δεν είναι αναγκαίο

«Ως τοπικός πολεµικός ανταποκριτής, έκανα ρεπορτάζ µερικές φορές για τα πρακτορεία
ειδήσεων που δεν διέθεταν δηµοσιογράφους τους στην εµπόλεµη ζώνη. Ένα από
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αυτά ήταν ένας δηµοφιλής ραδιοφωνικός σταθµός στο Ζάγκρεµπ, το Ράδιο 101. Κάποια
στιγµή µου είπαν ότι ένας συνάδελφος θα ερχόταν από το Ζάγκρεµπ, και µε ρώτησαν
αν θα µπορούσα να την πάω σε ένα χωριό σχεδόν εντός του πεδίου των µαχών. Το
ενδιαφέρον µε αυτό το χωριό ήταν ότι χρησιµοποιούνταν ως βάση από µια
αµφιλεγόµενη µονάδα εθελοντών. Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού που ήταν
πιστή στην Κυβέρνηση θεωρούσε ότι οι µαχητές του ήταν ήρωες. Παράλληλα, υπήρχαν
υποψίες ότι διέπραξαν εγκλήµατα πολέµου κατά των πολιτών.

«Εκείνη την ηµέρα ο φωτορεπόρτερ µου ήταν σε µια άλλη αποστολή, έτσι πήγα στο
χωριό µε τη συνάδελφο του. Πολύ σύντοµα της ανέφερα τα µέτρα ασφαλείας, χωρίς να
θέλω να τα τονίσω πολύ. Για αρχή ήθελα να επισκεφτούµε τη µονάδα, και µετά να έχουµε
µια εκτεταµένη συζήτηση. Όταν µπήκαµε στο αυτοκίνητο, της ζήτησα να καταγράψει
αυτά που θα της έλεγα, προς µεγάλη της έκπληξη. ∆εν µίλησα για πολύ. Το µόνο που
είπα ήταν ότι η µονάδα που πηγαίναµε να επισκεφτούµε ήταν µια οµάδα ηρώων και
αξιοθαύµαστων ανθρώπων που υπερασπίζονταν την πατρίδα τους και ότι ήταν ψέµα ότι
είχαν διαπράξει εγκλήµατα, ιδιαίτερα κατά του άµαχου πληθυσµού.

«Έκανα αυτή την παράσταση, για οποιοδήποτε ενδεχόµενο, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά
όταν φθάσαµε στο χωρίο συνειδητοποίησα ότι τα πλάνα θα µπορούσαν πράγµατι να
σώσουν τη ζωή µου. Μας έφεραν στο Αρχηγείο τους, όπου υπήρχε ένας άνδρας υπεύθυνος
που δεν τον είχα ξαναδεί. Ήταν προφανώς υπό την επήρεια ναρκωτικών και µεθυσµένος,
αλλά όλοι υπάκουαν σε αυτόν. Φαινόταν επίσης ότι όλοι µάλλον τον φοβόντουσαν. Άρχισε
να µας ανακρίνει. Όταν του είπαµε ότι είµαστε δηµοσιογράφοι, απαίτησε τα ονόµατα των
συντακτών µας και τους τηλεφωνικούς αριθµούς τους. Του δώσαµε τις πληροφορίες αλλά
δεν φάνηκε ικανοποιηµένος. Πίστευε ότι ήµουν κατάσκοπος και αποφάσισε ότι θα πρέπει
να µε σκοτώσει. ∆ιέταξε δυο από τους στρατιώτες του να µε πάρουν έξω και να µε
προσέχουν οπλισµένοι, ενώ µίλησε ιδιαίτερα µε τη συνάδελφο µου.

«∆εν θα µάθω ποτέ τι τον έκανε να αλλάξει γνώµη: ήταν επειδή η συνάδελφος ήταν γυναίκα,
επειδή ήρθε από την πρωτεύουσα ή γιατί ήταν εκεί για πρώτη φορά ή, εν τω µεταξύ, η οργή
του µειώθηκε για κάποιο λόγο; Σε κάθε περίπτωση, η συνάδελφος έπαιξε την κασέτα ήχου
µε τις ευλογίες µου προς την µονάδα του, κάτι που κατέληξε να είναι αυτό που τον έκανε να
µε αφήσει ζωντανό. Σε αυτή την περίπτωση, η σκόπιµη εξαπάτηση και το ψέµα, έσωσε τη ζωή
µου, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ψεύδεστε και να εξαπατείτε, αν δεν είναι απαραίτητο. Ιδιαίτερα
όταν συλλέγετε πληροφορίες και ακόµη λιγότερο όταν ετοιµάζετε το ρεπορτάζ σας».

Οι στρατιώτες πρώτα πυροβολούν και µετά κάνουν ερωτήσεις: πώς να τους
προλάβετε να µην πυροβολούν δηµοσιογράφους

«Σε µια άλλη περίπτωση, στην εµπόλεµη ζώνη, όπου µε προόριζαν για εκτέλεση αλλά
σώθηκα λόγω καλής προετοιµασίας. Και τύχη. Στον πόλεµο, δυστυχώς, και η καλύτερη
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προετοιµασία δεν είναι αρκετή χωρίς κάποια τύχη. Αλλά χωρίς την καλύτερη δυνατή
προετοιµασία, είσαστε καταδικασµένοι ακόµη πριν µπείτε στην εµπόλεµη ζώνη. Μια
ηµέρα, πήρα δυο συναδέλφους από κάποια άλλα µέσα ενηµέρωσης σε ένα µέρος που
είχε σχεδόν καταστραφεί και ήταν άδειο. ∆εδοµένου ότι υπήρχε πιθανότητα επίθεσης,
εκτός από τους αστυνοµικούς και τους στρατιώτες, υπήρχαν µόνο λίγοι κάτοικοι, και η
εκκένωση τους ήταν σε εξέλιξη.

«Όταν φθάσαµε εκεί, επικοινωνήσαµε µε τον Αρχηγό της Αστυνοµίας µε την παράκληση
να µας παρέχει συνοδεία κατά τη διάρκεια της παραµονής µας αφού σκοπεύαµε να
καλύψουµε την εκκένωση. Υπέδειξε σε δυο αστυνοµικούς να έρθουν µαζί µας. Οι
συνάδελφοι µου, µαζί µε τον ένα αστυνοµικό, µπήκαν σε ένα κοντινό σπίτι από το οποίο
θα έπρεπε να µεταφερθεί µια ηλικιωµένη γυναίκα. Καθώς αντιστάθηκε στην µεταφορά
της, οι αστυνοµικοί που είχαν πριν µπει στο σπίτι επέστρεψαν για να ζητήσουν βοήθεια
από το συνάδελφο τους που µέχρι τότε στεκόταν έξω µαζί µου. ∆εν είχα µείνει µόνος
περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, όταν ξαφνικά µια οµάδα ενόπλων µε περικύκλωσε
υποστηρίζοντας ότι ήµουν κατάσκοπος και ότι θα µε πυροβολούσαν.

«Οι ισχυρισµοί µου ότι ήµουν δηµοσιογράφος ήταν µάταιοι, έτσι άρχισα, όσο πιο δυνατά
µπορούσα να καλώ τους αστυνοµικούς που είχαν µπει στο σπίτι µε τα ονόµατα τους.
Μου είχαν πει τα ονόµατα τους όταν συναντηθήκαµε. Αυτό έφερε σύγχυση στους
στρατιώτες, και µετά από µερικές φωνές, εµφανίστηκαν οι αστυνοµικοί. Επιβεβαίωσαν
ότι ήµουν δηµοσιογράφος και είπαν ότι είχαν διαταγές να πυροβολούν οποιοδήποτε που
έθετε σε κίνδυνο τη ζωή µου. Οι στρατιώτες άλλαξαν την πρόθεση τους να µε σκοτώσουν
και εξήγησαν ότι το πρόσωπο µου ήταν παρόµοιο µε την περιγραφή που είχαν κάποιου,
που θεωρούσαν ότι ήταν κατάσκοπος του εχθρού».

Μην είσαστε αφελείς: ποτέ στον πόλεµο ελέγχουν την κατάσταση οι δηµοσιογράφοι

«Είχα την ευκαιρία να κάνω ρεπορτάζ από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχοντας ήδη αποκτήσει
ενός έτους εµπειρία πολεµικού ανταποκριτή από την Κροατία. Η πρώτη µου επιχείρηση
ήταν εντελώς τρελή. Ο φωτορεπόρτερ Goran Suljić – δυστυχώς νεκρός σήµερα – και εγώ
αποφασίσαµε να περάσουµε κρυφά στην περιοχή της ∆υτικής Βοσνίας, που ελεγχόταν από
Βοσνιακές µουσουλµανικές δυνάµεις, που δεν υπάκουαν στις εντολές των αρχών στο
Σεράγεβο, αλλά συνεργαζόντουσαν µε τις Σερβικές δυνάµεις στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και
Κροατικές δυνάµεις στην Κροατία, ως εκ τούτου µε δυνάµεις που ήταν σε πόλεµο µεταξύ
τους. Εκείνο τον καιρό εργαζόµασταν για την εβδοµαδιαία εφηµερίδα Arena.
«Στην πραγµατικότητα αυτό ήταν ένα θετικό στοιχείο αφού η Arena ήταν µια οικογενειακή
εβδοµαδιαία εφηµερίδα που ήταν δηµοφιλής πριν από τον πόλεµο σε όλες τις περιοχές της
πρώην Γιουγκοσλαβίας και δεν είχε ισχυρή πολιτική χροιά που θα µπορούσε να ενοχλήσει
πολύ καµία από τις αντιµαχόµενες πλευρές. Αλλά σε µια σχιζοφρενική κατάσταση που
ποτέ δεν ξέρεις ποιος πολεµά ποιον δεν είναι ακριβώς ιδανική για το σχεδιασµό µιας
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κρυφής δηµοσιογραφικής αποστολής εντός της εµπόλεµης ζώνης, όπου κάποιος θα πρέπει
να περάσει από περιοχές που ελέγχονται από την µια πλευρά σε περιοχές που ελέγχονται
από τους εχθρούς τους και να φθάσει σε µια περιοχή που ελέγχεται από µια πλευρά που
οι σχέσεις τους διαφέρουν µε τους άλλους από τη µια µέρα στην άλλη.

«Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι ήταν αδύνατο αποστολή να φθάσουµε στον προορισµό
µας µόνοι µας. Αποφασίσαµε να ενταχθούµε σε µια οµάδα ανθρώπων από τη ∆υτική
Βοσνία που εργάστηκαν στο εξωτερικό σε διάφορες χώρες και ήθελαν να εκµεταλλευτούν
την κατάπαυση του πυρός και να επισκεφτούν τις οικογένειες τους. Όµως δεν υπήρχε
τρόπος να επιβιβαστούµε στα λεωφορεία, που υποτίθεται ότι θα τους µετέφεραν στο Velika
Kladuša, στο κέντρο της ∆υτικής Βοσνίας, και θα τους µετέφερε στην Κροατία µετά από
µερικές ηµέρες, χωρίς να χρειάζονται εκτεταµένοι έλεγχοι. Ο µόνος τρόπος για τον Goran
και µένα να επιβιβαστούµε ήταν να ζητήσουµε χάρη από το διοργανωτή της αποστολής.

«Ο διοργανωτής ήταν ο αδελφός του Fikret Abdić, του ανδρός που κυβερνούσε την
∆υτική Βοσνία, ο οποίος µετά τον πόλεµο είχε κτίσει ποινή φυλάκισης για εγκλήµατα
πολέµου. Ο Goran και εγώ µπήκαµε στο ίδιο λεωφορείο µε τη σύζυγο του Fikret Abdić.
Προφανώς αυτό το λεωφορείο έτυχε ειδικής µεταχείρισης. Κανένας δεν µας ζήτησε
τίποτα στα σηµεία ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αρκετές ηµέρες
παραµονής στη ∆υτική Βοσνία, είδαµε σε πολλές περιπτώσεις ότι ο καθένας έκανε
εµπόριο µε πετρέλαιο, τρόφιµα και όπλα µε όλους τους άλλους, συµπεριλαµβανοµένων
και των ατόµων των οποίων τα στρατεύµατα ήταν εµπλεκόµενα στις συγκρούσεις.

«Μετά την επιστροφή µας, δηµοσιεύσαµε ότι µπορούσαµε να τεκµηριώσουµε µε
αποδεικτικά στοιχεία, ανεξάρτητα µε ποιους συνδεόταν.∆εν αποσιωπήσαµε τις ασυνήθιστες
ενέργειες της ∆ιοίκησης και του στρατού του Abdić προκειµένου να τους ανταποδώσουµε
τη χάρη. Ούτε κανένας ζήτησε από εµάς, ούτε θα είχαµε συµµορφωθεί αν µας το ζητούσαν.
Έχω µια έντονη ανάµνηση ενός προσώπου, από το ταξίδι της επιστροφής µου, 20 χρόνια
µετά, παρόλο που τον είδα τότε µόνο για µια στιγµή. Σε ένα Σερβικό σηµείο ελέγχου, ένας
νεαρός στρατιώτης επιβιβάστηκε στο λεωφορείο. Περπάτησε πάνω κάτω και στην έξοδο
έσκυψε προς εµένα και ψιθύρισε: «είσαι τρελός, εγώ δεν θα τολµούσα». ∆εν ξέρω µε τι ο
Abdić µαλάκωσε ή εκβίασε τους αρχηγούς των στρατιωτικών οµάδων να αφήσουν τον
Goran και µένα ήσυχο, αλλά εκείνη τη στιγµή κατάλαβα ότι όλοι ήξεραν ποιοι είµασταν και
το µόνο που χρειάστηκε ήταν ένα δευτερόλεπτο µπροστά στην κάννη του όπλου ενός
ανήσυχου στρατιώτη που πυροβολεί χωρίς να κάνει ερωτήσεις, και θα είχαµε καταλήξει σε
ένα φέρετρο. Μην προσπαθήσετε να επαναλάβετε το εγχείρηµα µε οποιοδήποτε κόστος».

Έµπειροι αξιωµατικοί κατασκοπείας + άπειροι δηµοσιογράφοι + ένας σάπιος

«Κατά τη διάρκεια του πολέµου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, είχα την ευκαιρία µαζί µε
ένα συνάδελφο, τον Suljić, να βρεθώ σε µια µεγαλύτερη οµάδα δηµοσιογράφων που τους
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επετράπη να συµµετέχουν στην αποστολή Bijeli (λευκός δρόµος), που µετέφερε
ανθρωπιστική βοήθεια στη Βοσνία από την Κροατία. Οι Κροάτες στην κεντρική Βοσνία
περίµεναν βοήθεια για µήνες, περικυκλωµένοι από Βόσνιους µουσουλµάνους. Στη µέση
αυτού του δακτυλίου, στο παλιό κέντρο µιας µικρής πόλης ονοµαζόµενη Vitez, οι Βόσνιοι
µουσουλµάνοι ήταν περικυκλωµένοι από τους Κροάτες. Το ταξίδι προς την κεντρική
Βοσνία και πίσω έπαιρνε συνήθως δυο µε τρεις ηµέρες. Στο µέσο του χειµώνα και του
πολέµου πήρε δεκαπέντε ηµέρες.

«Οργανώθηκε µια εκεχειρία προκειµένου να περάσει η φάλαγγα. Σε κάθε φορτηγό που
µετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια υπήρχε και ένας αναπληρωµατικός οδηγός µαζί µε τον
κύριο οδηγό, καθώς και µερικοί άλλοι που συµµετείχαν όπως γιατροί και ιατρικό
προσωπικό εκτός από τους δηµοσιογράφους. Ακόµη και η επιλογή των φορτηγών έδειχνε
ότι πολλοί δηµοσιογράφοι ήταν τελείως απροετοίµαστοι. Αυτό ήταν λογικό, δεδοµένου
ότι οι συντάκτες τους (ως επί το πλείστον οι περισσότεροι εξ αυτών να µην διαθέτουν
συγκριτική εµπειρία οι ίδιοι) τους έστειλαν σαν να επρόκειτο για σχολική εκδροµή.
Κάποιοι από τους δηµοσιογράφους είχαν ασχοληθεί µε κοινωνικό ρεπορτάζ µέχρι τότε.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που διάλεξαν µε ποιο φορτηγό θα µεταφερθούν ανάλογα µε
τα κέφια του οδηγού, την µουσική επιλογή, η όποια άλλη ανόητη λογική ακολούθησαν
το µετάνιωσαν οικτρά. Αν όχι πριν, το έκαναν στο σηµείο που µας σταµάτησαν Βόσνιοι
µουσουλµάνοι στην κορυφή ενός βουνού µεταξύ των συνόρων Κροατίας-Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης και µας κράτησαν εκεί για µερικές νύχτες σε θερµοκρασίες τόσο χαµηλές
που πάγωσαν τα καύσιµα σε κάποια από τα φορτηγά. Ο Goran και εγώ διαλέξαµε ένα νέο
φορτηγό µε διέθετε ευρύχωρη καµπίνα και σύστηµα εναλλακτικής θέρµανσης. ∆εν µας
ανησύχησε ότι ο οδηγός και η παρέα του ήταν ενοχληµένοι αφού έπρεπε να πάρουν µαζί
τους δηµοσιογράφους. Μπορεί να µην είµασταν σε ένα από τα ασφαλέστερα µέρη του
κόσµου, αλλά είµασταν σε ένα από τα ασφαλέστερα µέρη της φάλαγγας των φορτηγών.
Προς το τέλος της αποστολής, ακόµη και εµείς, δηµοσιογράφοι µε εµπειρία σε εµπόλεµες
καταστάσεις, έπρεπε να φορέσουµε τα ρούχα µας ανάποδα γιατί ήταν τόσο βρώµικα.
Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν απλά ζήτηµα υγιεινής, αλλά µια θεµιτή ανησυχία για
την υγεία µας. Ένα πρόβληµα ασφάλειας.

«Κατά τη διάρκεια των λίγων ηµερών στην κορυφή του βουνού οι Βόσνιοι
µουσουλµάνοι στρατιώτες έψαξαν τα φορτηγά για κρυµµένα όπλα ή κάτι άλλο που δεν
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ανθρωπιστική βοήθεια. ∆εν βρέθηκε κάτι άξιο
αναφοράς, αλλά θα µπορούσαµε να έχουµε την κακή τύχη αφού συνάδελφος
δηµοσιογράφος αναθεµάτιζε του Βόσνιους µουσουλµάνους στα ρεπορτάζ που έγραφε
µακριά από την πρώτη γραµµή των µαχών. Οι αναφορές του περιλάµβαναν
κατασκευασµένα νέα όπου Βόσνιοι µουσουλµάνοι στρατιώτες παρενοχλούσαν µέλη
της φάλαγγας που µετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτοί ήµασταν εµείς. Ναι,
περάσαµε µερικές ηµέρες στη κορυφή του βουνού. Ναι, τελούσαµε υπό κράτηση από
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τους Βόσνιους µουσουλµάνους στρατιώτες, αλλά δεν µας παρενόχλησαν. Ωστόσο
άκουσαν τα ρεπορτάζ όπως τα ακούσαµε και κανένας δεν µπορούσε να εγγυηθεί ότι
κανένας από τους στρατιώτες δεν θα έχανε την ψυχραιµία του. Οι συνάδελφοι και οι
συντάκτες τους έκαναν κάτι που οι δηµοσιογράφοι δεν πρέπει να κάνουν ποτέ.

«Πιο έµπειροι δηµοσιογράφοι στη συνοδεία είχαν επίγνωση του γεγονότος ότι οι
περισσότεροι αναπληρωµατικοί οδηγοί ήταν αξιωµατικοί των υπηρεσιών πληροφοριών.
Αυτό το γεγονός θα µπορούσε να συναχθεί από την συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού – ήταν ως επί το πλείστον λιγοµίλητοι ή µιλούσαν µεταξύ τους µακριά από
τους υπολοίπους και µετακόµιζαν από το ένα φορτηγό στο άλλο. Κατά την διάρκεια που
το κοµβόι τελούσε υπό κράτηση περπατούσαν πάνω κάτω και παρατηρούσαν το τι
συνέβαινε. Συνέβη σε µένα. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, αξιωµατικοί των υπηρεσιών
πληροφοριών µε πλησίαζαν ανοιχτά και ζητούσαν πληροφορίες. Ποτέ δεν µοιράστηκα
κάτι µαζί τους που δεν είχα ήδη δηµοσιεύσει. Οι παρόντες δεν έκαναν το ίδιο. Η
αποστολή τους ήταν να παρατηρούν τα πάντα που ακούν και βλέπουν κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού δεδοµένου ότι θα πρέπει να έχουν λεπτοµερές σχέδιο δράσης στην άφιξη
τους. Οι δηµοσιογράφοι θα µπορούσαν να είναι δυνητικά ενδιαφέρουσες πηγές για τους
εν λόγω αξιωµατικούς µόνο στη διαδροµή της επιστροφής, κατά τη διάρκεια συνοµιλιών
για το τι είχαν ακούσει ή δει στην κεντρική Βοσνία. Σε αυτή την πρώτη φάση του ταξιδιού
οι αξιωµατικοί τους θεωρούσαν ως πιθανή απειλή για την ασφάλεια (αν που ή κάνουν
κάτι που θα έδινε το λόγο στους Βόσνιους µουσουλµάνους στρατιώτες να επαναλάβουν
τον έλεγχο των φορτηγών ή να χρησιµοποιήσουν βία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
ξέρετε ότι πάντοτε υπάρχουν µέλη των µυστικών υπηρεσιών παρόντα σε οργανωµένες
οµάδες που διασχίζουν τις γραµµές των µαχών κατά τη διάρκεια ενός πολέµου. Και αυτοί,
όπως οι δηµοσιογράφοι, αναζητούν πληροφορίες. Ωστόσο δεν είναι συνάδελφοι µε τους
οποίους θα πρέπει να µοιραζόµαστε πληροφορίες.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής το κοµβόι είχε δεχτεί επίθεση και
σκοτώθηκε ένας οδηγός, και κάποιοι άλλοι τραυµατίστηκαν, και µια οµάδα της Κροατικής
τηλεόρασης παρενοχλήθη. Είναι δύσκολο να αναγνωριστεί ο πραγµατικός λόγος, αλλά η
οµάδας ήταν αναγνωρίσιµη από την µεγάλη βιντεοκάµερα που µετέφεραν και το πρόσωπο
του δηµοσιογράφου της HRT (Κροατική Ραδιοτηλεόραση) ήταν γνωστό από τις οθόνες
της τηλεόρασης. Είναι πιθανόν ότι δέχτηκαν επίθεση ως µέλη της τηλεόρασης που
θεωρείτο τηλεόραση του εχθρού. Σε παρόµοιες περιπτώσεις είναι καλύτερο να
αποστέλλονται δηµοσιογράφοι που δεν είναι ευρέως αναγνωρίσιµοι. Σε κάθε περίπτωση,
οι δηµοσιογράφοι δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουν σε µια οµάδα – ούτε από την εµφάνιση
τους, αλλά ούτε και από την συµπεριφορά τους. Αν ένας συνάδελφος δεχτεί επίθεση παρ’
όλα τα προληπτικά µέτρα, παρέχετε του κάθε δυνατή προστασία. Μην διαπληκτίζεστε µε
τον επιτιθέµενο. Ζητήστε να µιλήσετε µε τον διοικητή του. Πείτε στον επιτιθέµενο ότι
ξέρετε το όνοµα του και ότι ήδη έχετε στείλει µήνυµα µε πληροφορίες σχετικά µε την
ταυτότητα του και της επίθεσης κατά του δηµοσιογράφου. Αν είναι απαραίτητο,
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µπλοφάρετε. Πείτε ψέµατα. Είναι σηµαντικό να κλιµακώσετε την αίσθηση της ασφάλειας.
Φυσικά, οτιδήποτε κάνετε µπορεί να µην είναι τελικά χρήσιµο. Ωστόσο, αν παραδοθείτε,
τότε τόσο εσείς και ο συνάδελφος σας έχετε λιγότερες πιθανότητες να γλυτώσετε.
Υποχωρήστε από οποιαδήποτε σύγκρουση αν είναι δυνατόν, αυτή είναι η καλύτερη λύση».

Κάνοντας ρεπορτάζ σε συνθήκες πολέµου έξω από την εµπόλεµη ζώνη

«Ακόµη και αν ο πόλεµος µεταξύ Κροατίας και Σερβίας δεν κηρύχθηκε ποτέ επίσηµα, η
Σερβική Κυβέρνηση και ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού της εκείνο τον καιρό
υποστήριζε τους Σέρβους αντάρτες στην Κροατία, που υποβοηθούνταν επίσης από
εθελοντές στρατιώτες από τη Σερβία. ∆εν υπήρχε καµία κίνηση ή ακόµη και τηλεφωνική
σύνδεση µεταξύ της Κροατίας και της Σερβίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και η
ατµόσφαιρα ήταν τέτοια ώστε οι Κροάτες δηµοσιογράφοι στην Σερβία, καθώς και οι
Σέρβοι στην Κροατία θεωρούνταν επί το πλείστον ως εχθροί. Όταν αποφάσισα να πάω
στη Σερβία την άνοιξη του 1993 ώστε να κάνω ρεπορτάζ για την κροατική εβδοµαδιαία
εφηµερίδα Globus ήταν σαν να πήγαινα σε εµπόλεµη ζώνη.

«Έπρεπε να έχω µια καλή αιτία για να µπορώ να εισέλθω στην Σερβία ως Κροάτης
δηµοσιογράφος, αλλά επίσης είχα να κάνω ότι ήταν δυνατόν να προστατεύσω τον εαυτό
µου όταν θα έφτανα εκεί. Πρώτα πήγα στον πλησιέστερο οικισµό στην Ουγγαρία, έψαξα
για τηλεφωνικό θάλαµο και κάλεσα κάποιους εξέχοντες πολιτικούς στην Σερβία,
οργανώνοντας συνεντεύξεις µε κάποιους από αυτούς, ενώ κατέγραφα τις συζητήσεις µας.
Στη συνέχεια, έστειλα ένα φαξ από το γραφείο του Associated Press (AP) στο Ζάγκρεµπ,
µε το οποίο συνεργαζόµουν περιστασιακά, στο αντίστοιχο γραφείο στη Βουδαπέστη, το
οποίο περιείχε πληροφορίες σχετικά µε την άφιξη µου στο Βελιγράδι και µε ποιους θα
είχα συνέντευξη, το οποίο µετά προωθήθηκε στο γραφείο του AP στο Βελιγράδι. Αυτό
ήταν το πρώτο µέρος προφύλαξης.

«Για να εισέλθω στη Σερβία, έφυγα από την Κροατία σε ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν
για την Ουγγαρία και στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας πήρα ένα άλλο λεωφορείο που
πήγαινε στο Βελιγράδι. Από την Σερβική πλευρά των συνόρων, ένας Σέρβος αξιωµατικός
των µυστικών υπηρεσιών µε ανέκρινε για περίπου δυο ώρες. Του έδειξα το φαξ και του
είπα ότι, εκτός από τους συναδέλφους µου στα κεντρικά της Globus, τρία γραφεία του AP
γνώριζαν για το ταξίδι µου. Επίσης του είπα ότι είχα µια συµφωνία µε ραδιοερασιτέχνες
από την Κροατία, οι οποίοι ακόµη και κατά τη διάρκεια του πολέµου, επικοινωνούσαν µε
τους ραδιοερασιτέχνες στην Σερβία, ότι θα επικοινωνούσα τακτικά µε έναν από τους
ραδιοερασιτέχνες του δικτύου και ότι θα έπρεπε να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου
αν αποτύγχανα να έρθω σε επαφή µαζί τους εντός ενός συγκεκριµένου χρονικού
διαστήµατος. Αυτό ήταν πραγµατικά αλήθεια. Στο τέλος, ο αξιωµατικός µου επέτρεψε να
συνεχίσω µε το ταξίδι µου αφού αρνήθηκα την προσφορά του να ανταλλάξουµε τα
µηχανήµατα εγγραφής ήχου. Μάλιστα έκανε την πρόταση του γελώντας αφού ήταν
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ξεκάθαρο σε αυτόν ποια θα ήταν η απάντηση µου. Ποτέ µην παίρνετε κάτι από κάποιον
που δεν γνωρίζετε καλά. Θα µπορούσε να συνοδεύεται από υψηλό τίµηµα αφού δεν
γνωρίζετε τι µπορεί να κρύβεται µέσα στο αντικείµενο που πήρατε. Μια πιθανότητα είναι
ότι θα µπορούσε να περιέχει ναρκωτικά. Και αυτός είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για να
συλληφθείτε, να ανακριθείτε, να εκβιαστείτε, και αν δεν συνεργαστείτε να συλληφθείτε.

«Τελικά σχεδόν όλοι οι πολιτικοί µε τους οποίους είχα κανονίσει συνεντεύξεις τις
ακύρωσαν. Πιστεύω ότι όταν αρχικά συµφώνησαν, δεν περίµεναν ότι πραγµατικά θα
ερχόµουν για να τους πάρω συνέντευξη. Οπότε όταν εµφανίστηκα, πολλοί από αυτούς
αποφάσισαν να ακυρώσουν την συµφωνία. Έτσι και αλλιώς, οι συνεντεύξεις ήταν µια
δικαιολογία για µένα να εισέλθω στη Σερβία και να παραµείνω εκεί χωρίς προβλήµατα.
Αυτό που µε ενδιέφερε ήταν ιστορίες για τη ζωή απλών και κανονικών ανθρώπων. Αυτό
ήταν ένα θέµα µε το οποίο µόνο ένα µικρό ποσοστό Κροατών ήταν εξοικειωµένο αφού
όλοι επικεντρωνόντουσαν στα πολιτικά.

«Μου δόθηκε η ευκαιρία, µέσω συναδέλφων στο AP να πάρω συνέντευξη από τον Vo-
jislav Šešelj (ύποπτο για εγκλήµατα πολέµου στο ∆ικαστήριο της Χάγης, αλλά
προσωρινά απελευθερώθηκε λόγω σοβαρής ασθένειας), τον επικεφαλής του υπερ-
εθνικιστικού Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόµµατος. Εκείνο τον καιρό ζητούσε να
πληρωθεί για να δώσει συνεντεύξεις, οπότε οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι τον
µποϋκόταραν. Ούτε και εγώ ήθελα να τον πληρώσω, αλλά λόγω του µποϋκοτάζ
συµφώνησε να παρέχει συνέντευξη σε κάποιον, ιδιαίτερα σε δηµοσιογράφο από την
Κροατία. Ήξερε ότι η συνέντευξη θα τραβούσε την προσοχή. Αυτός είναι ο λόγος που
δέχτηκε να παραχωρήσει συνέντευξη δωρεάν, αλλά έθεσε έναν όρο. Μου ζήτησε να
φέρω την πρωτύτερη συνέντευξη του που είχε δηµοσιευτεί στην Globus. Ισχυρίστηκε
ότι δεν την είχε διαβάσει, αλλά ήξερα ότι έλεγε ψέµατα.

«Στο τίτλο και υπότιτλο της εν λόγω συνέντευξης χαρακτηριζόταν ως φασίστας και εγκληµατίας
πολέµου. Προφανώς, αποφάσισε να παίξει µαζί µου, να εκβιάσει και να µε φοβίσει. Η σύνδεση
- “AP connection“ – Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Ζάγκρεµπ λειτούργησε ξανά. Συνάδελφοι από
την Globus µου έστειλαν την συνέντευξη µε αλλαγµένη διάταξη, που σε αυτή την µοναδική
«ειδική έκδοση», την καθιστούσε ουδέτερη. Με τέτοια παραποιηµένη έκδοση της συνέντευξης
έφυγα για την συνάντηση και συνοµιλία µου µαζί του. Χρειάστηκαν πέντε απορρίψεις από
οδηγούς ταξί και µόνο ο έκτος να συµφωνεί να µε µεταφέρει στα κεντρικά γραφεία του SRS.
Συστήθηκα σε όλους, τους είπα που ήµουν έτοιµος να πάω και τους έδωσα την κάρτα µου.
Ήταν σηµαντικό να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να µε θυµούνται, να
θυµούνται την φυσιογνωµία µου, και που πήγα αφού δεν ήξερα πως ο Šešelj θα αντιδρούσε
όταν έβλεπε τη παραποιηµένη έκδοσης της δηµοσίευσης του άρθρου γι’αυτόν.

«Πρώτα µου προσέφερε καφέ και χαµογελώντας κυνικά παρατήρησε ότι δεν ήταν
δηλητηριασµένος. Είναι ένας κακοποιός, ενδεχοµένως τρελός, αλλά σίγουρα όχι ηλίθιος.
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Και κανένας έξυπνος άνθρωπος δεν θα δηλητηρίαζε ένα δηµοσιογράφο στο σπίτι του αν
αυτός φρόντισε να γνωρίζουν όλοι που πήγε και γιατί, κάτι για το οποίο τον ενηµέρωσα.
Έριξε µια γρήγορη µατιά στο κείµενο της συνέντευξης. Ήξερε ότι παρέλαβε παραποιηµένη
έκδοση, και ήξερα ότι το ήξερε αυτό. ∆εν έκανα κανένα σχόλιο. Όταν η συνέντευξη
ολοκληρώθηκε, η παράσταση τελείωσε µε τους κοµµατικούς συναδέλφους του να µου
επιτίθενται ισχυριζόµενοι ότι βασάνισα και βίασα σε κάποια κροατική φυλακή. Παρ’όλο που
ήξερα ότι ήταν µια προσπάθεια να µε εκφοβίσουν, δεν αισθανόµουν άνετα µε τη κατάσταση,
ειδικά γιατί µερικοί θυµωµένοι άνδρες άρχισαν να µε πλησιάζουν. Απλά επαναλάµβανα
ευγενικά ότι δεν είχα πάει ποτέ σε στρατόπεδο συγκέντρωσης ή κράτησης και δεν βασάνισα
ή βίασα κανένα και καµία. Αυτό τους ηρέµησε αφού δεν ένοιωσαν ότι φοβήθηκα. Σε κάθε
περίπτωση αν είσαστε αρκετά τρελοί για να πάτε στο «στόµα του λύκου», τουλάχιστον
βεβαιωθείτε ότι το ξέρουν όλοι. Καθώς και ότι ο «λύκος» το ξέρει ότι το ξέρουν όλοι».

Άλλα ειδικά παραδείγµατα από εµπόλεµες ζώνες

Αφγανιστάν: το προσωπικό κόστος επιβίωσης για ένα ρεπορτάζ

Ο Aasif εργαζόταν για ένα διακεκριµένο µέσο ενηµέρωσης στο Kandahar. Νέος και
αφοσιωµένος δηµοσιογράφος, έκανε ρεπορτάζ κάνοντας κριτική στους Ταλιµπάν και
στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Γνώριζε ότι τα ρεπορτάζ του θα µπορούσαν να βάλουν
σε κίνδυνο αυτόν και την οικογένεια του, αλλά αισθάνθηκε υποχρεωµένος να συνεχίσει
αφιερωµένος στη δουλειά του.

Μετά από µήνες συνεχών απειλών από τους Ταλιµπάν και τις αφγανικές υπηρεσίες
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων και προειδοποιήσεων ότι θα λιθοβοληθεί µέχρι θανάτου
αν δεν πάψει να κάνει ρεπορτάζ. ΗΥπηρεσία πληροφοριών επισκέφτηκε το χώρο εργασίας του
ενώ αυτός ήταν µακριά για επαγγελµατικούς λόγους. Επίσης επισκέφτηκαν το σπίτι το και
απείλησαν και κακοµεταχειρίστηκαν τη σύζυγο του. Με την κλιµάκωση των απειλών, ο
εργοδότης του Aasif επικοινώνησε µε τον Συντονιστή της Επιτροπής για την Ασφάλεια των
IMS, µια Επιτροπή που ιδρύθηκε στη Καµπούλ από Αφγανούς δηµοσιογράφους.

Μετά την διερεύνηση της υπόθεσης και την εξακρίβωση των απειλών κατά του Aasif
χρησιµοποιώντας το δίκτυο των επαρχιακών εκπροσώπων, τις κυβερνητικές αρχές, τα
συµβούλια πρεσβυτέρων των φυλών, και άλλες πηγές, η Επιτροπή Ασφάλειας καθόρισε
το επίπεδο απειλής στο 5, το υψηλότερο επίπεδο σε µια κλίµακα από το 1. Η περίπτωση
έχρηζε άµεσης προστασία και µεταφορά του Aasif και της οικογένειας του.

Ενώ αναζήτησαν καταφύγιο σε ένα ασφαλές σπίτι σε µυστική τοποθεσία, η Επιτροπή
για την Ασφάλεια και IMS οργάνωσε τις πρακτικές λεπτοµέρειες για την µεταφορά τους
εκτός της χώρας. Ο Aasif και η σύζυγος του παρέλαβαν νέα διαβατήρια, αλλά φοβούµενοι
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ότι τα µέλη των οικογενειών τους θα υποστούν εκδικητικές επιθέσεις, ένοιωθαν
διχασµένοι αν θα έπρεπε να φύγουν ή να παραµείνουν.

Μετά από µέρες σκέψης του αδυσώπητου διλήµµατος αποφάσισαν να φύγουν. Το ζευγάρι
ζει τώρα στην Ευρώπη, αλλά παραµένουν ψυχολογικά τραυµατισµένοι από την εµπειρία
τους. Μέλη της οικογένειας έχουν σκοτωθεί ως πράξη εκδίκησης από τους Ταλιµπάν.

Ο IMS Μηχανισµός Ασφαλείας στο Αφγανιστάν

Η Επιτροπή Ασφαλείας Αφγανών δηµοσιογράφων διαχειρίζεται και διοικεί ένα δίκτυο ασφαλείας που
καλύπτει όλη τη χώρα, η οποία περιλαµβάνει µια οµάδα παρακολούθησης της Ελευθερίας του Λόγου που
τεκµηριώνει παραβιάσεις εναντίον δηµοσιογράφων. Περιλαµβάνει επίσης επαρχιακές οµάδες ασφαλείας,
µια τηλεφωνική γραµµή βοήθειας που λειτουργεί επί εικοσιτετράωρης βάσης, παροχή ασφαλών
καταλυµάτων, ταµείο ασφαλείας για έκτακτη υποστήριξη και πρακτική εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας για
δηµοσιογράφους που περιλαµβάνει ψυχολογική στήριξη για τραυµατικές εµπειρίες και εκπαιδευτικά
προγράµµατα για την ευαισθησία των βίαιων συγκρούσεων.

(Πηγή: International media support (IMS), Taking action to protect journalists)

Τρεις εβδοµάδες όµηρος στο Slovyansk

Serhiy Lefter, Ουκρανός δηµοσιογράφος εργαζόµενος για ένα Πολωνικό µη κυβερνητικό
οργανισµό, ο οποίος παρέµεινε κρατούµενος για σχεδόν τρεις εβδοµάδες Ρωσόφιλων
ανταρτών στην πόλη του Slovyansk στην αυτό-ανακηρυγµένη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
Donetsk. Σύντοµα µετά την απελευθέρωση του, στις 6 Μαΐου, ο Lefter µίλησε µε τον
ανταποκριτή Dmitry Volchek του RFE/RL Russian Service correspondent για την
περιπέτεια του.

«Στην αρχή µας υποπτεύθηκαν πραγµατικά. Μας υποπτεύθηκαν όλους. Ότι κάποιοι από
εµάς ήταν από την εθνικιστική πολιτική κίνηση Right Sector ή ότι είµασταν “Ban-
derovtsy”, ειδικά αν κάποιος προερχόταν από τη δεξιά όχθη του ποταµού Dnepr.
Υποπτευόντουσαν τους πάντες, ειδικά αν δεν ήταν ντόπιοι. Και µετά άρχισαν να σε
ελέγχουν. Σε ανέκριναν. Έλεγχαν πιστοποιητικά πολύ προσεκτικά. Στην περίπτωση µου
υποπτεύθηκαν ότι ήµουν κατάσκοπος επειδή µε υπέβαλαν σε κράτηση. Έκανα ρεπορτάζ
στον συντονιστή στο Open Dialogue Foundation σχετικά µε το τι συνέβαινε στο Donetsk.
Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, καταλάβαινες από τις ερωτήσεις τους ότι
ήξεραν ότι είµαι δηµοσιογράφος, αλλά προσπαθούσαν να µάθουν κάποια πληροφορία αν
είχα επαφές µε την Κίνηση Right Sector. Παρ’ όλο που ήξεραν ότι είµαι δηµοσιογράφος,
άρχισαν να µε ψάχνουν στα κοινωνικά δίκτυα και είδαν ότι είχα επισκεφτεί το Maidan,
που ήταν ήδη κάτι κακό από την πλευρά τους. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση».
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Αµερικανός φωτογράφος εξιστορεί πως συνελήφθη, µαστιγώθηκε και
ξυλοκοπήθηκε από Σύριους αντάρτες που τον κατηγόρησαν ότι εργάζεται

για την CIA και τον φυλάκισαν σε ένα σκοτεινό κελί για 7 µήνες

Ο Matthew Schrier, 35 ετών, από το Syosset, New York, συνελήφθη από την Jabhat al-
Nusra, µια εξτρεµιστική οµάδα µέλος της al-Qaeda, καθώς ταξίδευε τον περασµένο
∆εκέµβριο στην Συρία κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού σε εµπόλεµη ζώνη.
Μεταφέρθηκε σε ένα στρατόπεδο κοντά στο Χαλέπι και τον κλείδωσαν µαζί µε ένα άλλο
Αµερικανό – ο οποίος είναι µάλλον ακόµη κρατούµενος – πριν αποδράσει από ένα
άνοιγµα στο παράθυρο του υπογείου στις 29 Ιουλίου, όπως µας είπε.

Πριν αποδράσει, είπε ο Schrier ότι τον χτύπησαν µε ένα µεταλλικό καλώδιο στα πόδια
και του έκαναν ηλεκτροσόκ. Επίσης είπε ότι οι αντάρτες άδειασαν τους τραπεζικούς του
λογαριασµούς και έστειλαν µηνύµατα στην οικογένεια του προσποιούµενοι ότι ήταν
αυτός και καθησυχάζοντας τους ότι ήταν καλά.

Η εφηµερίδα επέλεξε να µην κατονοµάσει τον άλλο Αµερικανό κρατούµενο µετά από
παράκληση της οικογένειας του.

Ενώ η απαγωγή του Schrier δεν είχε δηµοσιοποιηθεί πριν, ήταν ένας από µερικούς
∆υτικούς σε περιοχές κατειληµµένες από αντάρτες από τότε που ξεκίνησε ο εµφύλιος
πόλεµος. Είπε ότι ταξίδευε χωρίς συµβόλαιο από κάποιο δηµοσιογραφικό οργανισµό και
είχε προσπαθήσει να φύγει από το Χαλέπι µε ταξί στις 31 ∆εκεµβρίου. Αλλά οι αντάρτες
σταµάτησαν το όχηµα και τον απήγαγαν.

(Πηγή: The New York Times)

Γερµανός δηµοσιογράφος που επέζησε του ISIL

Ο Γερµανός δηµοσιογράφος Jurgen Todenhofer, ετών 74, διαπιστευµένος µε την
Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράκ και του Λεβάντε βρέθηκε στη Μουσούλη για 10 ηµέρες
στο βόρειο Ιράκ µε τους µαχητές της. Ο Todenhofer είναι ο πρώτος ∆υτικός
δηµοσιογράφος να πράξει αυτό και να επιζήσει για να µας µιλήσει γι’ αυτό.

«Όλα ήταν άβολα. Μερικές φορές δεν υπήρχε τροφή ή νερό, όπως την τελευταία µέρα δεν
είχαµε τίποτα να φάµε. Ήταν πολύ απλό αφού επέλεγαν σπίτια όπου κανένας δεν πίστευε ότι
είναι ή δεν είναι. Πρέπει να κρύβονται γιατί υπάρχουν αµερικανικές βόµβες κάπου εκεί έξω.
Μια από τις πλέον δύσκολες καταστάσεις ήταν στη Μουσούλη όταν ένα µη επανδρωµένο
αεροσκάφος ταυτοποίησε κάποιους που ήταν µαζί µας, και η βόµβα έπεσε, καθηλώνοντας
το στρατό και την διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν σταλεί. Ήταν επίσης πολύ
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δυσάρεστο όταν επιστρέψαµε στο Raqqa µετά από µερικές ηµέρες στη Μουσούλη.
Ήµασταν τρεις ηµέρες καθυστερηµένοι και πριν από δυο ηµέρες, όταν ήταν
προγραµµατισµένο να επιστρέψουµε, το διαµέρισµα στο οποίο µέναµε καταστράφηκε
από Συριακά βοµβαρδιστικά. ∆εν υπήρχαν παράθυρα ή πόρτες. Υπήρχαν γυαλιά παντού.
Ξέραµε τότε ότι αν είχαµε επιστρέψει στην ώρα µας, θα είµασταν νεκροί.

Τελικά, διασχίζοντας τα σύνορα ήταν εξαιρετικά τροµακτικό. Μερικές ηµέρες πριν
περάσουµε, υπήρχαν κάποιες ανταλλαγές πυροβολισµών, και στο τέλος, πολύ κοντά στα
σύνορα, πρέπει να τρέξεις περίπου χίλια µέτρα για να διασχίσεις τα σύνορα µε όλα τα ρούχα
και τον εξοπλισµό σου για να φθάσεις σε ασφαλές µέρος. Τρέχοντας 1,000 µέτρα είναι πολύ
µακριά όταν τρέχεις για να σώσεις τη ζωή σου και υπάρχουν πολυβολεία – είπε ο Todenhofer.

(Πηγή: Al Jazeera)

Η Συρία είναι το πλέον επικίνδυνο µέρος στο κόσµο για δηµοσιογράφους

Η δολοφονία του James Foley (το 2014) από Ισλαµιστές εξτρεµιστές µετά τη απαγωγή
του από την Συρία το 2012 έχει επικεντρώσει την προσοχή στους κινδύνους που
υπάρχουν στο να κάνει κάποιος ρεπορτάζ από τη χώρα.

Είναι το πλέον επικίνδυνο µέρος στον κόσµο για δηµοσιογράφους για περισσότερο από
τα δυο τελευταία χρόνια, µε βάση την Επιτροπή Προστασίας ∆ηµοσιογράφων - Com-
mittee to Protect Journalists (CPJ) - µια οργάνωση µε βάση τη Νέα Υόρκη για την
ελευθερία του τύπου.

Τουλάχιστον 69 δηµοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί ως άµεσο αποτέλεσµα κάλυψης της
Συριακής σύγκρουσης από τότε που ξεκίνησε το 2011, όπως λέγει το CPJ. Οι
περισσότεροι σκοτώθηκαν σε διασταυρούµενα πυρά ή ως αποτέλεσµα εκρήξεων, αλλά
έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον έξι είχαν δολοφονηθεί εσκεµµένα.

Σχεδόν οι µισοί δηµοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στην Συρία ήταν ελεύθεροι
επαγγελµατίες – δηλαδή εργάζονται για περισσότερο από ένα οργανισµό και
πληρώνονται κατ’ αποκοπή για κάθε ανταπόκριση που παραδίδουν, αντί µισθού. Μερικοί
ήταν εθελοντές ή «πολίτες δηµοσιογράφοι» ακτιβιστές.

∆ηµοσιογράφοι που εργάζονται για µεγάλους διεθνείς οργανισµούς έχουν µερικά
πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες συναδέλφους τους.
Συνήθως οι εργοδότες τους, τους παρέχουν, για παράδειγµα, προστατευτικό ρουχισµό,
και κάποιοι λαµβάνουν εκπαίδευση για να επιβιώνουν σε «εχθρικά περιβάλλοντα»
συµπεριλαµβανοµένων και των πρώτων βοηθειών.
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Εν κατακλείδι, δηµοσιογράφοι και ανταποκριτές που είναι µισθωτοί µπορεί να νοιώθουν
λιγότερη πίεση να «παραδώσουν» κάτι από εν δυνάµει επικίνδυνες καταστάσεις και έτσι
µάλλον παίρνουν λιγότερα ρίσκα.

Πράγµατι, στη Συρία, οι µεγάλοι και καθιερωµένοι οργανισµοί µέσων ενηµέρωσης
βασίζονται όλο και περισσότερο σε ελεύθερους επαγγελµατίες, διότι θεωρούν ότι η χώρα
είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τους «δικούς» τους ανθρώπους.

(Πηγή: BBC NEWS Middle East)

B. Ανταποκρίσεις εν µέσω διαδηλώσεων,
κοινωνικών αναταραχών και άλλες βίαιες καταστάσεις

Τι είναι

Αν είσαι ικανός να προετοιµαστείς για ανταποκρίσεις από εµπόλεµες ζώνες, θα γνωρίζεις
πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου καλύτερα σε συνθήκες άλλων έκτακτων
καταστάσεων. Αυτός είναι ο λόγος που στο υπόλοιπο µέρος θα αναφερθούµε µόνο στις
κύριες προκλήσεις και προβλήµατα ασφαλείας ειδικά για διάφορες έκτακτες καταστάσεις.
Για παράδειγµα, το ρεπορτάζ από διαδηλώσεις (ιδιαίτερα βίαιες) και άλλα είδη κοινωνικής
αναταραχής. Αν οι διαδηλώσεις είναι ειρηνικές, σε γενικές γραµµές δεν υπάρχουν κίνδυνοι
για τη σωµατική ασφάλεια των δηµοσιογράφων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο δηµοσιογράφος
µπορεί να επικεντρώσει όλη την προσοχή του/της να κάνει τη δουλειά του/της µε τον
πλέον επαγγελµατικό τρόπο – να είναι παρόντες στην εκδήλωση, να λάβει δηλώσεις και
να συλλέξει έγγραφα (αν υπάρχουν), να συγκεντρώσει ουσιώδη γεγονότα και να
περιγράψει την ατµόσφαιρα. Είναι σηµαντικό για ένα δηµοσιογράφο να ξέρει τι µπορεί να
συµβεί αν µια διαδήλωση είναι βίαιη. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει πώς να
προστατεύσει τον εαυτό του από δακρυγόνα. Επιτρέπεται στην αστυνοµία και σε άλλες
δυνάµεις ασφαλείας να χρησιµοποιούν δακρυγόνα, αλλά πρέπει να σέβονται διεθνείς
κατευθυντήριες γραµµές γύρω από τη χρήση τους και για τον τρόπο που χρησιµοποιούνται
κατά των πολιτών. Μπορείτε να διαβάσετε κάποιες καλές συµβουλές στις σελίδες του
INSI (International News Safety Institute), και συγκεκριµένα στην διεύθυνση:
http://www.newssafety.org/safety/advice/protecting-yourself-from-tear-gas/

Σηµαντικές λεπτοµέρειες:

Υπάρχουν παράγοντες που καθορίζουν πόσοι δηµοσιογράφοι θα καλύψουν µια εκδήλωση
– η κλίµακα των διαδηλώσεων, η απαραίτητη ταχύτητα αντίδρασης και η ικανότητα της
συντακτικής επιτροπής. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια. Αλλά λάβε
υπ’ όψη σου – ειρηνικές διαδηλώσεις µπορούν να µετατραπούν σε βίαιες σε
δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να προετοιµαστείτε για
ειρηνικές διαδηλώσεις µε τον ίδιο τρόπο που θα κάνατε για τις βίαιες. Τέτοιες
διαδηλώσεις, µερικές φορές, προσοµοιάζουν µε καταστάσεις σε εµπόλεµη ζώνη.
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Ένας δηµοσιογράφος µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπος µε πολλαπλά προβλήµατα ασφαλείς
όταν κάνει ρεπορτάζ από βίαιες διαδηλώσεις. Ουσιαστικά µπορούµε να οµαδοποιήσουµε
αυτά τα προβλήµατα σε τρεις βασικούς τύπους:

1. Ένας δηµοσιογράφος µπορεί να βρίσκεται αρκετά µακριά από το εστιακό σηµείο των
γεγονότων και να χρειαστεί να πλησιάσει, αλλά τον εµποδίζουν οι διαδηλωτές. Αυτή η
κατάσταση εµπεριέχει ρίσκο για την ασφάλεια του δηµοσιογράφου.

2. Ένας δηµοσιογράφος µπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο της διαταραχής,
περιβαλλόµενος από µια βίαια µάζα που τον/την εµποδίζουν να κάνει τη δουλειά του/της
και θέτοντας την ασφάλεια του/της σε κίνδυνο.

3. Ένας δηµοσιογράφος µπορεί να εκφοβιστεί και να είναι θύµα επίθεσης άµεσα.

Πώς να κάνεις ρεπορτάζ

Όπως και σε άλλες έκτακτες καταστάσεις, αν η συντακτική επιτροπή δεν στείλει
περισσότερους δηµοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ από διαδηλώσεις, θα πρέπει να
υπάρχουν εφεδρικοί δηµοσιογράφοι να συµµετέχουν στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που η διαδήλωση γίνεται βίαια. Ανεξάρτητα από τη σχέση τους µε το µέσο
ενηµέρωσης (απεσταλµένος από το συντάκτη του ή ελεύθερος επαγγελµατίας), οι
δηµοσιογράφοι θα πρέπει να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν αριθµούς των κινητών
τους τηλεφώνων. Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να χωρίζουν την περιοχή κάλυψης σε τοµείς
και να µοιράσουν τους τοµείς µεταξύ τους, ώστε να µειωθεί η ανάγκη να κινούνται σε
όλη την περιοχή, και έτσι να µειώσουν τον κίνδυνο ασφαλείας.

Σε περίπτωση που ένας δηµοσιογράφος βρεθεί πολύ µακριά από το κέντρο των γεγονότων
και είναι επικίνδυνο να προσπαθήσει να φθάσει µέχρι εκεί, θα πρέπει να παραµείνει στη θέση
του/της, και να έρθει σε επαφή µε άλλους δηµοσιογράφους που καλύπτουν τη διαδήλωση και
να ανταλλάξει πληροφορίες µαζί τους. Μερικές φορές, όταν κάποιος βρίσκεται λίγο πιο µακριά
από το κέντρο των εκδηλώσεων, µπορεί να δει και να ακούσει καθαρότερα, κάτι πιο δύσκολο
αν βρίσκεται στο επίκεντρο. Για παράδειγµα, καταστάσεις που επιβεβαιώνουν φαινοµενικά
αυθόρµητη βία, είναι πραγµατικά καλά οργανωµένες εκ των προτέρων. Μην προσπαθείτε να
φθάσετε στο κέντρο των βίαιων επεισοδίων σε µια διαδήλωση µε κάθε κόστος.

Αν ήδη βρίσκεστε στο κέντρο των βίαιων εκδηλώσεων, το καλύτερο είναι να
προσπαθήσετε να φύγετε ειρηνικά όσο πιο µακριά γίνεται. Αν παραµείνετε, η πιθανότητα
να τραυµατιστείτε είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα να συλλέξετε κάποια σηµαντική
πληροφορία για το ρεπορτάζ σας. Αν αποφασίσετε να παραµείνετε, µην δείχνετε ότι
είσαστε δηµοσιογράφος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το να είσαστε δηµοσιογράφος είναι
αρνητικό και είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επιφέρει κανένα επαγγελµατικό όφελος.
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Κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων ένας δηµοσιογράφος µπορεί να εκφοβιστεί ή να είναι
θύµα επίθεσης από συµµετέχοντες στη διαδήλωση, ιδιαίτερα αν η βία δεν είναι αυθόρµητη
αλλά οργανωµένη. Αυθόρµητη βία συχνά κατευθύνεται εναντίον εκείνων που προκάλεσαν τη
διαδήλωση, ή είναι αποτέλεσµα ενός γεγονότος που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης
(για παράδειγµα, αντίποινα λόγω αστυνοµικής βαρβαρότητας). Οργανωµένη βία συχνά έχει ως
στόχο δηµοσιογράφους (π.χ., κατά τη διάρκεια συνελεύσεων ριζοσπαστικών πολιτικών
κοµµάτων ή άλλων οργανώσεων που συµπεριλαµβάνουν επαγγελµατίες ταραχοποιούς,
συνήθως µεταµφιεσµένους σε οπαδούς ποδοσφαιρικών οµάδων). Τέτοιες διαδηλώσεις απαιτούν
ιδιαίτερη προσοχή. Είναι καλύτερα να µην δείχνετε ότι είσαστε δηµοσιογράφος, µην κάνετε
πολλές ερωτήσεις και παραµείνετε όσο το δυνατόν µακρύτερα από το επίκεντρο της διαµάχης.

Κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων η αστυνοµία και οι δυνάµεις ασφαλείας επίσης συνιστούν
απειλή για τους δηµοσιογράφους. Ανάλογα µε την ταυτότητα των διοργανωτών και τις απόψεις
των συνεργατών τους για κάποιο µέσο µαζικής ενηµέρωσης ή για σας προσωπικά, µπορεί να
αποτελέσετε στόχο των φρουρών ασφαλείας των οργανωτών που εργάζονται για το συµφέρον των
εργοδοτών τους, και όχι για το δηµόσιο συµφέρον. Η αστυνοµία µπορεί να σας κάνει στόχο αν
κάνετε ρεπορτάζ από µια διαδήλωση σε ένα αυταρχικό ή ολοκληρωτικό κράτος, που οι υπεύθυνοι
της κρατικής τάξης αντιλαµβάνονται τους δηµοσιογράφους, ιδιαίτερα αυτούς που κάνουν
αντικαθεστωτικό ρεπορτάζ, ως εχθρούς. Μερικές φορές ακόµη και επειδή είναι οι ίδιοι θυµωµένοι
µε την κατάσταση και παρασύρονται. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος σας απειλεί ή σας επιτίθεται,
ενηµερώστε άλλους δηµοσιογράφους αµέσως και προσπαθήστε να φύγετε από το σηµείο.

Αν η αστυνοµία προσπαθεί να σας συλλάβει στο χάος των βίαιων διαδηλώσεων και δεν µπορείτε
να διαφύγετε, να τους πείτε ότι είσαστε δηµοσιογράφος και να τους δείξετε την επαγγελµατική
ταυτότητα σας. Αν αυτό δεν είναι αποτελεσµατικό, είναι καλύτερα να µην αντισταθείτε.
Προσπαθήστε ξανά µε ένα πιο ειρηνικό τρόπο, µακριά από τη διαδήλωση, ακόµη και αν αυτό
είναι σε αστυνοµικό τµήµα. Εκεί θα ακουστείτε από κάποιον µε λιγότερο άγχος και µε
περισσότερη εξουσία. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερα (αν υπάρχει ο χρόνος) να λάβετε
καταθέσεις από τους οργανωτές και να µαζέψετε τις πλέον σηµαντικές πληροφορίες πριν
ξεκινήσει η διαδήλωση. Μέρος της δουλειάς µπορεί να γίνει από άλλο δηµοσιογράφο στο χώρο
των ειδήσεων µακριά από τη σκηνή των γεγονότων (τηλεφωνήµατα, έλεγχος γεγονότων,
έλεγχος άλλων ρεπορτάζ). Είναι σηµαντικό για ένα δηµοσιογράφο που κάνει ρεπορτάζ βίαιων
διαδηλώσεων να είναι δυσδιάκριτος στο άµεσο περιβάλλον του/ της, προκειµένου να µπορέσει
ανεµπόδιστα να παρατηρήσει τα γεγονότα που συµβαίνουν γύρω του.

Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Όταν ο δηµοσιογράφος είναι πολύ µακριά από την σκηνή των γεγονότων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η παρέλαση των οµοφυλοφίλων στο Βελιγράδι
της Σερβίας, διακόπηκε µε δυο τρόπους - λόγω επιθέσεων από ακραίες συντηρητικές
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οργανώσεις και οπαδούς ποδοσφαιρικών οµάδων, και ακυρώθηκαν λόγω υψηλού
κινδύνου για την ασφάλεια. Η πρώτη δηµόσια εκδήλωση των οµοφυλοφίλων
πραγµατοποιήθηκε το 2010. Αυτό ήταν εφικτό, επειδή η διαδροµή της παρέλασης ήταν
εξαιρετικά σύντοµη, η αστυνοµία έκλεισε ολόκληρη την περιοχή που έγινε η παρέλαση
και όποιος εισερχόταν ήταν ελεγχόµενος. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε δυνατότητα να τους
επιτεθούν σκληροί αντίπαλοι, και έτσι οι δηµοσιογράφοι που κάλυπταν την παρέλαση
ήταν επίσης ασφαλείς.

Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι αποφεύχθηκαν οι ταραχές. Εκτός του αστυνοµικού
δακτυλίου, συντηρητικοί και οπαδοί ποδοσφαιρικών οµάδων κατέστρεψαν αυτοκίνητα,
πέταξαν πέτρες και µολότοφ στους αστυνοµικούς, και έκαψαν κάδους απορριµµάτων.
Οι δηµοσιογράφοι βρήκαν τις ταραχές ενδιαφέρουσες, αντί να καλύψουν το γεγονός για
το οποίο ήταν εκεί – τη παρέλαση των οµοφυλοφίλων. Ένας Κροάτης δηµοσιογράφος
αποφάσισε να περάσει στην απέναντι πλευρά των οδοφραγµάτων που είχε τοποθετήσει
η αστυνοµία µαζί µε ένα συνάδελφο του από ένα εβδοµαδιαίο έντυπο του Βελιγραδίου,
το NIN, προκειµένου να βεβαιώσει αυτά που δεν µπορούσε να δει από την αποκλεισµένη
περιοχή της παρέλασης. Ως εκ τούτου, αυτή τη φορά, για να µπορεί να είναι στο κέντρο
των γεγονότων, χρειαζόταν να περάσει έξω από το επίσηµο κέντρο, στα άκρα που ήταν
περισσότερο ενδιαφέροντα.

Λαµβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι ένας Κροάτης δηµοσιογράφος θα µπορούσε να
εκληφθεί ως «κόκκινο πανί» από τους Σέρβους συντηρητικούς και από τα µέλη της
οµάδας των οµοφυλοφίλων, ακολούθησε το συνάδελφο του σιωπηλά, που παρουσίαζε
και τους δυο ως ανταποκριτές του NIN. Το τέχνασµα λειτούργησε. Μπορούσαν να
παρακολουθήσουν τους βανδαλισµούς από πολύ κοντά, πήραν τις δηλώσεις τους και
άκουσαν ακόµη τις συζητήσεις µεταξύ τους, κάτι που κατέστησε πολύ σαφές το γεγονός
ότι οι ταραχές δεν ήταν αυθόρµητες, και ότι η παρέλαση των οµοφυλοφίλων ήταν µια
καλή αφορµή να τα σπάσουν και να στείλουν ένα πολιτικό µήνυµα για λογαριασµό των
οργανωτών των ταραχών.

Μια οµάδα περίπου 20 χούλιγκαν επιτέθηκαν στο κτίριο της εταιρείας µέσων
ενηµέρωσης RTV B92, στο Βελιγράδι της Σερβίας κατά τη διάρκεια της παρέλασης των
οµοφυλοφίλων το 2014 (29 Σεπτεµβρίου 2014). Οι δηµοσιογράφοι του Β92 είναι ένα
κοινός στόχος εθνικιστών χούλιγκαν, αλλά αυτή τη φορά η προστασία της αστυνοµίας
ήταν πολύ ισχυρή. Ένας αστυνοµικός τραυµατίστηκε, αλλά κανένας δηµοσιογράφος.
Όταν ένας δηµοσιογράφος είναι στο επίκεντρο των γεγονότων

Ένας Κροάτης δηµοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ από ένα συνέδριο της Interpol στη Ρώµη. Είχε
λίγο ελεύθερο χρόνο και αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το κέντρο της πόλης µε ένα άλλο
συνάδελφο που έκανε επίσης ρεπορτάζ στο συνέδριο. Εκεί έπεσαν επάνω σε διαδηλώσεις που
ήταν θορυβώδεις αλλά µη βίαιες. Ήταν µια διαµαρτυρία κατά του Silvio Berlusconi, τότε
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πρωθυπουργού. Η δηµοσιογραφική περιέργεια τους οδήγησε στο κέντρο του χάους, όπου είχαν
συγκεντρωθεί οι πλέον φωνασκούντες και εµφανώς πιο οργισµένοι διαδηλωτές. Το πλήθος
στην πλατεία περιβαλλόταν από αστυνοµικούς µε πλήρη προστατευτική εξάρτηση και υπήρχαν
µερικοί ελεύθεροι σκοπευτές στις ταράτσες γύρω από την πλατεία.

Τόσοι πολλοί αστυνοµικοί παρόντες έκαναν τους διαδηλωτές να είναι ακόµη περισσότερο
εξοργισµένοι και φάνηκε ότι η µάζα θα µπορούσε να δράσει βίαια. Οι αστυνοµικοί έγιναν
στόχοι λεκτικών επιθέσεων πρώτα και µετά διάφορα αντικείµενα άρχισαν να εκσφενδονίζονται
κατ’ αυτών. Κάποια στιγµή, άνθρωποι κοντά στους δυο Κροάτες δηµοσιογράφους γύρισαν
προς το µέρος τους και άρχισαν να ουρλιάζουν. Στην αρχή δεν µπορούσαν να καταλάβουν τι
συνέβαινε. Οι διαδηλωτές δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιοι ήταν, και ακόµη αν
ήξεραν, δεν θα έπρεπε να ενοχλούνται µε την παρουσία Κροατών δηµοσιογράφων, που µε
την συµπεριφορά τους δεν έδιναν λόγο για την οργή. Και τότε ένας από τους δυο
δηµοσιογράφους παρατήρησε ότι ο συνάδελφος είχε γραµµένο στο µανίκι του πουκαµίσου
του την λέξη POLICIJA (αστυνοµία). Όλοι οι συµµετέχοντες του συνεδρίου είχαν λάβει το
πουκάµισο ως αναµνηστικό, που ένας εξ αυτών το φορούσε χωρίς να σκεφτεί ότι θα
διασταυρωθεί µε θυµωµένους διαδηλωτές. ∆εν είχε καν σκεφτεί το πουκάµισο του µέχρι που
οι διαδηλωτές άρχισαν να τους σπρώχνουν και να του τραβούν το πουκάµισο.

Ενώ ένας από τους Κροάτες δηµοσιογράφους φώναξε ότι δεν ήταν αστυνοµικοί και
προσπάθησε να πάρει το συνάδελφο του µακριά από το πλήθος, ο άλλος δηµοσιογράφος
έκανε ακόµη ένα λάθος – έβγαλε το διαβατήριο του και το προσέφερε στους διαδηλωτές
για να δουν ότι δεν ήταν καν Ιταλός πολίτης. Μάταια. Κανένας δεν τον άκουγε. Όχι µόνο
έχασε σχεδόν το διαβατήριο του, αλλά έκανε τους επιτιθέµενους ακόµη πιο έξαλλους.
Ξαφνικά, ολόκληρο το πλήθος άρχισε να κινείται προς το µέρος του και οι πρώτες γροθιές
προσγειώθηκαν ήδη. Στη συνέχεια, µια οµάδα ειδικών αστυνοµικών έφθασε εκεί και τους
πήρε σε ένα από τα σηµεία συγκέντρωσης στα κτίρια πλησίον. Από µια ασφαλή
απόσταση και υπό την προστασία της αστυνοµίας παρακολούθησαν τις διαδηλώσεις από
ένα µπαλκόνι για τις επόµενες δυο ώρες, ώσπου οι αστυνοµικοί αποφάσισαν ότι ήταν
ασφαλές για να τους αφήσουν να φύγουν.

Να µεριµνάτε πάντοτε ώστε να µην τραβάτε την προσοχή µε κάποια δευτερεύουσα
λεπτοµέρεια. Ποτέ δεν µπορείς να ξέρεις που θα σε οδηγήσει το δηµοσιογραφικό σου
ένστικτο και πόσα προβλήµατα µπορεί να δηµιουργηθούν για κάτι που δεν σκέφτηκες.
Όταν ένας δηµοσιογράφος εκφοβίζεται άµεσα και είναι θύµα επίθεσης

Στο κέντρο του Βελιγραδίου το 2008 ριζοσπάστες υπερ-εθνικιστές οργάνωσαν µια
διαµαρτυρία για τη σύλληψη του Radovan Karadžić – κατηγορούµενοι για εγκλήµατα
πολέµου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη – και την έκδοση του στη Χάγη. Ήταν
αναµενόµενο ότι µια τέτοια συγκέντρωση θα εξελιχθεί βίαια, και ήταν αναµενόµενο
επίσης ότι δηµοσιογράφοι που την κάλυπταν θα αποτελούσαν στόχοι για τους χούλιγκαν,
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ειδικά αν προέρχονταν από δηµοσιογραφικούς οργανισµούς που δεν υποστήριζαν τον
εθνικισµό και τα εγκλήµατα πολέµου. Και έτσι εξελίχθηκε. Επιτέθηκαν σε ένα
δηµοσιογράφο του πρακτορείου Fonet και του έσπασαν τη φωτογραφική µηχανή. Η
επίθεση µαγνητοσκοπήθηκε από ένα συνάδελφο τον Boško Branković, ένα κάµεραµαν
του TV B92. Οι δηµοσιογράφοι του TV B92 είχαν δεχθεί επιθέσεις πολλές φορές λόγω
των ενεργειών τους µαχόµενοι για την ειρήνη και για την αποκατάσταση των
εγκληµάτων πολέµου. Ο θυµός του πλήθους στράφηκε κατά του κάµεραµαν. Έσπασαν
τη µηχανή του καθώς και το πόδι του δηµοσιογράφου. ∆εν µπορούσε να εργαστεί για
αρκετούς µήνες. Πλήρωσε για την αλληλεγγύη προς τον συνάδελφο του ακριβά, αλλά
αυτό που έκανε ήταν η µόνη δυνατή κίνηση για ένα επαγγελµατία δηµοσιογράφο.

C: Ανταποκρίσεις για φυσικές
και ανθρωπογενείς καταστροφές

Όντως κοντά σε καταστάσεις όπου η φύση ή ο άνθρωπος δηµιουργούν µεγάλα
προβλήµατα που θα µπορούσαν απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, φυσικά µνηµεία,
ακίνητα, και µεγάλα κτίρια, είναι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που θα
µπορούσε να αντιµετωπίσει ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος. Τέτοιες
καταστάσεις µπορούν να τον/την εκτοξεύσουν στη δόξα ή να θέσουν σε κίνδυνο την
ύπαρξη του/της. Εκτός από το να γνωρίζεις κάποιες από τις βασικές προκλήσεις,
υπάρχει ένας βασικός κανόνας που ισχύει εδώ:

Μείνε σε απόσταση ασφαλείας!

Καµία δηµοσιογραφική επιτυχία δεν θα µπορούσε να αντικαταστήσει ένα βαρύ
τραυµατισµό, αναπηρία ή θάνατο. Επιπλέον είναι απολύτως απαραίτητο να
ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται από τους υπευθύνους για να αποφύγετε ακόµη
πιο περίπλοκες καταστάσεις. Η ενηµέρωση για µια καταστροφή είναι εξαιρετικά
σηµαντική, αλλά η αντιµετώπιση των συνεπειών της είναι ακόµη περισσότερο
ουσιαστική. Ένας δηµοσιογράφος θα πρέπει πάντοτε να προσπαθεί και να βοηθά ως
µέρος της λύσης αντί να δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα.

Τι είναι

Μια φυσική καταστροφή είναι ένα µείζον ανεπιθύµητο συµβάν που προκύπτει από
φυσικές διεργασίες της Γης και µπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής ή ζηµιές σε
περιουσίες, και συνήθως αφήνει κάποια ή σοβαρή καταστροφή στο πέρασµα της, η
σοβαρότητα της οποίας εξαρτάται από την ανθεκτικότητα του επηρεαζόµενου
πληθυσµού, ή την ικανότητα του να ανακάµψει. Σηµαντικά παραδείγµατα φυσικών κα-
ταστροφών είναι:
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Σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές, χιονοστιβάδες, ηφαιστειακές εκρήξεις, παλιρροιακά κύ-
µατα, τυφώνες, κυκλώνες, χιονοθύελλες, ξηρασίες, µεγάλες επιδηµίες (όπως ο ιός
Έµπολα σε µέρη της Αφρικής το 2014, αλλά και πολλές φορές νωρίτερα ξεκινώντας από
το 1996) ή νόσοι όπως ανθρώπινη ανοσοανεπάρκεια και το σύνδροµο επίκτητης ανοσο-
ποιητικής ανεπάρκειας (HIV/AIDS).

Ανθρωπογενείς καταστροφές είναι:

Βιοµηχανικοί κίνδυνοι, ραδιενεργή µόλυνση, µείζονα ατυχήµατα µέσων µεταφοράς, δο-
µική κατάρρευση (για παράδειγµα, οδικά δίκτυα)

Όλες οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές µπορεί να συµβούν ανά πάσα στιγµή
µε ελάχιστη ή καµία προειδοποίηση. Σίγουρα αποτελούν µια µεγάλη ευκαιρία για ένα
επαγγελµατία δηµοσιογράφο, ανεξάρτητα αν είναι µέρος ενός µέσου ενηµέρωσης ή ελεύ-
θερος επαγγελµατίας. Παρ’ όλα αυτά, οι προκλήσεις είναι επίσης σοβαρές και περιλαµ-
βάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε:

- ∆ιακοπή επικοινωνίας
- ∆υσκολίες λειτουργίας µέσων µαζικής µεταφοράς ή πλήρη ακινησία τους
- Μερική ή πλήρη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
- Κίνδυνος αρρώστιας ή µόλυνσης

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα παραπάνω και να υπάρχει ανταπόκριση µε τον
πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, οι δηµοσιογράφοι και τα µέσα ενηµέρωσης πρέπει να ακο-
λουθήσουν ειδικούς κανόνες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους
µε ασφαλή, γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό
τους και χωρίς να εµποδίζουν το έργο του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτων αναγκών
(οµάδες διάσωσης, στρατός, αστυνοµία, µονάδες πολιτικής προστασίας, κλπ.).

Η εγκατάσταση επιπλέον συστηµάτων επικοινωνίας για τη απρόσκοπτη επικοινωνία µε
συναδέλφους είναι απαραίτητη. Ασύρµατοι αµφίδροµης επικοινωνίας είναι αναγκαίοι,
για παράδειγµα, αν έχουν πέσει οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Οι αίθουσες σύνταξης
θα πρέπει να είναι προετοιµασµένες εκ των προτέρων για την πιθανότητα καταστροφών
στην περιοχή τους µε τη δηµιουργία και διαρκή ενηµέρωση ενός λεπτοµερούς σχεδίου
έκτακτης κατάστασης, ενώ οι δηµοσιογράφοι που προορίζονται για την κάλυψη κατα-
στροφών σε αποµακρυσµένες περιοχές ή είναι µακριά από τις αίθουσες σύνταξης θα πρέ-
πει να επανεξετάσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν την αναχώρηση τους.

Η επάρκεια του εξοπλισµού παίζει επίσης ένα πολύ σηµαντικό ρόλο. Γεννήτριες, φωτι-
σµός για έκτακτες ανάγκες, µπαταρίες, ασύρµατοι αµφίδροµης επικοινωνίας µε επιπλέον
µπαταρίες, συσκευές εύρεσης γεωγραφικού στίγµατος (GPS), κιβώτια πρώτων βοηθειών,
και επιπρόσθετο υλικό πρώτων βοηθειών θα πρέπει να είναι µέρος του σακιδίου ενός δη-
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µοσιογράφου. Συσκευασµένα τρόφιµα σε κονσέρβες, εµφιαλωµένο πόσιµο νερό, ράντζα,
και κουβέρτες µπορεί επίσης να χρειαστούν σε περιοχές επιρρεπείς σε καταστροφές.

∆ηµοσιογραφικά οχήµατα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε εργαλεία έκτακτης ανάγκης,
συµπεριλαµβανοµένων κιβωτίου πρώτων βοηθειών, φωτοβολίδων, και κουβερτών. Με-
γάλοι χάρτες σε έντυπη µορφή θα πρέπει να φυλάσσονται στην αίθουσα σύνταξης, µε σή-
µανση των νοσοκοµείων και κλινικών, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιατρικών κλινικών,
καταφυγίων, κέντρα µεταφορών, σχολεία και άλλα κτίρια που θα µπορούσαν να χρησιµο-
ποιηθούν για τη στέγαση οικογενειών ή προσφύγων κατά τη διάρκεια µιας κρίσης. Φυσικοί
τοπογραφικοί χάρτες θα πρέπει να είναι πρόχειροι για να βοηθήσουν στον εντοπισµό των
κινδύνων όπως περιοχές χαµηλού υψοµέτρου όπου είναι πιθανόν να πληµµυρίσουν.

Άλλοι κίνδυνοι όπως ραδιενέργεια, ή ιοί θα πρέπει επίσης να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη,
ακριβώς λόγω της φύσης τους. Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πρόληψης των The New York
Times, που εισήχθη το 2011, «απόσταση, χρόνος, και θωράκιση είναι οι µόνες προστα-
τευτικές συσκευές που διαθέτει ένας δηµοσιογράφος».

Πώς να κάνετε ρεπορτάζ

Σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, ένας επαγγελµατίας δηµοσιο-
γράφος πρέπει να παραµείνει ήρεµος/η, να βεβαιωθεί ότι η δική του/της ασφάλεια δεν
είναι σε κίνδυνο και µετά να αρχίσει να εργάζεται. Θα πρέπει να αποφύγει να είναι ακτι-
βιστής παρά ένας δηµοσιογράφος, αλλά δεν πρέπει να αρνηθεί να παρέχει βοήθεια σε άλ-
λους αν βρεθεί σε µια εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση. Το πλέον σηµαντικό είναι ότι θα
πρέπει πάντοτε να έχει στο µυαλό του/της ότι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν ση-
µαίνει έκτακτη δηµοσιογραφία αλλά το αντίθετο ακριβώς. Πρέπει να προσπαθήσει να ξε-
περάσει τις δυσκολίες και να παράξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και να ενηµερώνει
το κοινό µε τον πλέον ακριβή και αποτελεσµατικό τρόπο.

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι δηµοσιογράφοι θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύ-
γουν να θέσουν εαυτούς σε κίνδυνο και ενδεχοµένως να γίνουν βάρος στα πληρώµατα
των υπηρεσιών έκτακτων αναγκών και στους συναδέλφους τους. Θα πρέπει να εργάζο-
νται σε οµάδες τουλάχιστον δυο ατόµων και κατά προτίµηση τριών κατά τη διάρκεια
κάλυψης καταστροφών ώστε ένα µέλος της οµάδας να µεταφέρει ένα µικρό κιβώτιο πρώ-
των βοηθειών. Κάρτες που περιέχουν πληροφορίες για την οµάδα αίµατος και τυχόν αλ-
λεργίες πρέπει να είναι µαζί τους καθώς και σφυρίχτρες.

Μόνον αφού έχουν καταστήσει τους εαυτούς τους ασφαλείς θα µπορέσουν να αρχίσουν
να εργάζονται. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, δεδοµένων των περιστάσεων, και θα
πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου όλους τους βασικούς κανόνες της ηθικής και αντικει-
µενικής δηµοσιογραφίας (που αναλύεται σε χωριστό κεφάλαιο) που είναι εξίσου ή ακόµη
πιο σηµαντικοί σε αυτή την περίπτωση.
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Καθώς χιλιάδες άνθρωποι στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί και εκατοµµύρια στον
υπόλοιπο κόσµο αναµένουν µια ακριβή εικόνα του τι ακριβώς συµβαίνει, ένας επαγγελ-
µατίας δηµοσιογράφος, πρέπει πάντοτε να: είναι ακριβής και να κυριολεκτεί, χωρίς να
υπερβάλει ή να υποβαθµίζει την κατάσταση, να στέλνει ρεπορτάζ που περιλαµβάνουν
τουλάχιστον δυο δηλώσεις από κυβερνητικούς αξιωµατούχους ή/και οµάδες διάσωσης.
Αυτόπτες µάρτυρες παίζουν σηµαντικό ρόλο επίσης. Να σέβεστε γλωσσικές και πολιτι-
στικές διαφορές. Μια καταστροφή δεν έχει σύνορα και µπορεί γρήγορα να µεταδοθεί σε
άλλες περιοχές ή/και χώρες.

Όµως ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος θα πρέπει πάντοτε να κάνει ρεπορτάζ µε σε-
βασµό προς τις διαφορετικές εθνοτικές, γλωσσικές και πολιτιστικές παραδόσεις των πε-
ριοχών που έχουν επηρεαστεί. Επιδείξτε ευαισθησία και γνώση. Ανταποκρίσεις για
νεκρούς, τραυµατίες ή ανθρώπους που έχουν εκδιωχθεί από τις περιοχές τους, θα πρέπει
να αποστέλλονται πάντοτε µε τον απαιτούµενο σεβασµό για όλους αυτούς που αφορούν.
Σε τέτοιες στιγµές, ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος θα πρέπει να ανακατεύεται όσο
το δυνατόν λιγότερο ή καθόλου, αλλά ταυτόχρονα να µπορεί να ψάχνει για θέµατα που
είναι ενδιαφέροντα και διαφορετικά.

Τα θύµατα και οι οικογένειες τους έχουν περάσει κάποιο µεγάλο σοκ και µάλλον υποφέ-
ρουν από τις επιπτώσεις των τραυµατικών εµπειριών τους. Ο δηµοσιογράφος θα πρέπει
να είναι προσεκτικός ώστε να µην προξενεί περαιτέρω ζηµιά και να προσπαθεί να εξηγεί
για το τι ψάχνει να κάνει µε αυτούς, και γιατί είναι σηµαντικό να µιλήσουν µαζί του. Αν
δεν συναινούν στο να δώσουν συνέντευξη, µπορεί να είναι καλύτερα να τους πλησιάζετε
χωρίς µικρόφωνο ή φωτογραφική µηχανή για να αναπτύσσετε συνεργασία και εµπιστο-
σύνη. Θα πρέπει να είµαστε επίσης ευαίσθητοι ότι η λύπη και άλλα συναισθήµατα µπορεί
να µεταδοθεί ακόµη και σε απόσταση ή δια µέσου έµµεσων φωτογραφιών. Πλησιάζοντας
µια οικογένεια που πενθεί µπορεί να µην είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να
καλύψετε µια καταστροφή.

Κάνετε ρεπορτάζ χωρίς να γίνεστε ακτιβιστές. Ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος είναι
άνθρωπος, αλλά την ίδια στιγµή δεν θα πρέπει να ξεχνά το λόγος της παρουσίας του στην
περιοχή που έχει πληγεί. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγετε συµµετοχή σε
εργασίες ανακούφισης, αλλά ταυτόχρονα να έρχεστε σε επαφή µε ειδικούς για να µάθετε
για οποιαδήποτε αµέλεια εκ µέρους των αρχών, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι πρέπει να
µεταφέρετε και τις δυο πλευρές µιας υπόθεσης.

Ακόµη και σε περιπτώσεις ανταπόκρισης των πλέον πρόσφατων νέων, ο δηµοσιογράφος
θα πρέπει να ερευνά και να αµφιβάλλει για κάθε δελτίο τύπου, ακόµη και αν έχει παρα-
χθεί από επίσηµο κυβερνητικό οργανισµό ή οργανισµό επιβολής της τάξης, προσπαθώ-
ντας ταυτόχρονα να διερευνήσετε τους ισχυρισµούς τους. Επίσης να θυµάστε σε
περιπτώσεις καταστροφών, το να είσαστε οι πρώτοι που θα κάνετε ανταπόκριση δεν ση-
µαίνει τίποτε αν η ανταπόκριση σας δεν είναι ακριβής.
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Από τα παραπάνω είναι περισσότερο από προφανές ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία θα πρέ-
πει να υιοθετούν κατευθυντήριες γραµµές για τις ανταποκρίσεις σχετικά µε τις καταστροφές, και
ταυτόχρονα να διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους δηµοσιογράφους που απο-
στέλλονται στις πληγείσες περιοχές ώστε να είναι προετοιµασµένοι µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Ένα µεγάλο µέρος των κατευθυντήριων γραµµών και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
θα πρέπει να ασχολείται µε θέµατα που δεν µπορούν να αποκτήσουν εµπειρία κατά τη διάρκεια
της δηµοσιογραφικής κάλυψης ενός συµβάντος, όπως για τα ψυχολογικά τραύµατα των πλη-
γέντων, την παρακολούθηση τους, και ιστορίες µετά το τέλος της καταστροφής.

Παραδείγµατα/Πρότερη Εµπειρία

Φυσικές καταστροφές

Ο σεισµός στην Αϊτή, 2010

«Θέλουµε τα µαζικά µέσα ενηµέρωση να εκτιµούν τις ζωές των ανθρώπων που δεν είναι
«εµείς». Περίµενα για οκτώ ηµέρες να ακούσω ότι η δική µου µητέρα και γιαγιά στο
Port-au-Prince είναι ασφαλείς, ήθελα να κρατήσω τις καλές αναµνήσεις του ατόµου που
µε έφερε σε αυτό τον κόσµο και αυτού που µε έµαθε να είµαι γενναιόδωρη και επίµονη.
Ας αδράξουµε την ευκαιρία αυτής της τροµερής τραγωδίας και ας απαιτήσουµε τα κα-
λύτερα από τις πηγές των ειδήσεων µας: αξιοπρέπεια για όλους»

Manoucheka Celeste, ∆ηµοσιογράφος από την Αϊτή

Παλιρροιακά Κύµατα, Ινδονησία, 2004

«∆εν έχω ξαναδεί κάτι όπως αυτό. Έχω καλύψει πολλούς σεισµούς και αυτό είναι το χειρότερο
πράγµα που έχω δει να συµβαίνει σε µια κοινότητα οπουδήποτε. Κανένας δεν έµεινε ανέπαφος.
Όποιον και να συνάντησα είχε χάσει κάποιον ή είχε κάποια εµπειρία κατά τη διάρκεια του
συµβάντος. Τώρα όλοι µας ως άτοµα θέλουµε να βοηθήσουµε κάποιους άλλους στη θέση που
είµαστε, και όλοι µας κάποια στιγµή µεταφέρουµε τον πληγωµένο στρατιώτη στο νοσοκοµείο
ή βοηθάµε κάποιον.Αλλά αν βρίσκεστε σε µια πόλη που όλοι έχουν πληγεί, τότε η µη εµπλοκή
σας είναι καλή κίνηση. Είναι αντιεπαγγελµατικό να προσπαθβοηθήσετε τους πάντες».

David Loyn, Ανταποκριτής του BBC World

Πληµµύρες στη Σερβία, 2014

«Οι Αρχές µας κράτησαν έξω από το Obrenovac για ώρες. Αφού είδα αυτά που είδα όταν
τελικά µπήκαµε στη πόλη, είχαν δίκιο να µας κρατήσουν εκτός. Υπήρχε µόνο νερό, εµείς,
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η αστυνοµία και ο στρατός. Ποτέ δεν είχα δει πληµµύρες να διαγράφουν από το χάρτη
πόλεις µε χιλιάδες κατοίκους. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη εδώ».

Manuela Strinu, Ρουµάνα δηµοσιογράφος

Ανθρωπογενείς καταστροφές

Πυρηνική έκρηξη του αντιδραστήρα στο Chernobyl, 1986

«Ήµουν στην Αγία Πετρούπολη, κάνοντας ρεπορτάζ για την επιστροφή του Vladimir
Horowitz, του πιανίστα που έδινε την πρώτη του συναυλία µετά από νοµίζω 40 χρόνια. Όταν
επέστρεψα στο ξενοδοχείο µου για να καταθέσω το ρεπορτάζ µου για το θέµα, έλαβα ένα
telex από το γραφείο µου, το γραφείο της Washington Post στη Μόσχα, όπου αναφερόταν
σύντοµα ότι υπήρξε ένα µικρό πυρηνικό ατύχηµα στη ∆υτική Ουκρανία. Ανέφερε ότι
υπήρχαν κάποιες απώλειες. Μέχρι τότε ήµουν ήδη στη Ρωσία αρκετό χρόνο για να ξέρω ότι
αν είπαν ότι ήταν µικρό ατύχηµα, ήταν µάλλον ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη και θα
έπρεπε να του δώσω τη δέουσα προσοχή – και έτσι ήταν, για περίπου τρεις µήνες».

Gary Lee, πρώην ανταποκριτής της Washington Post στη Μόσχα

Έκρηξη πυρηνικού σταθµού στην Fukushima, Μάρτιος 2011

«Ο µετρητής ραδιενέργειας ανεβαίνει, αλλά δεν αισθάνεσαι τίποτα. ∆εν µυρίζεις κάτι, δεν
αισθάνεσαι τη θερµότητα, απλά δεν αισθάνεσαι τίποτα. Και αυτό είναι πραγµατικά το πιο
τροµακτικό µέρος όλου του ταξιδιού».

Tetsuo Jimbo, Ιάπωνας δηµοσιογράφος και ιδρυτής του ιστοτόπου Videonews
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Μέρος 2ο:
Ρεπορτάζ κάτω από πίεση

Γενικοί ισχύοντες κανόνες

Ακόµη όταν αυτός ή αυτή δεν δέχονται πυρά στο µέσο µιας εµπόλεµης ζώνης ή όταν
αυτός ή αυτή δεν κάνουν ρεπορτάζ από το µέσο µιας βίαιης διαδήλωσης, ένας δηµοσιο-
γράφος µπορεί να είναι κάτω από µεγάλη πίεση. ∆ηµοσιογράφοι που διερευνούν θέµα δη-
µοσίου συµφέροντος συχνά εκτιµώνται µόνο από τους λίγους αναγνώστες, θεατές ή
ακροατές τους, που καταλαβαίνουν τη σηµασία της δουλειάς που κάνουν αυτοί οι δηµο-
σιογράφοι. ∆εν αγαπιούνται ούτε από τους εγκληµατίες, αλλά ούτε από τους διεφθαρµέ-
νους πολιτικούς, και κάποιες φορές ακόµη ούτε από τους ιδιοκτήτες του µέσου
ενηµέρωσης για το οποίο εργάζονται, καθώς επίσης από κάποιους εκ των συναδέλφων
τους και των συντακτών τους. Οι δηµοσιογράφοι είναι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν
διαφόρων ειδών πιέσεις – από τη µη δηµοσίευση άρθρων, για την προσπάθεια άλλων να
τους δωροδοκήσουν, ανοικτές απειλές και επιθέσεις. Βρίσκονται κάτω από πίεση λόγω
ανθρώπων µε δύναµη στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο, καθώς και λόγω των διεφθαρ-
µένων µερών του συστήµατος. Μερικές φορές η ζωή τους είναι ένας πραγµατικός εφιάλ-
της, αλλά όχι στα όνειρα, στην πραγµατικότητα.

A. Εσωτερικές πιέσεις (συνάδελφοι, προϊστάµενοι,
εργοδότες, ιδιοκτήτες ΜΜΕ):

Τι είναι

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται σε µετάβαση, πολλοί από τους
ιδιοκτήτες των µέσων ενηµέρωσης είναι συνδεδεµένοι σε µια αλυσίδα διαφθοράς, που
συνδέεται µε τους πολιτικούς και τους µεγιστάνες. Η ιδιοκτησία µέσου ενηµέρωσης χρη-
σιµεύει για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα µε το δηµόσιο συµφέρον. Ως εκ τού-
του δεν ενδιαφέρονται για την ερευνητική δηµοσιογραφία ή αναλυτικό ρεπορτάζ για
θέµατα που έχουν πραγµατικά σηµασία. Σε τέτοια µέσα ενηµέρωσης οι συντάκτες δεν
είναι οι πλέον έµπειροι και πλέον ικανοί δηµοσιογράφοι αλλά µια επέκταση των ιδιο-
κτητών. ∆εν ενδιαφέρονται για την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος αλλά για τα
συµφέροντα του ιδιοκτήτη. Για να λειτουργήσει το σύστηµα οµαλά, προτιµώνται υπά-
κουοι δηµοσιογράφοι, ενώ οι καλύτεροι επαγγελµατίες αγνοούνται ή εµποδίζονται ανοι-
χτά να κάνουν τη δουλειά τους.
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Παρακάτω αναφέρονται µερικοί από τους πιο κοινούς τρόπους για τους εργοδότες, συ-
ντάκτες και συναδέλφους από άλλα µέσα ενηµέρωσης για να ασκούν πίεση σε δηµοσιο-
γράφους που ασχολούνται µε θέµατα δηµοσίου συµφέροντος:

1) Απόλυτη άγνοια (ή µη δίνοντας τους να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά) ή µη δηµοσί-
ευση των ρεπορτάζ τους,
2) Μείωση µισθού,
3) Απειλές ότι θα χάσουν τη δουλειά τους,
4) Απόπειρες δωροδοκίας (για παράδειγµα, την αύξηση της αµοιβής ενός ατόµου υπό
όρους – εφόσον ο δηµοσιογράφος γράφει για άσχετα θέµατα),
5) Προσπάθειες δυσφήµισης του δηµοσιογράφου µέσω άλλων µέσων ενηµέρωσης

Πώς να κάνετε ρεπορτάζ

Αν ένας δηµοσιογράφος είναι απασχολούµενος, είναι δύσκολο να διαχειριστεί µια κατά-
σταση που τα ρεπορτάζ του δεν δηµοσιεύονται ή δεν του δίνεται δουλειά. Συνήθως µια
σύµβαση εργασίας µε ένα εργοδότη απαγορεύει στο δηµοσιογράφο να εργάζεται για
άλλα µέσα ενηµέρωσης. Είναι πιο δύσκολο να πιέσεις ανεξάρτητους δηµοσιογράφους
µε αυτό τον τρόπο, αλλά είναι γενικά λίγοι αυτοί καθώς τα περισσότερα µέσα ενηµέρω-
σης δεν ενδιαφέρονται για θέµατα δηµοσίου συµφέροντος. Και αυτοί που είναι, δεν είναι
πλούσιοι και δεν µπορούν να αµείψουν σοβαρή δηµοσιογραφική δουλειά, οπότε οι δη-
µοσιογράφοι αργούν να λάβουν την απόφαση να παραιτηθούν της θέσης τους, παρά την
πίεση, και να εργάζονται ανεξάρτητα.

Παρόµοια κατάσταση εµφανίζεται όταν ο εργοδότης µειώνει το µισθό ενός δηµοσιογρά-
φου. Πολλοί δηµοσιογράφοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερα να λαµβάνουν κάποιο µισθό
από το να µην λαµβάνουν καθόλου µισθό. Υπάρχουν όλο και περισσότερο άνεργοι δη-
µοσιογράφοι σήµερα. Αυτό είναι που κάνει την απειλή απώλειας της θέσης εργασίας
τόσο αποτελεσµατική στην άσκηση πίεσης.

Η ίδια ή µεγαλύτερη αµοιβή για πολύ λιγότερη δουλειά που συµβαίνει επίσης να είναι
άνευ σηµασίας και όχι για το δηµόσιο συµφέρον – δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από
τους δηµοσιογράφους µε ακεραιότητα. Ωστόσο, η τιµωρία ακολουθεί την απόρριψη δω-
ροδοκίας, σε όλη τη διαδροµή µέχρι την απόλυση. Είναι σχεδόν αδύνατον να αντέξει κά-
ποιος την πίεση εντός του µέσου. Πηγαίνοντας σε κάποιο άλλο µέσο ή κάνοντας
ανεξάρτητη δηµοσιογραφία είναι ο µόνος τρόπος για ένα δηµοσιογράφο να αντισταθεί
στη πίεση. Ωστόσο οι επιλογές για ανεξάρτητη δηµοσιογραφία είναι λιγοστές.

Η καλύτερη προστασία κατά της πίεσης από εργοδότες και συντάκτες είναι η αλληλεγ-
γύη, αµοιβαία υποστήριξη των δηµοσιογράφων που είναι πρόθυµοι να εργαστούν για το
δηµόσιο συµφέρον, αφοσίωση στο επάγγελµα και όχι πίστη στον διεφθαρµένο εργοδότη.
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Περαιτέρω, δηµοσιογράφοι που έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ελεύθερα πρέπει να
κάνουν ρεπορτάζ για το θέµα των πιέσεων που ασκούνται στους συναδέλφους τους από
ιδιοκτήτες µέσων ενηµέρωσης.

Άλλα µέσα ενηµέρωσης που εξυπηρετούν την προώθηση και προστασία των ιδιωτικών
συµφερόντων των ιδιοκτητών τους µερικές φορές επιτίθενται ευθέως σε δηµοσιογρά-
φους που εργάζονται µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, υποστηρίζοντας ότι η δουλειά
αυτών των δηµοσιογράφων είναι µεταµφιεσµένη διαφθορά, που γίνεται για να προ-
στατεύσει κάποιους και να επιτεθεί σε κάποιους άλλους. ∆εν γλυτώνει ούτε η ιδιωτική
ζωή τους από αυτή την επίθεση. Η καλύτερη άµυνα είναι η τήρηση των επαγγελµατι-
κών προτύπων στην εργασία τους. Συνάδελφοι και άλλα µέσα ενηµέρωσης που ακο-
λουθούν τα επαγγελµατικά πρότυπα θα πρέπει να υπερασπίζονται τους συναδέλφους
τους που τελούν υπό διωγµό.

Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Για µια ακόµη φορά θα αναφερθούµε στην εµπειρία του Saša Leković, που θα παρουσιά-
σει µια σειρά από παραδείγµατα από την προσωπική του πρακτική εργασιακή εµπειρία
για διάφορα µέσα ενηµέρωσης και τους ιδιοκτήτες τους, που βρίσκει ότι µπορεί να είναι
χρήσιµα γι’ αυτό το εγχειρίδιο.

«Μετά από δέκα χρόνια εργασίας για τον ίδιο εργοδότη, βρήκα τον εαυτό µου στη θέση
να πληρώνοµαι εξαιρετικά, αλλά να υποβάλλοµαι σε πίεση από τους συντάκτες µε δυο
τρόπους: είτε δεν δηµοσίευαν τα ρεπορτάζ µου ή τα αλλοίωναν αφήνοντας την υπογραφή
µου. Μη θέλοντας να χάσω την αξιοπιστία µου, παραιτήθηκα».

«Λίγα χρόνια πριν υπόκειντο σε µια άλλη µέθοδο πίεσης – την µείωση του συµφωνηθέ-
ντος µισθού. Αντέδρασα πηγαίνοντας σε µια άλλη εφηµερίδα, που ανήκε στον ίδιο ιδιο-
κτήτη, και χρειαζόταν ένα δηµοσιογράφο µε το δικό µου προφίλ. Μετά από αυτό δεν
είχα πρόβληµα µε το ύψος του µισθού µου. Μπορούσα τότε να λύσω το πρόβληµα, εντός
µιας εταιρείας που είχε στην ιδιοκτησία της πολλές εφηµερίδες. Σήµερα, σε καιρούς κρί-
σης και αβέβαιες καταστάσεις στο χώρο της δηµοσιογραφίας κάτι τέτοιο θα ήταν ασύ-
γκριτα πιο δύσκολο».

«Μερικές φορές δέχτηκα επίθεση από άλλα µέσα ενηµέρωσης άµεσα ή έµµεσα. Κάθε
φορά ήταν ένα µέσο ενηµέρωσης που δεν τηρούσε τα ηθικά και επαγγελµατικά πρότυπα,
διαδίδοντας ρητορική µίσους και ασκώντας πίεση στους ιδιοκτήτες που θεωρούσε ως
εχθρούς. Ένα παράδειγµα έµµεσης επίθεσης ήταν η εµφάνιση ενός κόµικς σε µια εφηµε-
ρίδα, επικαλούµενη το χιούµορ, στόχευε διάφορα πρόσωπα. Κάποτε υπήρχε ένας χαρα-
κτήρας πολύ παρόµοιος µε µένα, µε όνοµα παρόµοιο µε το δικό µου, που ήταν
κατηγορούµενος ότι δεχόταν «χρήµατα και αγόρια» από ένα διάσηµο εγκληµατία.
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«Ένα παράδειγµα άµεσης επίσης ήταν ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε σε ένα ιστότοπο
αφού είχα ήδη δηµοσιεύσει ένα κείµενο για εξωχώριες εταιρείες που ξέπλεναν µαύρα
χρήµατα. Το κείµενο αυτό, κατά τους ισχυρισµούς, ήταν η «πραγµατική διερεύνηση»
του θέµατος, υποστηρίζοντας ότι σκόπιµα άφησα εκτός του άρθρου µου κάποιες
υπαίτιες εταιρείες γιατί ήθελα να προστατεύσω τους ιδιοκτήτες τους. Σε µια άλλη
περίπτωση ο ίδιος ιστότοπος µε κατηγόρησε ότι «κάνω βρώµικη δουλειά για τα µέσα
ενηµέρωσης» για λογαριασµό ενός πολιτικού. Στην πρώτη περίπτωση, αγνόησα την
επίθεση, καθώς ο κάθε ένας που µε γνωρίζει µπορούσε να καταλάβει αµέσως ότι
ήταν σαφώς παράλογο. Στην άλλη περίπτωση, χρησιµοποίησα επιχειρήµατα για να
αρνηθώ την κατηγορία, αλλά µέσω των κοινωνικών δικτύων αφού τότε ήµουν ήδη
ανεξάρτητος δηµοσιογράφος, και δεν είχα συντάκτες να µε υποστηρίξουν, και δεν
υπήρχε αντίδραση από άλλα µέσα ενηµέρωσης».

B: Εξωτερικές πιέσεις (πολιτικοί, εταιρείες, διαφηµιστές,
θρησκευτικές οµάδες, εγκληµατίες/µαφιόζοι,

δηµόσια πρόσωπα):

Τι είναι

Συνήθως ή πίεση που έρχεται από ιδιοκτήτες είναι αποτέλεσµα πιέσεων από πολιτικούς,
επιχειρηµατίες, και ιδιαίτερα από µεγάλους διαφηµιστές. Οι πολιτικοί, οι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι, οι διαφηµιστές, ή εταιρείες που αναφέρονταν συχνά συνήθως δεν έρχονται
σε επαφή µε τους δηµοσιογράφους αλλά µε τους ιδιοκτήτες του µέσου ενηµέρωσης, οι
οποίοι µε τη σειρά τους πιέζουν τους δηµοσιογράφους, συχνά µέσω ενός ενδιάµεσου –
ένα συντάκτη. Σεν τέτοιες περιπτώσεις ο δηµοσιογράφος έχει λίγες ευκαιρίες να αποδεί-
ξει από πού προέρχεται η πίεση, ή ότι υπάρχει πίεση εν τέλει. Ακολουθούν µερικές από
τις βασικές προκλήσεις:

Ισχυροί πολιτικοί µπορούν να ασκήσουν πίεση µέσω άµεσων απαιτήσεων για να δηµο-
σιευτεί ή να µην δηµοσιευτεί κάτι. Επίσης για παράδειγµα µπορούν να αποφύγουν να
δώσουν συνέντευξη σε κάποιο µέσο ενηµέρωσης, ή να τα «τιµωρήσουν» δίνοντας απο-
κλειστικές πληροφορίες σε κάποιους άλλου. Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι ασκούν πίεση
επίσης σε δηµοσιογράφους µη παρέχοντας πληροφορίες που είναι νοµικά υποχρεωµένοι
να µοιραστούν.

∆ιαφηµιστές µπορούν να µειώσουν την ποσότητα των διαφηµίσεων ή να σταµατήσουν
εντελώς τη διαφήµιση σε ένα µέσο ενηµέρωσης και µε αυτό τον τρόπο να επηρεάσουν
τις αποφάσεις των ιδιοκτητών και συντακτών, για παράδειγµα, στο να αποφεύγουν να δη-
µοσιεύσουν αρνητικές πληροφορίες γι’ αυτούς, τις εταιρείες τους και τους εταίρους τους.
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Μαζί µε τις παραπάνω αναφερθείσες µεθόδους πίεσης, η δωροδοκία είναι επίσης πολύ
αποτελεσµατική – πληρώνοντας κρυφή διαφήµιση, ταξίδια και άλλα οφέλη.

Πώς να κάνετε ρεπορτάζ

Ένας δηµοσιογράφος θα πρέπει να αρνηθεί όλες τις παραλλαγές δωροδοκίας ή άλλες
µορφές πίεσης, και να συµµορφώνεται µε τα επαγγελµατικά πρότυπα της δουλειάς του.

Μην εξαρτάσαι από ένα µικρό αριθµό πηγών µε υψηλό προφίλ κάθε είδους.

Μην έχεις «µελανά σηµεία» στην επαγγελµατική ή ιδιωτική σου ζωή. Θα γίνεις ευάλωτος
πολύ σύντοµα.

Αν τελείς κάτω από πίεση αλλά δεν µπορείς να το αποδείξεις δηµοσίως, «εξάπλωσε τη
φωνή σου» για το θέµα εντός των δηµοσιογραφικών κύκλων. Αυτοί που σου επιτίθενται
θα ξέρουν ότι δεν τους φοβάσαι.

∆ιατήρησε σε ασφαλές µέρος οποιαδήποτε απόδειξη της πίεσης (SMS, µήνυµα ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου, έγγραφο, ηχητικό ή video clip…) και µοιράσου το µε κάποιους που
µπορείς να εµπιστευτείς.

Σε περιπτώσεις άµεσης πίεσης οποιουδήποτε είδους που είναι δυνατόν να αποδειχθεί,
ένας δηµοσιογράφος θα πρέπει να ενηµερώσει τις ενώσεις δηµοσιογράφων και το κοινό.
Αν µια εγκληµατική πράξη (π.χ., απειλή) είναι υπό εξέταση, ενηµέρωσε την αστυνοµία.

Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Μια ακόµη περίπτωση από την εµπειρία του Saša Leković:

«Κάποτε ένας πρώην Υπουργός Εσωτερικών αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη σε µια εφη-
µερίδα για την οποία εργαζόµουν, ο λόγος ήταν ένα από τα άρθρα µου. Καθώς το εν
λόγω άρθρο ήταν εντελώς σύµφωνο µε τα επαγγελµατικά πρότυπα, ρώτησα το συντάκτη
µου να µου επιτρέψει να κάνω την συνέντευξη µε τον Υπουργό, όταν συµφωνούσε να
δώσει την συνέντευξη στην εφηµερίδα ξανά. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε, αλλά ο
Υπουργός επέµεινε ότι το άρθρο θα έπρεπε να έχει την άδεια του, µια διαδικασία που
κατά την άποψη του συνεπαγόταν να αλλάξει τις απαντήσεις του αλλά και τις ερωτήσεις
µου, µε κάποιες ερωτήσεις να παραλείπονται εντελώς.

«Προέτρεψα τον εκδότη να δηµοσιεύσει τι είχε κάνει ο Υπουργός, και ο συντάκτης
είπε ότι θα δηµοσιευτεί. Αλλά µε ξεγέλασε. Επαναστάτησα και όχι πολύ καιρό µετά
η αµοιβή µου κόπηκε».
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Πληµµύρες στη Σερβία, 2014

Οι µαζικές πληµµύρες που έπληξαν τη Σερβία στα τέλη Μαΐου 2014 έφεραν επίσης στο
φως την πίεση και τη λογοκρισία που η Σερβική Κυβέρνηση ασκεί στα µέσα
ενηµέρωσης. ∆ηλαδή, η Σερβική Κυβέρνηση ενεργοποίησε µια κατάσταση ανάγκης, η
οποία – εκτός της στέρησης άλλων δικαιωµάτων – της δίνει τη δυνατότητα να
συλλαµβάνει και να κρατά άτοµα που «υποκινούν πανικό κατά τη διάρκεια µιας
κατάστασης ανάγκης».

Καθώς χρήστες του Internet άρχισαν να κάνουν σχόλια και να µοιράζονται πληροφορίες
στα κοινωνικά δίκτυα και σε blogs για τις πληµµύρες, πολλοί από αυτούς άσκησαν
κριτική στην έλλειψη επαρκούς προειδοποίησης από τις αρχές για την φυσική
καταστροφή αυτού του µεγέθους και της ελλιπούς ανταπόκρισης της σε κάποιες περιοχές.

Στη συνέχεια οι αστυνοµικές δυνάµεις τους έφεραν για ανάκριση για την κριτική που
έκαναν στην κυβέρνηση και στις προσπάθειες της. Ταυτόχρονα, το blog “Druga strana”
(Άλλη Πλευρά) και το portal “Teleprompter” απενεργοποιήθηκαν προσωρινά ενώ το blog
του Dragan Todorović διεγράφη αφού αναδηµοσίευσε ένα κείµενο µε τον κατάλογο των
λόγων για τους οποίους ο Aleksandar Vučić θα έπρεπε να παραιτηθεί.

Ως απάντηση, δηµοσιογράφοι και bloggers ενώθηκαν µε ένα ενιαίο blog (“In the
Face of Censorship”), µιλώντας κατά της λογοκρισίας και τον εκφοβισµό των µέσων
ενηµέρωσης. Αυτό το κείµενο δηµοσιεύτηκε και αναδηµοσιεύτηκε σε δεκάδες µέσα
ενηµέρωσης και blogs την 24η Μαΐου. Σύµφωνα µε την θέση του, οι Αρχές δεν
µπορούν να κρατούν τον καθένα που σκέφτεται διαφορετικά από αυτές, εποµένως
ήταν πιο εύκολο να τους ανακηρύξεις «ψεύτες» και «τρελούς». Η ευρεία διάδοση
και η δηµόσια αποδοχή της θέσης αυτής ανάγκασε τη Σερβική Κυβέρνηση να
παρέχει κάποιες εξηγήσεις τουλάχιστον για την συµπεριφορά της κατά τη διάρκεια
των πλέον κρίσιµων ηµερών.

C. Κάνοντας ρεπορτάζ υπό καθεστώς
άµεσων απειλών και αγωγών:

Τι είναι

Ένας δηµοσιογράφος σπάνια απειλείται άµεσα από πολιτικούς, διαφηµιστές ή άλλους
επιχειρηµατίες. Χρησιµοποιούν περισσότερο εξελιγµένες µεθόδους, όπως αναφέρθηκε
και προηγουµένως. Οι εγκληµατίες απειλούν ευθέως πιο συχνά, αλλά ακόµη και πραγ-
µατικά ισχυροί εγκληµατίες προτιµούν να χρησιµοποιούν ενδιάµεσους για να διαµηνύ-
σουν σε δηµοσιογράφους ότι «θα πρέπει να προσέχουν» για το τι κάνουν ή ότι γνωρίζουν

52 Εγχειρίδιο ∆ικτύου Ασφαλείας



σε ποιο σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά τους. Ο πιο κοινός τύπος των ανθρώπων για να εκ-
φοβίσουν και να επιτεθούν άµεσα είναι τα λεγόµενα «µικρά ψάρια» από εγκληµατικά
κυκλώµατα ή απλούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι απειλούνται από δηµοσιογραφική
δουλειά. Βέβαια, µόνο και µόνο επειδή δεν αρέσει σε επικίνδυνους εγκληµατίες να απει-
λούν άµεσα δεν σηµαίνει ότι δεν οργανώνουν ξυλοδαρµούς ή ακόµη και δολοφονίες δη-
µοσιογράφων. Σε χώρες µε αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα άµεσος εκφοβισµός
και σωµατικές επιθέσεις οργανώνονται από τις κυβερνητικές αρχές επίσης. Παρακάτω
βλέπετε µερικές από τις γνωστές προκλήσεις στο τοµέα αυτό:

«Φιλικές συµβουλές» ή άµεσες απειλές τηλεφωνικά (ανώνυµα ή ανοιχτά) είναι µια
µέθοδος εκφοβισµού. Μηνύµατα SMS και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θα πρέ-
πει να αναφερθούν παρ’ όλο που δεν είναι τόσο συχνά γιατί µπορούν να εντοπιστούν
ευκολότερα.

Απειλώντας τα µέλη της οικογένειας ενός δηµοσιογράφου είναι µια πολύ αποτελεσµατικά
µέθοδος εκφοβισµού. Αυτή µπορεί να ταρακουνήσει ακόµη και τους πλέον δυνατούς αν-
θρώπους.

Μαζί µε τους εγκληµατίες, µεθόδους εκφοβισµού χρησιµοποιούν και οι µυστικές υπηρε-
σίες. Μπορεί να είναι ένας συνδυασµός δωροδοκίας, εκβιασµού, και άµεσου εκφοβισµού.
Οι κυβερνήσεις απειλούν µε συλλήψεις και στηµένες δικαστικές υποθέσεις.

Επιπλέον, σε αντίθεση µε άµεσες φυσικές επιθέσεις, ισχυροί εγκληµατίες και µυστικές
υπηρεσίες δέρνουν και σκοτώνουν µε τρόπους που είναι δύσκολο να αποδειχθούν.

Μερικές φορές τα µέσα ενηµέρωσης στρέφονται κατά των δηµοσιογράφων τους αντί να
τους προστατεύουν.

Πώς να κάνετε ρεπορτάζ

Κάθε απειλή και σωµατική επίθεση εναντίον ενός δηµοσιογράφου ή µέλους της οικογέ-
νειας του πρέπει να αναφέρεται στην αστυνοµία και να δηµοσιεύεται. Ένας δηµοσιογρά-
φος που δεν φοβάται να υψώσει το ανάστηµα του/της και να αντισταθεί σε πιέσεις είναι
πάντα ένα καλύτερο δηµόσιο µήνυµα παρά η σιωπή.

∆ηµοσιογραφική αλληλεγγύη σε περιπτώσεις ως αυτήν είναι εξαιρετικής σηµασίας. Κάθε
περίπτωση σοβαρών απειλών και σωµατικών επιθέσεων θα πρέπει να γίνεται γνωστή
διεθνώς.

Ωστόσο, µην ξεχνάτε ότι δίνονται συµβουλές στην ενότητα ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ.
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Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Ο δηµοσιογράφος Saša Leković ήταν αποδέκτης άµεσων τηλεφωνικών απειλών από
εγκληµατίες, έµµεσων απειλών σε µέλη της οικογένειας του, τα φρένα του αυτοκινήτου
είχαν πειραχτεί, και κάποιος προσπάθησε να τον σπρώξει εκτός δρόµου ενώ οδηγούσε.
∆εν κράτησε τη σιωπή του γι’ αυτά τα συµβάντα και οι απειλές σταµάτησαν. Είναι χρή-
σιµο όταν οι άνθρωποι που σε απειλούν ξέρουν ότι δεν θα µείνεις άφωνος για τις απειλές
και ότι δεν θα αλλάξεις τον τρόπο µε τον οποίο κάνεις ρεπορτάζ παρ’ όλες τις απειλές.
Αλλά, ακόµη και αυτό µερικές δεν βοηθά.

Ο Κροάτης συνάδελφος Željko Peratović βίωσε όλες τις µορφές πίεσης. Ήταν αποδέκτης
διαφόρων απειλών, του επιτέθηκαν στο δρόµο, συντάκτες αρνήθηκαν να δηµοσιεύσουν
τα άρθρα του υπό πίεση των µυστικών υπηρεσιών και στο τέλος βρήκαν µια δικαιολογία
για να τον απολύσουν. Κανένας δεν ήθελε να τον προσλάβει, αλλά δεν παρέδωσε τα
όπλα. Είναι πολύ ενεργός ως ανεξάρτητος δηµοσιογράφος και ως blogger και συνεχίζει
να εστιάζει στο ίδιο θέµα που ήταν ο λόγος για το διωγµό του – µυστικές υπηρεσίες και
η παράνοµη συµπεριφορά τους.

Η Κροάτης δηµοσιογράφος Helena Puljiz, τον καιρό που έκανε ρεπορτάζ από το γραφείο
του Προέδρου της χώρας, οι µυστικές υπηρεσίες ήθελαν να την καταστήσουν συνένοχη
µε την ατζέντα τους. Όταν δεν τα κατάφεραν, την εκβίασαν το 2004 λέγοντας της ότι
είναι υπό παρακολούθηση, και απειλώντας την ότι θα δηµοσιεύσουν συµβιβαστικά πλάνα
από την ιδιωτική της ζωή και θα απολύσουν τον αδελφό της από την αστυνοµία. Οι δε
συντάκτες την αποποιήθηκαν και δεν µπορούσε να βρει δουλειά για αρκετό καιρό.
Ωστόσο δεν ενέδωσε – έκανε µήνυση και κέρδισε την υπόθεση στα δικαστήρια µετά από
10 χρόνια, το 2014.

Η ερευνήτρια δηµοσιογράφος από το Αζερµπαϊτζάν Khadija Ismayilova φυλακίστηκε
στο τέλος του 2014, µε ψευδείς κατηγορίες για «παρακίνηση αυτοκτονίας» προκειµένου
να εκφοβιστεί και να τιµωρηθεί επειδή ανακάλυψε σκάνδαλα διαφθοράς που αφορούσαν
τον πρόεδρο Ilhan Aliyev. Πολλοί δηµοσιογράφοι έγραψαν επιστολές διαµαρτυρίας στις
πρεσβείες του Αζερµπαϊτζάν στις χώρες τους και οργάνωσαν διαµαρτυρίες ζητώντας την
απελευθέρωση της συναδέλφου τους ενώ το Παγκόσµιο ∆ίκτυο των Ερευνητών ∆ηµο-
σιογράφων αποφάσισε να οργανώσει την συνέχεια της έρευνας της. Αυτή είναι η σωστή
απάντηση στην πίεση που βίωνε.

∆υστυχώς, επί του παρόντος, σε κάποιες χώρες πολλοί δηµοσιογράφοι φυλακίζονται
και τιµωρούνται για την δουλειά που έκαναν. Σε µερικές χώρες δολοφονίες δηµο-
σιογράφων είναι συχνές. Κάποιοι δηµοσιογράφοι είναι αναγκασµένοι να ζουν υπό
την προστασία της αστυνοµίας. Για παράδειγµα η Σέρβος δηµοσιογράφος Brankica
Stanković έχει αποκαλύψει σκάνδαλα διαφθοράς και ποινικά στα υψηλότερα επίπεδα
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και βαθµούς για περίπου µια δεκαετία, στο πρόγραµµα Insider της τηλεόρασης TV
B92 στο Βελιγράδι. Τελεί διαρκώς υπό απειλές, και είχε διαταχθεί η δολοφονία τη.
Ζει υπό την προστασία της αστυνοµίας από το 2009. Με αυτό τον τρόπο εµποδίζεται
να κάνει τη δουλειά της ως δηµοσιογράφος αλλά ποτέ δεν παραιτήθηκε. Η οµάδα
της συνεχίζει να εργάζεται µε αυτήν ως συντάκτρια. Έγραψε ένα βιβλίο µε όλα αυτά
που συνέβησαν.

Επιστολή από τη φυλακή της Fusun Erdogan, Τουρκάλα δηµοσιογράφος
που έµεινε για 7 χρόνια στη φυλακή λόγω της δηµοσιογραφικής δραστη-
ριότητας της

17 Ιανουαρίου,

Γειά σας,
Ονοµάζοµαι Fusun Erdogan και γράφω αυτή την επιστολή από τις γυναικείες φυλακές
στο Gebze (κοντά στην Κωνσταντινούπολη). Είµαι παντρεµένη και έχω ένα γιο. Έχω
διπλή υπηκοότητα, Τουρκική και Ολλανδική. Είµαι δηµοσιογράφος και έχω εργαστεί ως
δηµοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη από το 1989 που επέστρεψα στην Τουρκία,
µέχρι το 2006 που µε συνέλαβαν.

Τώρα είµαι στο 7ο έτος της φυλάκισης µου. Η υπόθεση µου δεν έχει τελειώσει ακόµη. Σε
κάθε δίκη ο δηµόσιος κατήγορος χρησιµοποιεί το ίδιο κλισέ «µε βάση τον τύπο του
εγκλήµατος και την κατάσταση των αποδείξεων» και ζητά τη συνέχιση της κράτησης
µου µέχρι την επόµενη δίκη που σηµαίνει συνήθως µετά από τρεις µήνες. Καµία από τις
επονοµαζόµενες «αποδείξεις» δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι συνδεδεµένες µαζί µου.

Αυτά τα κλισέ γίνονται δεκτά από το δικαστήριο και αυτή η φαρσοκωµωδία µετατρέπεται
σε εκτέλεση χωρίς µια δίκαιη δίκη από το 2006. Και τώρα ένοιωσα την ανάγκη να φέρω
αυτή την αδικία στην προσοχή της ευρύτερης κοινότητας. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να
πληροφορήσω άτοµα ή/και οργανισµούς για την κατάσταση µου, περιµένοντας την αλ-
ληλεγγύη και υποστήριξη σας.

Είµαι ιδρυτής και διευθυντής του Özgür Radio που άρχισε να εκπέµπει περιφερειακά,
στην Κωνσταντινούπολη και τις γύρω περιοχές, το 1995. Ήµουν στην ίδια θέση µέχρι που
µε συνέλαβαν. Μέρα µεσηµέρι εν µέσω πλήθους σε ένα πολυσύχναστο δρόµο της Σµύρ-
νης, µε έβαλαν µε το ζόρι σε ένα αυτοκίνητο µε πολιτικά χαρακτηριστικά και κρατήθηκα
από µυστικούς αστυνοµικούς 8 Σεπτεµβρίου 2006. Από τη στιγµή που µε έσπρωξαν σε
αυτό το αυτοκίνητο, έχασα την αίσθηση του χρόνου και χώρου γιατί µε είχαν στριµώξει
µεταξύ τις µπροστινές και οπίσθιες θέσεις, και τα µάτια µου ήταν καλυµµένα. ∆εν ήξερα
που µε πηγαίνουν. Ταξιδέψαµε για αρκετές ώρες µε αυτές τις συνθήκες.
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Μετά από πολλές ώρες µε πήγαν σε ένα σπίτι όπου µε ανέβασαν στο δεύτερο πάτωµα. Μου ζή-
τησαν να ξαπλώσω στο πάτωµα µε τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι άνθρωποι που ήταν ξαπλωµένοι
µε το πρόσωπο προς τα κάτω. Όταν αρνήθηκα, µε έσπρωξαν µε δύναµη προς το πάτωµα.

Σε αυτό το συµβάν τραυµάτισα τα γόνατα µου και τους αγκώνες µου, στοιχεία που συ-
µπεριλαµβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Μετά τη µαγνητοσκόπηση µας, µε
πήγαν σε ένα αυτοκίνητο. ∆εν ήξερα ακριβώς τι ώρα ήταν αλλά πρέπει να ήταν αργά
γιατί ήταν σκοτεινά και τα φώτα του δρόµου και του σπιτιού ήταν αναµµένα.

Τελικά κατάλαβα που ήµουν µόλις είδα την επιγραφή του αστυνοµικού τµήµατος. Ήµουν
στο Nazilli. ∆ιανυκτέρευσα εκεί σε ένα ξύλινο κρεβάτι µε χειροπέδες στο ένα χέρι. Πολύ
νωρίς το πρωί µε επιβίβασαν σε ένα απλό αυτοκίνητο για να µε µεταφέρουν στην Κων-
σταντινούπολη. Μετά από τέσσερις ηµέρες κράτησης από την αστυνοµία, µε πήγαν στο
δικαστήριο 12 Σεπτεµβρίου 2006. Είπα στο εισαγγελέα ότι δεν θα έδινα κατάθεση καθώς
δεν ήξερα τους λόγους για την κράτηση µου. Ο δικηγόρος µου δεν µπορούσε να µε υπε-
ρασπιστεί για τον ίδιο λόγο. Εκείνη την ηµέρα µε συνέλαβαν.

Λόγω του ότι ο φάκελος µου είχε χαρακτηριστεί «απόρρητος», το δικαστήριο δεν έδωσε
πληροφορίες µέχρι το καλοκαίρι του 2007. Ούτε ο δικηγόρος, ούτε και εγώ µπορούσαµε
να λάβουµε πληροφορίες σχετικά µε τις κατηγορίες.

Το καλοκαίρι του 2007 µας διατέθηκε το κατηγορητήριο και η πρώτη ακρόαση πραγµα-
τοποιήθηκε 26 Οκτωβρίου 2007. Ωστόσο, οι εκθέσεις της Αστυνοµίας ήταν ελλιπείς, µε
αποτέλεσµα ότι δεν ήµουν σε θέση να υπερασπιστώ τον εαυτό µου µέχρι την τρίτη ακρό-
αση το 2008. Έτσι, αυτό σήµαινε ότι κρατήθηκα στη φυλακή ακριβώς για δύο χρόνια
χωρίς να ξέρω γιατί συνελήφθη. Ευχόµουν ότι η περιπέτεια µου θα τελείωνε εκεί.

∆υστυχώς, από το 2008, το σύστηµα συνέχισε να µε κρατά φυλακισµένη βασισµένο σε
κάποιο υλικό από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ως αποδεικτικό στοιχείο. Όλοι οι διευθυ-
ντές των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών είναι υποχρεωµένοι από το RTUK - Radio
and Television Supreme Council (Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο) - να παρέχουν
αντίγραφα στο Γραφείο της ∆ιεύθυνσης Τύπου στα κεντρικά της Αστυνοµίας.

Το είδος της πληροφορίας περιλαµβάνει επικαιροποιηµένα στοιχεία των διευθύνσεων
οικίας και εργασίας και τηλεφωνικούς αριθµούς. Η Αστυνοµία της Κωνσταντινούπολης
ήξερε ήδη που ζούσα και που εργαζόµουν. ∆εν είχε λόγο η Αστυνοµία να µε απαγάγει στο
µέσο του δρόµου στη Σµύρνη όταν ήµουν εκεί σε επαγγελµατικό ταξίδι. Το µόνο λόγο
που µπορούσα να σκεφτώ ήταν µια επιχείρηση της αστυνοµίας που έτρεχε τη παρούσα
χρονική στιγµή.

Μια επιχείρηση κατά ενός παράνοµου οργανισµού!
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Ο δηµοσιογράφος σύζυγος µου και ο βοηθός του οδηγήθηκαν σε αστυνοµική κράτηση
ως µέρος αυτής της επιχείρησης. Στην πραγµατικότητα, υπήρχε µόνο ένας λόγος για τη
σύλληψη µας: η αστυνοµία προσπαθούσε να εκφοβίσει µέλη των προοδευτικών, ανε-
ξάρτητων, δηµοκρατικών, και εναλλακτικών µέσων ενηµέρωσης. Με λίγα λόγια, κάθε
αντιπολίτευση (ραδιόφωνα και εφηµερίδες) στο υπάρχον σύστηµα θα πρέπει να σιωπή-
σουν. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, δεν είµαι µόνη και υπάρχουν πολλοί δηµοσιο-
γράφοι στη φυλακή σήµερα.

Εν τέλει, ποιο είναι το έγκληµα µου; Κατηγορούµαι ότι είµαι αρχηγός µια παράνοµης ορ-
γάνωσης και ο εισαγγελέας ζητά την ισόβια κάθειρξη µου χωρίς δικαίωµα έφεσης. Για µια
σκληρή ποινή σαν αυτή, θα περίµενε κανείς πολύ ισχυρές αποδείξεις και κατηγορητήριο
εναντίον σε αυτό το άτοµο.

Έχω µελετήσει κάθε φάκελο (περίπου 40 ντοσιέ και χιλιάδες σελίδες). Ωστόσο,
δεν βρίσκω θεµελιωµένες αποδείξεις εναντίον µου πουθενά. Στο κατηγορητήριο
των 300 σελίδων δεν υπήρχε καµία χειροπιαστή απόδειξη εναντίον µου επίσης. Η
µόνη πληροφορία στο κατηγορητήριο σχετιζόταν µε την ερώτηση στο ληξίαρχο ρα-
διοφωνικών σταθµών.

Ναι, ήµουν ο ιδρυτής και διευθυντής του Özgür Radio. Όλες µου οι δραστηριότητες ήταν
διάφανες και ανοιχτές στο δηµόσιο χώρο. Γιατί η αστυνοµία δεν έψαξε το σπίτι µου ή το
γραφείο µου αµέσως αν ήµουν µέλος της Κεντρικής Επιτροπής µιας παράνοµης οργάνω-
σης; Έκαναν έρευνα δυο εβδοµάδες µετά τη σύλληψη µου, την 21η Σεπτεµβρίου. ∆εν
υπάρχουν αποδείξεις στα ντοσιέ που συνδέονται µε αυτή την έρευνα.

Εποµένως, ποιες είναι οι αποδείξεις σε αυτά τα ντοσιέ που χρησιµοποιήθηκαν ενα-
ντίον µου; Υπήρχαν δυο έγγραφα. Το πρώτο ήταν ολιγοσέλιδο (επτά σελίδες για να
είµαι ακριβής) εκτυπωµένες από Η/Υ που παρουσιάστηκαν από την Αστυνοµία.
Υποτίθεται, ότι το όνοµα και επώνυµο µου περιλαµβανόταν στο τέλος αυτών των
σελίδων. Αυτό είναι όλο! ∆εν µετρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις που έδει-
χναν ότι προετοίµασα αυτές τις σελίδες, ή βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώµατα, ή
υπογραφές δικές µου.

Η Αστυνοµία ισχυρίζεται ότι βρήκαν αυτές τις σελίδες στο σπίτι στο χωριό Ocaklar,
Nazilli και παρήχθησαν από τους Η/Υ που ανήκαν σε παράνοµο οργανισµό. Πως ονοµά-
ζονταν αυτές οι αποδείξεις που είχαν συλλεχθεί; Ακόµη και από την εξέταση των αστυ-
νοµικών στο δικαστήριο φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτές οι σελίδες δεν είχαν συλλεχθεί µε
βάση το πρωτόκολλο όπως ορίζει ο νόµος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο υψηλότερα ιστάµενος στο χωριό, ο γηραιότερος του
χωριού, θα έπρεπε να είναι παρών ως µάρτυρας. Ωστόσο, ήρθε πολύ αργότερα και
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αφού η έρευαν είχε ολοκληρωθεί και του ζητήθηκε να υπογράψει ένα λευκό χαρτί που
έδειχνε ότι είχε δει όλο το υλικό.

Η συνεισφορά σε αυτές τις επτά σελίδες συµπεριλάµβανε πληροφορίες για νόµιµες δια-
δηλώσεις και αξιολογήσεις αυτών των εκδηλώσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε διαφο-
ρετικές πόλεις της Τουρκίας το 2005. Επιπλέον αυτών των σελίδων, υπήρχε και ένα άλλο
έγγραφο που περιείχε αριθµούς και ανέφερε πάλι το όνοµα µου στο κάτω µέρος. Σύνολο
επτά γραµµών! Το έγγραφο χρησιµοποιήθηκε για να µου προσάψει το τίτλο του οικονο-
µικού υπευθύνου, πληροφορία που δηµοσιεύτηκε την 1η Νοεµβρίου 2007.

Ως αποτέλεσµα, τραπεζικοί λογαριασµοί και άλλη περιουσία που ανήκε σε µένα, το σύ-
ζυγο µου και κοντινούς συγγενείς τέθηκαν υπό έλεγχο. Τον Φεβρουάριο του 2009, το
αντιτροµοκρατικό τµήµα της Αστυνοµίας της Κωνσταντινούπολης έφερε σε πέρας µια
επιχείρηση και συνέλαβε πολλούς ανθρώπους συµπεριλαµβανοµένων του λογιστή, της
γραµµατέας, του προσωπικού καθαριότητας και τον συνιδρυτή του Özgür Radio, καθώς
επίσης τον ανιψιό του συζύγου µου, τον λογιστή της εφηµερίδας στην οποία εργαζόταν
ο σύζυγος µου, και κάποιους άλλους ανθρώπους που ούτε καν ήξερα.

Όλοι αυτοί οι κατηγορούµενοι αθωώθηκαν όταν πήγαν στο δικαστήριο. Αυτή τη χρονική
στιγµή, η υπόθεση µου είναι στο Ανώτατο Εφετείο. Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι αυτά τα δυο
έγγραφα είναι αρκετά επαρκή για να µε αποκαλέσει αρχηγό ενός παράνοµου οργανισµού
και να προτείνει ισόβια ποινή χωρίς έφεση.

Οι παρακάτω επιπλέον πληροφορίες για το παρελθόν συµπεριλαµβάνονταν επίσης στο
φάκελο µου: Είχα κρατηθεί και συλληφθεί το 1996, και αφέθηκα ελεύθερη µετά την
πρώτη ακρόαση. Η κατηγορία αυτουργίας και συνέργειας απορρίφθηκαν. Κάποια άλλη
στιγµή είχα επίσης κρατηθεί αφού είχα λάβει µέρος στην προετοιµασία ενός δελτίου
τύπου για τη σφαγή των κρατουµένων στην Φυλακή Ulucanlar της Άγκυρας.

Και τώρα ή επίσηµη εκδοχή των παραβάσεων στη σελίδα 226 του κατηγορητηρίου:

« … προσπάθησε να αλλάξει τη συνταγµατική τάξη µε τη βία, όντως διαχειριστής
και επίσης µέλος της κεντρικής επιτροπής, υπεύθυνη για τις οικονοµικές και νοµι-
κές δραστηριότητες της παράνοµης οργάνωσης. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνη, ως
πρωτεύων δράστης για όλα τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν από την οργάνωση
και τα µέλη της, σύµφωνα µε τον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα (TCK) 220/5 σε συν-
δυασµό µε TCK 314/3 …».

Αυτό είναι όλο! Τίποτα λιγότερο! Τίποτα περισσότερο! Βρίσκοµαι στη φυλακή για τα τε-
λευταία 6,5 χρόνια. Είναι αυτή δικαιοσύνη; Έτσι, ούτε η Αστυνοµία, αλλά ούτε και ο ει-
σαγγελέας µπορούν να παρέχουν συγκεκριµένα στοιχεία για την ανάµειξη µου σε
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οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα. Με βάση ένα έγγραφο της Αστυνοµίας, έχω
πρώτα δηλωθεί ως διαχειριστής του οργανισµού και διαχειριζόµουν τους λογαριασµούς
του για τις βίαιες δραστηριότητες του.

Προσπάθησα να συνοψίσω τη βίαια µεταχείριση στην οποία έχω εκτεθεί και όλες τις κα-
τηγορίες που µου έχουν επισυναφθεί από τον εισαγγελέα. Εκτός αυτών των νοµικών θε-
µάτων, είµαι αντιµέτωπη µε κάποια προβλήµατα υγείας από την περίοδο της σύλληψης
µου, υψηλή πίεση αίµατος, ηπατίτιδα Β, κύστες και στους δυο µαστούς µου και αυξανό-
µενη µυωπία (από -2,5 στο -5,0).

Και αν αυτά δεν είναι αρκετά, διαγνώστηκα µε καρκίνο του θυρεοειδούς και εγχειρίστηκα
13 Νοεµβρίου 2012. Τώρα λαµβάνω φαρµακευτική αγωγή. ∆εν θέλω να αναφέρω προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζω µε τις κλειδώσεις µου λόγω του ότι βρίσκοµαι σε πατώµατα
από τσιµέντο διαρκώς.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η κράτηση µου δεν µπορεί πλέον να θεωρηθεί
ως µέτρο ασφαλείας από τον εισαγγελέα, αλλά έχει µετατραπεί σε ΕΚΤΕΛΕΣΗ! Αυτή η
αδικία εναντίον µου πρέπει να γίνει δηµόσια και να αντιστραφεί. Όλα µου τα δικαιώµατα
πρέπει να ανασυντεθούν. Γι’ αυτό σας καλώ ως άτοµα ή/και οργανώσεις να δείξετε την
αλληλεγγύη σας προς εµένα και να είσαστε η φωνή µου εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε
στο κόσµο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον σα, την συµπόνοια σας, και την
µελλοντική υποστήριξη σας. Η επόµενη ακρόαση µου είναι την 12η Μαρτίου 2013, στο
10ο Ποινικό ∆ικαστήριο στο Caglayan, Κωνσταντινούπολη. Ελπίζω να δω κάποιους από
εσάς εκεί.

Με τις καλύτερες ευχές και χαιρετισµούς σε όλους
Füsun ERDOGAN
Η ταχυδροµική µου διεύθυνση:
Kapali Kadin Hapishanesi A7
Gebze-Kocaeli
Turkey

Hong Kong Apple Daily

Μια άµεση απειλή για τα µέσα ενηµέρωσης στο Χονγκ Κονγκ συνέβη τις πρωινές ώρες της
12ης Ιανουαρίου 2015. Οι δράστες έριξαν µικρές βόµβες στο κτίριο της Apple Daily στο
Tsang Kwan και στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Jimmy Lai στο Ho Man Tin, Kowloon. Μετά
την επίθεση βρέθηκαν δυο αυτοκίνητα καµένα σε διαφορετικά µέρη του Hong Kong.
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Λίγες ώρες µετά την επίθεση ένας ληστής έκλεψε µια µεγάλη ποσότητα αντιτύπων της
Apple Daily από ένα διανοµέα στο Hung Hom, Kowloon. Η αστυνοµία ανακάλυψε τον
κλέφτη αργότερα και άνοιξε πυρ εναντίον του όταν προσπάθησε να τους πατήσει µε το
αυτοκίνητο του. Ένας αστυνοµικός τραυµατίστηκε κατά τη διάρκεια αυτού του συµβά-
ντος.

∆εν είναι η πρώτη φορά που η εφηµερίδα και το προσωπικό της έχουν απειληθεί. Του-
λάχιστον τέσσερις εργαζόµενοι στα µέσα ενηµέρωσης έχουν δεχτεί επίθεση και απειλές
κατά της ζωής τους στο Hong Kong το 2014. Επίσης, αυτή είναι η τρίτη φορά που η κα-
τοικία του Jimmy Lai έχει δεχτεί επίθεση από το 1993. Μέχρι σήµερα δεν έχουν βρεθεί
οι ένοχοι.

(Πηγή: International Federation of Journalists / IFJ website)

Επιθέσεις στο Charlie Hebdo: «Είναι µακελειό, λουτρό αίµατος. Όλοι είναι
νεκροί»

Έντεκα και τριάντα το πρωί, στο Παρίσι. Η Corinne Rey, γνωστή ως Coco, ένας σκιτσο-
γράφος που εργάζεται για το γαλλικό σατυρικό περιοδικό Charlie Hebdo, µόλις είχε πα-
ραλάβει τη κόρη της από ένα κοντινό παιδικό σταθµό. «Όταν έφθασα στην είσοδο του
κτιρίου που στεγάζεται το περιοδικό µαζί της, δυο µασκοφόροι µας απείλησαν – βίαια»,
είπε. «Ήθελαν να µπούµε µέσα και να πάµε στον επάνω όροφο. Πληκτρολόγησα τον κω-
δικό εισόδου µου … µιλούσαν τέλεια γαλλικά. Είπαν ότι ήταν από την al-Qaida».

Τα γραφείς του Charlie Hebdo βρίσκονται στον αριθµό 10 στην rue Nicolas Appert, ένα
από µια ανώνυµη σειρά χαµηλών κτιρίων, µε χαµηλό ενοίκιο, των οποίων οι κρεµ προ-
σόψεις είχαν περαστεί µε φρέσκο χρώµα για να καλύψει το graffiti που υπήρχε παντού
σε αυτή την ελαφρώς ατηµέλητη γωνιά του 11ου ∆ιαµερίσµατος.

Οι ένοπλοι που ο Rey είχε αφήσει να µπουν είχαν αποβιβαστεί, κρατώντας Kalashnikovs,
από µια µαύρη Citroën – µε αριθµό κυκλοφορίας CW 518 XV – και σκούρα τζάµια, που
οδηγούσε ένας τρίτος ντυµένος στα µαύρα. Η αστυνοµία ανέφερε ότι: ήξεραν τι έκανα,
φορούσαν balaclavas και αλεξίσφαιρα γιλέκα, κρατούσαν τα όπλα τους ως επαγγελµα-
τίες, και προχωρούσαν ήρεµα και φαινόντουσαν αποφασισµένοι.

Επέλεξαν την κατάλληλη στιγµή επίσης. Τετάρτη πρωί είναι η ηµέρα έκδοσης της Charlie
Hebdo, και η ευκαιρία για την εβδοµαδιαία συνάντηση του συντακτικού προσωπικού.
Μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δευτέρου ορόφου, είχαν συγκεντρωθεί περίπου
15 άτοµα από το προσωπικό – σκιτσογράφοι, συντάκτες, συγγραφείς – για την συνά-
ντηση, συµπεριλαµβανοµένων και τεσσάρων διάσηµων µελών της οµάδας: οι σκιτσο-
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γράφοι Cabu, Wolinski και Tignous, και ο εκδότης του περιοδικού από το 2012, ο σκιτσο-
γράφος Stéphane Charbonnier, γνωστός ως Charb.

Μάρτυρες της αιµατοχυσίας που θα ακολουθούσε είπαν ότι όταν οι ένοπλοι ήταν µέσα
στο κτίριο δεν ήταν σίγουροι αρχικά που να πάνε. Με βάση κάποια tweets του Yves Cres-
son, που εργάζεται στην εταιρεία παραγωγής Bayoo δίπλα στο Charlie Hebdo, οι δυο
επιτιθέµενοι µπήκαν πρώτα στα δικά τους γραφεία.

«11:25 π.µ., χρησιµοποιώντας την ταχυδρόµο, δυο ένοπλοι που φορούσαν κουκούλες ει-
σήλθαν στα γραφεία µας» έλεγε το tweet. «Έψαχναν τον Charlie”, είπε ο Cresson και πυ-
ροβόλησαν δυο σφαίρες που πέρασαν από την πόρτα και το παράθυρο.

Ένας µάρτυρας ανέφερε στην Libération ότι ρώτησαν µια γραµµατέα σε ποιο πάτωµα
ήταν τα γραφεία του Charlie Hebdo. Μια ανώνυµη γυναίκα που εργαζόταν σε ένα γραφεί
στο δεύτερο όροφο, από την άλλη πλευρά του διαδρόµου που στεγαζόταν το Charlie
Hebdo, είπε στο France Info radio ότι αυτή και οι συνάδελφοι της πρώτα άκουσαν «µια
µεγάλη έκρηξη. Μετά κάποιος έσπρωξε και άνοιξε την πόρτα στο γραφείο τους, µε µια
κίνηση, και απαίτησε να ξέρει πού είναι το Charlie Hebdo. Κρατούσε όπλο. Κάναµε
πίσω. Αφού έφυγε, ακούσαµε πυροβολισµούς. Πήγαµε στα παράθυρα: δυο άνδρες έτρε-
χαν µε τα όπλα τους … φώναξαν έξω, και πυροβολούσαν πάλι».

(Πηγή: The Guardian, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015)
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Μέρος 3ο:

Βασικές αρχές ηθικής και αντικειµενικής
δηµοσιογραφίας

Σύµφωνα µε την Ένωση Επαγγελµατιών ∆ηµοσιογράφων, την πιο διακεκριµένη οργά-
νωση των επαγγελµατιών δηµοσιογράφων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι
τέσσερις βασικές αρχές της ηθικής δηµοσιογραφίας είναι, να:

1) Αναζητάς την αλήθεια όταν κάνεις ρεπορτάζ,
2) Ελαχιστοποιείς τη ζηµιά,
3) Να ενεργείς ανεξάρτητα,
4) Να λογοδοτείς και να συµπεριφέρεσαι µε διαφάνεια

Λάθος;

Επιπρόσθετα, ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος πρέπει να προσπαθεί σε όλες τις πε-
ριστάσεις και µε όλα τα µέσα να κάνει αµερόληπτο ρεπορτάζ και να αναφέρει µόνο αυτά
που αντιλαµβάνεται. Αν θέλαµε, ως εκ τούτου, να προσπαθήσουµε και να δηµιουργή-
σουµε έναν ορισµό ηθικής και αντικειµενικής δηµοσιογραφίας που θα έπρεπε να περι-
λαµβάνει τα ακόλουθα: ηθική και αντικειµενική δηµοσιογραφία συµπεριλαµβάνει τις
βασικές αξίες που θα έπρεπε κάποιος να διαθέτει για να εκτελεί τα καθήκοντα του µε
τον πιο επαγγελµατικό τρόπο. Αν επρόκειτο να αναπτύξουµε περαιτέρω τις προαναφερ-
θείσες αρχές, ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος πρέπει πάντοτε να είναι σε θέση να:

a) Εξηγεί ηθικές επιλογές και διαδικασίες σε διάφορα ακροατήρια
b) Ενθαρρύνει και όχι να αποφεύγει το διάλογο µε αυτά τα κοινά και άλλα µέρη που σχε-
τίζονται άµεσα µε την εργασία του/της
c) Ανταποκρίνεται γρήγορα σε ερωτήσεις για την ακρίβεια, σαφήνεια και αµεροληψία
d) Αναγνωρίζει τα λάθη και να τα διορθώνει άµεσα και ευδιάκριτα
e) Εξηγεί διορθώσεις και να δίνει διευκρινίσεις προσεκτικά και µε σαφήνεια

Κάθε δηµοσιογράφος θα πρέπει να εκθέτει ανήθικη συµπεριφορά στη δηµοσιο-
γραφία αµέσως, συµπεριλαµβανοµένων και των δηµοσιογραφικών επαγγελµατι-
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κών ενώσεων, και να ενεργεί σύµφωνα µε τα ίδια υψηλά πρότυπα που αναµένει
από τους άλλους. Μήπως όλα αυτά ακούγονται και φαίνονται πολύ θεωρητικά;
Ίσως έτσι, ως εκ τούτου, ας προσπαθήσουµε να τα καταστήσουµε περισσότερο
συγκεκριµένα δίνοντας ειδικά παραδείγµατα για το τι πρέπει να κάνουµε και τι
πρέπει να αποφεύγουµε.

A. ∆ιαφθορά:

Τι είναι

Η διαφθορά είναι ένα φαινόµενο που δεν απαιτεί πολύ ανάλυση. Ενήλικοι από σχε-
δόν κάθε µέρος του κόσµου έχουν τουλάχιστον ένα παράδειγµα να αναφέρουν. Είναι
περιττό να πούµε ότι έχει γίνει βασική υποχρέωση των δηµοσιογράφων να εντοπί-
ζουν πηγές διαφθοράς και τις δηµοσιοποιούν. Αλλά τι γίνεται µε τη διαφθορά στο
πλαίσιο των µέσων ενηµέρωσης; Τα µέσα ενηµέρωσης και οι υπάλληλοι τους συχνά
περιγράφονται ως «οι καθρέπτες της κοινωνίας», πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπο-
ρούν να µείνουν απρόσβλητοι από την παθολογία που κάθε κοινωνία πάσχει. Έτσι,
ένα από τα κύρια προβλήµατα και προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστεί από
την κοινωνία και τα µέσα ενηµέρωσης είναι η διαφθορά. Αλλά, τι είναι πραγµατικά
η διαφθορά στα µέσα ενηµέρωσης; Ποιοι δηµοσιογράφοι θα πρέπει να αποκαλού-
νται «διεφθαρµένοι» και γιατί;

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις δεν είναι ποτέ απλή. Σχεδόν για όλους, διαφθορά
είναι η αποδοχή ενός δώρου ως αντάλλαγµα για µια ωραία ιστορία ή ένα απλό ταξίδι
που προσφέρεται στο δηµοσιογράφο από µια ιδιωτική εταιρεία. Για τους περισσότερους
είναι τα τεράστια ποσά που παρέχονται σε ένα µέσο ενηµέρωσης µέσω της διαφήµισης,
προκειµένου να αποτρέψει το µέσο ενηµέρωσης να κάνει αρνητικό ρεπορτάζ για τον δια-
φηµιζόµενο.

Ενώ το να κάνεις ρεπορτάζ για ένα διεφθαρµένο σύστηµα, το κράτος ή άλλο οργανισµό
/ φορέα (εξωτερική διαφθορά) φαίνεται σχετικά απλό, δεν είναι. Κάποιος θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που έχει να αντιµετωπίσει ένας δηµοσιογράφος
πριν κάνει το ρεπορτάζ (πόσο δηµοκρατική ή αυταρχική είναι η κυβέρνηση, πόσο ανα-
πτυγµένα είναι τα µέσα της κοινωνίας των πολιτών, και πόσο αποτελεσµατικά είναι τα
µέσα που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της διαφθοράς).

Γίνεται ακόµη πιο δύσκολο να κάνεις ρεπορτάζ για τη διαφθορά στους κόλπους των
µέσων ενηµέρωσης (εσωτερική διαφθορά), για προφανείς λόγους (φόβος ανεργίας, σχέ-
σεις µε συναδέλφους, κλπ.).

Σε αµφότερες περιπτώσεις, απαιτείται ένα καθαρό µυαλό, µια αντικειµενική στάση και
απόλυτη αφοσίωση στις προαναφερθείσες αρχές.
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Πώς να κάνεις ρεπορτάζ

A. Ρεπορτάζ για την εξωτερική διαφθορά

Ο δηµοσιογράφος θα πρέπει να εφαρµόζει πάντοτε τις ακόλουθες τακτικές:

Αναγνώριση της ανάγκης ότι θα πρέπει να είναι οι φύλακες των δηµοσίων υποθέσεων και
της κυβέρνησης.

Επιβεβαίωση ότι η διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων πραγµατοποιείται µε διαφάνεια,
και ότι τα δηµόσια στοιχεία είναι διαθέσιµα σε όλους.

Παροχή πλαισίου. Ιδιαίτερη προσοχή στην µη παραποίηση ή υπεραπλούστευση στην
προώθηση, προεπισκόπηση και σύνοψη ενός ρεπορτάζ.

Συλλογή τεκµηριωµένων και ορθών πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης
ενός ρεπορτάζ.

Ορθή ταυτοποίηση πηγών. Το κοινό έχει το δικαίωµα στην όσο το δυνατό ευρύτερη πλη-
ροφόρηση για να κρίνει την αξιοπιστία και τα κίνητρα των πηγών. Σε περιπτώσεις ανω-
νυµίας, εξηγείστε εκτενώς γιατί χορηγήθηκε. In cases of anonymity, explain thoroughly
why it was granted. Υπάρχει αντίφαση στο να κάνετε ρεπορτάζ για τη διαφθορά και ταυ-
τόχρονα να αποκρύπτετε πληροφορίες χωρίς σπουδαίο λόγο.

Επιµελής αναζήτηση θεµάτων ειδησεογραφικής κάλυψης που θα επιτρέπει να δίνονται
απαντήσεις σε κριτική ή καταγγελίες για διάφορες ατασθαλίες.

Αποφυγή µυστικών ή άλλων συγκαλυµµένων µεθόδων συλλογής πληροφοριών, εκτός
αν οι παραδοσιακές, ανοικτές µέθοδοι δεν θα αποφέρουν πληροφορίες ζωτικής σηµασίας
για το κοινό.

Προσοχή και θάρρος όταν υποχρεώνονται οι ισχυροί σε λογοδοσία. ∆ίνετε φωνή σε
όσους δεν έχουν φωνή.

Υποστήριξη σε ανοιχτές ανταλλαγές απόψεων. Ακόµη και απόψεις µε τις οποίες δεν εί-
σαστε σύµφωνοι.

Αποφυγή στερεοτύπων. Οι δηµοσιογράφοι θα πρέπει να εξετάζουν τους τρόπους µε τους
οποίους οι αξίες και η εµπειρία µπορούν να διαµορφώσουν το ρεπορτάζ τους.

Παροχή πρόσβασης σε πρωτογενές υλικό όταν είναι σχετικό, απαραίτητο και κατάλληλο.
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Μη σκόπιµη στρέβλωση των γεγονότων ή του πλαισίου, συµπεριλαµβανοµένης και της
οπτικής πληροφορίας.

Παροχή φωνής στους αδύναµους, στους δέκτες συκοφαντιών, και που πλήττονται από τη
διαφθορά και όχι σε αυτούς που αποδέχονται τη διαφθορά και προσπαθούν να την δικαι-
ολογήσουν.

B. Εσωτερική διαφθορά

Ο δηµοσιογράφος θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου ότι η ύψιστη και πρωταρχική υπο-
χρέωση του είναι να εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και όχι τους συναδέλφους, φίλους
ή τον εργοδότη του/της. Ως εκ τούτου:

Θα πρέπει να αποφεύγει τη σύγκρουση συµφερόντων, πραγµατική ή ιδεατή και να απο-
καλύπτει αναπόφευκτες συγκρούσεις.

Ταυτόχρονα, αρνηθείτε µε όλα τα µέσα δώρα, εξυπηρετήσεις, οποιαδήποτε µορφή µετρη-
τών, δωρεάν ταξιδιών και ειδική µεταχείριση, και αποφύγετε οποιεσδήποτε άλλες εξω-
τερικές δραστηριότητες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και
αµεροληψία, ή να προξενήσουν βλάβη στην αξιοπιστία σας.

Αρνηθείτε ευνοϊκή µεταχείριση σε διαφηµιστές, χορηγούς ή άλλα ειδικά συµφέροντα
και αντισταθείτε σε εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που θα επηρέαζαν το ρεπορτάζ.

∆ιακρίνετε ειδήσεις από διαφήµιση και εναντιωθείτε σε περίεργα «υβρίδια» που τα όρια
µεταξύ των δυο είναι ασαφή. Ταυτόχρονα, «πληρωµένο» περιεχόµενο θα πρέπει να επι-
σηµαίνεται µε περισσή σαφήνεια.

Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Στις αρχές Ιανουαρίου 2015, το ∆ίκτυο Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)
δηµοσίευσε ένα άρθρο για τον τρόπο που η Elektroprivreda Srbije, η κρατική εταιρεία
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας, απένειµε ένα διαγωνισµό για την
ανακαίνιση του ορυχείου Tamnava σε µια κοινοπραξία χωρίς καµία προηγούµενη
εµπειρία σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά το συνολικό κόστος.
Ο Σέρβος Πρωθυπουργός Aleksandar Vučić όχι µόνο κατήγγειλε το άρθρο ως ψέµα και
τους δηµοσιογράφους του BIRN ως συκοφάντες, αλλά κατηγόρησε και το ∆ίκτυο για
λήψη χρηµατικών κονδυλίων από την Ε.Ε. µε σκοπό την κριτική στη Σερβική
Κυβέρνηση. Το ∆ίκτυο απέρριψε τους ισχυρισµούς του Vučić ισχυριζόµενο ότι το
ρεπορτάζ ήταν 100% αληθινό, ενώ το περιστατικό προκάλεσε µια αυστηρή δήλωση από
την Ε.Ε. η οποία παρότρυνε την Σερβική Κυβέρνηση να µην καταπνίγει την κριτική που
ασκούν τα µέσα ενηµέρωσης.
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B. Πώς να αποφύγετε και να διορθώσετε λάθη

Τι είναι

Λάθη είναι µέρος της ανθρώπινης φύσης, ή ακόµη καλύτερα διατυπωµένο, µόνο αυτοί
που δεν εργάζονται δεν κάνουν κανένα. Ένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος που αντι-
µετωπίζει προθεσµίες όλη την ώρα, διάφορα είδη πίεσης, αµφιβολίες για την αξιοπιστία
των πηγών του/της, είναι επιρρεπής, εκ των πραγµάτων, να κάνει πολλά λάθη, ανεξάρ-
τητα αν είναι νέος/νέα δηµοσιογράφος, συντάκτης ή αρθρογράφος. Ο τρόπος µε τον
οποίο κάποιος διαχειρίζεται τα λάθη και τις προκλήσεις τους, που κάνει τη διαφορά µε-
ταξύ δηµοσιογράφων.

Οι κύριοι λόγοι για συχνά ή σπάνια δηµοσιογραφικά λάθη είναι:

- Έλλειψη χρόνου για επαλήθευση
- Πολύ στενές προθεσµίες
- Παραπλανητική/αναληθής πληροφορία
- Πίεση από ανωτέρους
- Υπέρµετρη εµπιστοσύνη στις ικανότητες και ένστικτο του/της
- Σκευωρία

Όλα εκτός από το τελευταίο εµπίπτουν στην κατηγορία των ακούσιων λαθών, ενώ το τε-
λευταίο συµβαίνει ότι όταν ο δηµοσιογράφος ξέρει εκ των προτέρων ότι δηµοσιεύει ανα-
κριβή πληροφορία για να δηµιουργήσει σκόπιµα τις λάθος εντυπώσεις, ή να βλάψει ένα
άτοµο ή οργανισµό. Αυτού του τύπου τα «λάθη» αντιβαίνουν άµεσα τις βασικές αρχές του
επαγγέλµατος όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω και θα πρέπει να επιφέρουν σοβαρές συ-
νέπειες. Όλα τα άλλα, δεν έχει σηµασία πόσο σοβαρά είναι, µπορούν να διορθωθούν.

Πώς να αποφύγετε και να διορθώσετε

Κατ’ αρχήν, ο επαγγελµατίας δηµοσιογράφος θα πρέπει να έχει κατά νου ότι δεν υπάρ-
χουν πραγµατικές δικαιολογίες για ανακριβή ή αναληθή πληροφορία. Το κοινό, οι εργο-
δότες και οι συνάδελφοι τους µπορεί να συγχωρέσουν ένα λάθος αλλά πολύ πιθανόν δεν
θα το ξεχάσουν εύκολα. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερα να µην κάνετε ρεπορτάζ για κάτι
που δεν είσαστε 100 τοις εκατό βέβαιοι.

Κάποια λάθη συµβαίνουν πάντοτε, όµως είναι καλό να έχετε κατά νου τι πρέπει να κάνετε
σε τέτοιες περιπτώσεις. Το πρώτο βήµα είναι βέβαια να αποδεχθείτε το λάθος και να το
διορθώσετε άµεσα και µε περίοπτο τρόπο. Επιπρόσθετα, είναι πάντοτε αναγκαίο να εξη-
γείτε τη διόρθωση και να διευκρινίζετε το θέµα προσεκτικά και καθαρά. Αν υπάρξει πα-
ράκληση για δηµοσίευση απάντησης, αυτή πρέπει να γίνεται αποδεκτή άµεσα, χωρίς
δεύτερες σκέψεις και να παρουσιάζεται ολόκληρη και χωρίς επιπλέον σχόλια.
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Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Παρατίθενται µερικά παραδείγµατα διόρθωσης λαθών µε βάση τις παραπάνω αρχές:

The New York Times

«Ένα άρθρο την Κυριακή για την διπλωµατική ζωή του J. Christopher Stevens,
Αµερικανού πρέσβη στη Λιβύη, που σκοτώθηκε σε µια επίθεση εκεί την περα-
σµένη εβδοµάδα, έκανε µια µη πλήρη αναφορά για την εκδοχή του κ. Stevens για
µια συνάντηση µεταξύ της Cecilia Sarkozy, τότε συζύγου του Γάλλου προέδρου,
µε τον Λίβυο δικτάτορα Συντ. Muammar el-Qaddafi το 2007. Ενώ ο κ. Stevens
µετέφερε κουτσοµπολιά ότι ο Qaddafi άνοιξε τη ρόµπα του κατά τη διάρκεια της
συνάντησης και ήταν γυµνός, η πρώην κ. Sarkozy, τώρα κ. Attias, λέει ότι ο κ.
Stevens δεν ήταν παρών στη συνάντηση και το ανέκδοτο που είχε επαναλάβει δεν
ήταν αλήθεια. Το άρθρο επίσης συνέχεε τη χώρα στην οποία ο κ. Stevens υπηρέ-
τησε µε έναν άλλο πρώην διπλωµάτη, τον John Bell. Ήταν στην Αίγυπτο, όχι στη
Συρία».

(Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2012)

The Guardian

«Σε ένα άρθρο για τον αριθµό των οµοφυλοφίλων µελών του Συντηρητικού Κόµµα-
τος, ο Evan Davis, συγγραφέας, αναφέρθηκε σε σχόλια του Ben Fenton, δηµοσιο-
γράφου των FT. Αυτό ήταν λάθος: ο Davis σκόπευε να παραθέσει τα λεγόµενα του
Ben Furnival, πρώην προέδρου της οµάδας ParliOut (λεσβίες, αµφιφυλόφιλοι, οµο-
φυλόφιλοι, και τρανσέξουαλ). Είµαστε ευτυχείς να επισηµάνουµε ότι ο Fenton δεν
συµµετείχε σε αυτό το άρθρο και ότι ο Davis δεν είχε κανένα λόγο να τον συµπερι-
λάβει καθώς ο Fenton δεν είναι ούτε οµοφυλόφιλος αλλά ούτε έχει δώσει ποτέ δη-
µόσια ένδειξη των πολιτικών του τάσεων. Η Guardian εκφράζει τη λύπη της για το
σφάλµα».

(Glad to be Tory, 21 Απριλίου 2012, σελίδα 37, Weekend)

The Economist

«Στη δηµοσίευση «η αξία ενός καλού συντάκτη» (7 Ιανουαρίου), ασυναίσθητα αναφερ-
θήκαµε στο τίτλο αναφερόµενοι στον Joshua Rosenthal του Πανεπιστηµίου του Πουέρτο
Ρίκο στη συνέχεια ως «κυρία Rosenthal». Η ταυτοποίηση του φύλου προοριζόταν για
την συνάδελφο του Sandra Garrett. Συγγνώµη και στους δυο».
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The Sun

«Το ρεπορτάζ της Sun για την τραγωδία του Hillsborough πριν από 23 χρόνια είναι χωρίς
αµφιβολία η πλέον µαύρη ηµέρα στην ιστορία της εφηµερίδας.

Η έκθεση της ανεξάρτητης οµάδας για την καταστροφή στο Hillsborough απογυµνώνει
την επαίσχυντη προσπάθεια από την Αστυνοµία του South Yorkshire να κρύψει την ενοχή
της πίσω από ένα προπέτασµα ψεµάτων.

Αναδεικνύει µια συντονισµένη εκστρατεία από τους ανώτερους αξιωµατικούς να δυσφη-
µίσουν αθώους κατασκευάζοντας µακάβριους ισχυρισµούς για τους οπαδούς της Liver-
pool – και στη συνέχεια να τους δίνουν στα µέσα ενηµέρωσης.

Αλλά αναδεικνύει επίσης την αιώνια δυσφήµιση της Sun που έκανε ρεπορτάζ µε αυτή την
παραπληροφόρηση που αµαύρωσαν τη φήµη των οπαδών της Liverpool συµπεριλαµβα-
νοµένων και των 96 θυµάτων.

Σήµερα ανεπιφύλακτα ζητάµε συγγνώµη από τα θύµατα του Hillsborough, τις οικογένειες
τους, τους οπαδούς της Liverpool, την πόλη του Liverpool και από όλους τους αναγνώ-
στες µας για αυτή τη λάθος εκτίµηση.

Ο ρόλος της εφηµερίδας είναι να αποκαλύπτει την αδικία. Να εξετάσει ενδελεχώς τους
ισχυρισµούς που διατυπώνονται από εκείνους που βρίσκονται σε θέση εξουσίας.

Στον απόηχο της τραγωδίας του Hillsborough αποτύχαµε».

Σηµείωση: η εφηµερίδα ζήτησε συγγνώµη στην πρώτη της σελίδα την Πέµπτη 13 Σεπτεµ-
βρίου 2012

Και ένα παράδειγµα ελλιπούς απολογίας που προέρχεται από ένα γιγαντιαίο µέσο ενη-
µέρωσης όπως το BBC και της τηλεοπτικής εκποµπής του “Panorama of North Korea“.

«Η ανακάλυψη θεµάτων σε δύσκολα ή επικίνδυνα µέρη είναι ένα από τα µεγαλύτερα
πλεονεκτήµατα του BBC. Υπήρχε δηµόσιο ενδιαφέρον για την εκποµπή από τη Βόρειο
Κορέα, αλλά κατά την άποψη της επιτροπής, το BBC παρέλειψε να διασφαλίσει ότι όλοι
οι ενήλικες µε τους οποίους ταξίδεψε το Panorama είχαν επαρκή γνώση των πιθανών κιν-
δύνων που θα τους επέτρεπε να δώσουν τη συναίνεση τους. Αυτή ήταν µια φοβερή πα-
ράλειψη, και είναι σωστό για το BBC να ζητήσει συγγνώµη από τους καταγγέλλοντες».

(∆ευτέρα 17 Απριλίου 2014)
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Παρόλο που ο σταθµός αποδέχτηκε τα λάθη που έκανε και ζήτησε συγγνώµη, πα-
ρέλειψε να το κάνει στον αέρα, παρά το γεγονός ότι η αποτυχία συνέβη στο τηλε-
οπτικό πρόγραµµα του. Αντιθέτως η συγγνώµη περιορίστηκε σε µια σύντοµη
γραπτή δήλωση.

C. Ανταποκρίσεις υπό την επιρροή εθνοτικών,
γλωσσικών, πολιτικών, πολιτισµικών και αθλητικών

προτιµήσεων και σχέσεων

Τι είναι

∆ηµοσιογράφοι, ως µέλη µιας ευρύτερης κοινωνίας, υπόκεινται σε εθνοτικές, γλωσσικές,
πολιτικές και άλλες πεποιθήσεις. Αυτό είναι κάτι απόλυτα κανονικό και έχουν κάθε δι-
καίωµα να ασχολούνται µε οτιδήποτε τους αρέσει. Τα προβλήµατα ξεκινούν όταν αυτά
υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη δουλειά τους. Με βάση τις αρχές της ηθικής και αντι-
κειµενικής δηµοσιογραφίας, αυτό απαγορεύεται ρητά. Αλλά πόσο εύκολο είναι να το
αποφύγει κάποιος;

Η κύρια πρόκληση, βέβαια, είναι ότι ο δηµοσιογράφος θα πρέπει να λάβει αποστάσεις
από οποιαδήποτε πεποίθηση και αυτό είναι κάτι καθόλου εύκολο. Ένα άτοµο, για παρά-
δειγµα που µαθαίνει στο σχολείο ότι η γείτονα χώρα πάντοτε ήθελε να προξενήσει κακό
στη δική του/της χώρα έχει τη ροπή να κάνει ρεπορτάζ εναντίον σε οτιδήποτε αντλείται
από αυτή τη χώρα. Ένας δηµοσιογράφος συνδεδεµένος µε ένα κόµµα, το βρίσκει µάλλον
δύσκολο να εκφράσει αρνητικές απόψεις για την πολιτική συγκυρία ενώ ένας υποστηρι-
κτής µιας αθλητικής οµάδας επίσης τείνει να κάνει ρεπορτάζ υπερ της.

Πώς να κάνετε ρεπορτάζ

Είναι προφανές ότι ο δηµοσιογράφος δεν µπορεί να αποφύγει τις εθνοτικές και γλωσσικές
πεποιθήσεις του/της. Ένας επαγγελµατίας, παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποφύγει µε κάθε
κόστος την πολιτική. Βέβαια, είναι µια πρόκληση να παραµείνεις αµέτοχος/η.

Θα πρέπει λοιπόν να:

- Αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων, πραγµατική ή ιδεατή

- Μένετε µακριά από πεποιθήσεις που µπορούν να συµβιβάσουν την ακεραιότητα σας ή
να κάνουν ζηµιά στην αξιοπιστία σας

- Η αναπόφευκτη σύγκρουση συµφερόντων πρέπει να αναφέρεται πάντοτε
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- Επιδείξατε προσοχή και θάρρος όταν ζητάτε να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

- Κάνετε διάκριση µεταξύ προώθησης συγκεκριµένων απόψεων και δηµοσιοποίησης
νέων. Η ανάλυση και ο σχολιασµός θα πρέπει να επισηµαίνονται και να µην παραποιούν
τα γεγονότα ή το πλαίσιο αναφοράς

- Αναγνώρισε την ειδική υποχρέωση να εξασφαλίζεται ότι τα θέµατα κοινού ενδιαφέρο-
ντος τα χειρίζεστε µε διάφανο τρόπο και ότι τα κυβερνητικά αρχεία είναι προσβάσιµα
προς επιθεώρηση

Πλήρης αντικειµενικότητα µπορεί να είναι αδύνατη, αλλά η αµεροληψία θα πρέπει να
εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Ακόµη και εκείνοι που πληρώνονται για να
εκφέρουν γνώµη και όχι απλά να κάνουν ρεπορτάζ – αρθρογράφοι, συντάκτες, τηλεοπτι-
κοί παρουσιαστές, bloggers – θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν όλες τις σχετικές από-
ψεις που παρέχουν στους αναγνώστες τους ή τους θεατές τους.

Ειδικά για τους δηµοσιογράφους που καλύπτουν τις πολιτικές ή/και αθλητικές εξελίξεις,
ο κύριος δείκτης απόδοσης τους θα πρέπει να είναι η αµεροληψία. Αν δεν µπορούν να
είναι αµερόληπτοι, θα πρέπει να ζητήσουν την απαλλαγή τους πριν κάνουν λάθη τα οποία
θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την αξιοπιστία τους καθώς και την αξιοπιστία του ερ-
γοδότη τους. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ο δηµοσιογράφος θα πρέπει να πάει στο άλλο
άκρο, αποφεύγοντας ακόµη και να ψηφίσει. Όµως, δεδοµένου ότι η αξιοπιστία είναι σε
κίνδυνο, η αµεροληψία θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.

Το ίδιο ισχύει ότι πρόκειται για θέµατα που σχετίζονται µε οικογενειακές και στενές σχέ-
σεις, που δηµιουργούν ένα άλλο σύνολο ηθικών διληµµάτων. Ένας δηµοσιογράφος θα
πρέπει µε κάθε κόστος να αρνηθεί να καλύψει τις δηµόσιες δραστηριότητες αυτών των
προσώπων. Αν όχι, είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει µε το «στίγµα» του προστατευτι-
σµού, ακόµη και χωρίς να κάνει ουσιαστικά τίποτα.

Και τι θα κάνει ένας δηµοσιογράφος που εργάζεται σε µια εφηµερίδα / τηλεοπτικό
σταθµό / ραδιόφωνο / portal που έχει µια καθαρή πολιτική, αθλητική ή άλλη πεποίθηση;
Αυτή είναι µια σκληρή ερώτηση γιατί δεν µπορούν να γίνουν πολλά. Μια καθαρή πολι-
τική σύνταξης, γνωστή σε κάθε υπάλληλο και στο κοινό, µπορεί να λύσει κάποια από τα
θέµατα που προκύπτουν αλλά βεβαίως όχι όλα. Τα µέσα ενηµέρωσης θα πρέπει να προ-
τρέπονται να δηλώνουν την υποστήριξη τους σε υποψηφίους και κόµµατα, αν δεν υπάρχει
άλλος τρόπος. Αυτή η πρακτική που χρησιµοποιείται συχνά στη Βόρειο Αµερική και
απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο τους δηµοσιογράφους από το βάρος που πρέπει να κου-
βαλούν. ∆ίνοντας την πληροφορία στους αναγνώστες ή θεατές ποιοι υποψήφιοι µοιρά-
ζονται τις απόψεις της εφηµερίδας είναι µέρος της συζήτησης. Τι πρέπει να κάνει ένας
επαγγελµατίας δηµοσιογράφος όµως είναι να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ευκαιρία να εξη-
γεί τη διαφορά µεταξύ νέων και γνώµης.
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Οι ενώσεις δηµοσιογράφων επίσης διαδραµατίζουν ένα κρίσιµο ρόλο εδώ πιέζονται τόσο
τα µέλη τους όσο και τους εργοδότες να εφαρµόζουν εµφανώς παρόµοια πρότυπα, δηµι-
ουργώντας ένα υγιέστερο και δικαιότερο περιβάλλον εργασίας.

Παραδείγµατα/Πρότερη εµπειρία

Καλή πρακτική

Ο συντάκτης / εκδότης µιας εφηµερίδας του Denver είπε στους υπαλλήλους του να µην
παρακολουθήσουν τη συναυλία της οποίας τα έσοδα θα δίνονταν σε ένα υποψήφιο για
την Γερουσία των ΗΠΑ. Αυτό ίσχυε για όλους τους υπαλλήλους από το γραφείο σύντα-
ξης µέχρι τους κλητήρες.

Ο κώδικας δεοντολογίας στη Βόρεια Αµερική µέσων ενηµέρωσης ότι το NPR ή το ABC
απαγορεύει στους δηµοσιογράφους να συµµετέχουν σε πορείες και διαδηλώσεις που
αφορούν γεγονότα που τα µέσα τους καλύπτουν ειδησεογραφικά, το οποίο σηµαίνει σχε-
δόν όλες.

Κακή πρακτική

Πως κρατικά µέσα ενηµέρωσης όπως το BBC ή η El Pais έκαναν ρεπορτάζ για τα δηµο-
ψηφίσµατα στην Σκωτία και την Καταλονία.

Πως τα Ελληνικά µέσα ενηµέρωσης κάνουν ρεπορτάζ για την Τουρκία και τη ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας (πΓ∆Μ). Υπάρχει µια οµοφωνία από όλα τα µέσα ενηµέρωσης που κα-
ταδικάζει και κατονοµάζει σχεδόν το κάθε τι που προέρχεται από τις χώρες αυτές ως
προκλητικό για την Ελλάδα ή την Κύπρο. Ανεξάρτητα από τον πολιτικό τους προσανα-
τολισµό, τα Ελληνικά µέσα ενηµέρωσης χωρίς επιφυλάξεις υιοθετούν την επίσηµη εξω-
τερική πολιτική του ελληνικού κράτους.
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Μέρος 4ο:

Προκλήσεις των νέων τεχνολογιών

Η κατάσταση σήµερα είναι εντελώς διαφορετική από ήταν τις προηγούµενες δεκαετίες.
Η/Υ, ψηφιακές µηχανές λήψης και ακόµη µικροσκοπικές αλλά υψηλής ποιότητας φωτο-
γραφικές µηχανές και έξυπνα τηλέφωνα, υπερσύγχρονη τεχνολογία και ασύρµατο Inter-
net παρέχουν τη δυνατότητα στους δηµοσιογράφους να στέλνουν κείµενο, φωτογραφίες
κα εικόνα πρακτικά από την πρώτη γραµµή ενός πεδίου µάχης σε πραγµατικό χρόνο.
Ένα τεράστιο πλεονέκτηµα για τους δηµοσιογράφους του σήµερα, καθώς και για τα ρε-
πορτάζ γενικά σε σύγκριση µε την κατάσταση µόνο δώδεκα χρόνια πριν.

Ωστόσο, όπως κάθε τεχνολογική πρόοδος, και αυτή έχει τα αρνητικά της σηµεία. Είναι
ευκολότερο να παρακολουθείς τις δραστηριότητες ενός δηµοσιογράφου, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των πολεµικών ανταποκριτών. Είναι ευκολότερο να ελέγχεις απαρατήρητα
που κινούνται, µε ποιους επικοινωνούν, τι είδους πληροφορία έχουν αποθηκεύσει στους
Η/Υ και τηλέφωνα. Το αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι ότι µυστικές υπηρεσίες
ασφαλείας και άλλοι ενδιαφερόµενοι έχοντας στην κατοχή τους το αναγκαίο εξοπλισµό
(που δεν είναι πάντοτε ακριβός ή περίπλοκος στη χρήση) µπορεί να θέσει ένα δηµοσιο-
γράφο σε κίνδυνο και να τον/την απειλήσει.

Αυτός είναι ο λόγος γιατί ένα Η/Υ ή ένα έξυπνο τηλέφωνο που το έχεις µαζί σου σε µια
εµπόλεµη ζώνη θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες εµπιστευτικές πληροφορίες.
Τέτοια δεδοµένα θα µπορούσαν να σας βλάψουν, την εργασία σας και άλλους ανθρώπους
αν πέσουν στα χέρια κάποιου κακόβουλου. Όλα τα ονόµατα, τηλεφωνικοί αριθµοί και
άλλες πληροφορίες απαραίτητες για το έργο σας στο πεδίο θα πρέπει να είναι γραµµένα
σε ένα κοµµάτι χαρτί αν δεν µπορείτε να τα αποστηθίσετε (και, αν δυνατόν, µε κώδικα
κρυπτογράφησης που δηµιουργείτε µόνοι σας), και αποθηκευµένα σε µια κρυφή τσέπη
του σακιδίου σας, στα ρούχα σας ή στα παπούτσια σας. Ο κώδικας µπορεί να είναι απλός
αλλά είναι ουσιώδες να είσαστε εσείς που τον δηµιουργήσατε.

Για παράδειγµα, µπορείτε να γράψετε αριθµούς µε τον ακόλουθο τρόπο: το 0 µπορείς
είναι ο κώδικας για το 1, το 9 για το 2, κλπ. Ονόµατα µπορεί να είναι γραµµένα ως υπο-
κοριστικά, ή ακόµη καλύτερα ως έννοιες που σας θυµίζουν κάποιο συγκεκριµένο άτοµο
αλλά για άλλους είναι ασήµαντο. Για παράδειγµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την λέξη
«bingo» για κάποιον που του αρέσει να στοιχηµατίζει ή να λαµβάνει µέρος σε λαχειοφό-

73



ρους διαγωνισµούς, «γωνία» για κάποιον που µένει σε γωνιακό κτίριο, κλπ. Συµπεριφε-
ρόµενος µε αυτό τον τρόπο καθιστά εσάς και άλλους εµπλεκόµενους ανθρώπους στην
επαφή τους µαζί σας ασφαλέστερους. Παρόλο που αυτή η µέθοδος εµφανίζεται ως πρω-
τόγονη, είναι πολύ αποτελεσµατική.

Σε κάθε περίπτωση, κρατάτε όσο το δυνατόν λιγότερα δεδοµένα στις συσκευές που έχετε
µαζί σας σε εµπόλεµη ζώνη. Οπότε στέλνετε κάποια σηµαντική και εµπιστευτική πληρο-
φορία ή ρεπορτάζ, λαµβάνετε επιβεβαίωση ότι έχει ληφθεί, και διαγράφετε την πληρο-
φορία από τη συσκευή σας. Ωστόσο, κρατάτε κάποιες πληροφορίες στις συσκευές σας –
όχι φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία να φαίνονται σε περίπτωση που σας υποπτευθούν αν
τύχει να σας ρωτήσουν τι έχετε συλλέξει. Υπάρχει η επιλογή να χωρίσετε τη µνήµη της
συσκευής σας µε τέτοιο τρόπο που µέρος του περιεχοµένου είναι εµφανίσιµο σε όλους
και το άλλο µέρος είναι προσβάσιµο µόνο µε τη χρήση ειδικού κωδικού. Οι τελευταίες
εκδόσεις λειτουργικών προγραµµάτων (IOS και Android) επιτρέπουν στους χρήστες να
κρυπτογραφούν όλες τις αποθηκευµένες πληροφορίες στις φορητές συσκευές τους, µε
ενός υψηλού επιπλέον επιπέδου ασφαλείας.

Σε πολλές χώρες, οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν συστήµατα φίλτρων στο Internet. Ειδι-
κότερα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ή µαζικών διαµαρτυριών ή δηµόσιων διαδηλώ-
σεων (π.χ., στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των διαµαρτυριών στο Πάρκο Gezi, το 2013)
η µεταφορά δεδοµένων µπορεί να υπόκειται σε µεγάλους περιορισµούς.

Εδώ είναι µερικοί τρόποι για να ξεπεραστεί η λογοκρισία στο ∆ιαδίκτυο:

Υπηρεσίες Web Proxy

Οι υπηρεσίες αυτές χρησιµοποιούνται κοινώς για να κρύβουν την IP διεύθυνση της συ-
σκευής σας ως τρόπος για να παρακολουθείτε το Web ανώνυµα, προστατεύοντας έτσι
την ιδιωτικότητα σας στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, µπορείτε να παρακάµψετε φίλτρα στο
internet και firewalls µε τη χρήση ενός web proxy, δίνοντας σας τη δυνατότητα να ξε-
µπλοκάρετε ιστότοπους όπως YouTube, Facebook, Twitter, κλπ., που είναι συνήθως µπλο-
καρισµένοι σε κάποιες χώρες.

Όταν χρησιµοποιείτε ένα web proxy για επισκεφτείτε ένα ιστότοπο, ο ιστότοπος θα δει
την διεύθυνση IP του proxy αντί για την διεύθυνση IP του Η/Υ, προστατεύοντας έτσι την
ανωνυµία σας.

Υπάρχουν εκατοντάδες δωρεάν υπηρεσίες web proxy που µπορούν να σας παρέχουν αυτά
τα οφέλη. Αλλά υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας χρησιµοποιώντας δωρεάν web proxy υπη-
ρεσίες όταν σερφάρετε στο Web.
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Όταν χρησιµοποιείτε έναν web proxy, οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδοµένα που µεταφέρο-
νται µέσω του proxy δεν είναι ασφαλή. Ως εκ τούτου, παραµένετε ευάλωτοι σε hackers
όταν χρησιµοποιείτε web proxy. Μπορούν να κλέψουν τους κωδικούς ασφαλείας ή άλλες
ευαίσθητες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://en.cship.org/wiki/Main_Page ή εναλλακτικά, συµ-
βουλευτείτε κάποιον πιο έµπειρο από εσάς πώς να ρυθµίσετε αυτές τις υπηρεσίες στις φο-
ρητές συσκευές σας.

Υπηρεσίες VPN

Το VPN ή ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο είναι µια σύνδεση που σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε
µια ασφαλή σύνδεση επάνω στο δηµόσιο Internet µε ιδιωτικά δίκτυα σε αποµακρυσµένες
περιοχές. to private networks at a remote location. Με τη χρήση του VPN, όλη η κίνηση
στο δίκτυο (δεδοµένα, φωνή, και βίντεο) µεταφέρονται δια µέσου ενός εικονικού τούνελ
από την συσκευή σας (client) και τους servers του παρόχου της υπηρεσίας VPN και είναι
κρυπτογραφηµένα.

Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό χαρακτηριστικών όπως κρυπτογρά-
φηση, πρωτόκολλα ενθυλάκωσης, ενθυλάκωση των δεδοµένων και πιστοποιηµένες συν-
δέσεις για να σας παρέχεται µια ασφαλής σύνδεση σε ιδιωτικά δίκτυα και να προστατεύει
την ταυτότητα σας.

Με τα χρόνια, τα VPNs έχουν εξελιχθεί να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλούς επικοι-
νωνίας µεταξύ οποιασδήποτε συσκευής στο διαδίκτυο. Σήµερα, η χρήση του VPN είναι
ολοένα και πιο δηµοφιλή µεταξύ δηµοσιογράφων ως τρόπος να προστατεύουν την ιδιω-
τικότητα τους στο διαδίκτυο, να ασφαλίζουν τις περιόδους που βρίσκονται συνδεδεµένοι,
και να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόµενο ιστότοπων που συνήθως είναι
µπλοκαρισµένα ή απαγορευµένα.

Υπηρεσίες Tor

Το Tor είναι ένα δωρεάν λογισµικό και ανοικτό δίκτυο που σε βοηθά να αµύνεσαι κατά
της ανάλυσης της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, µια εκδοχή παρακολούθησης που απει-
λεί την προσωπική ελευθερία και ιδιωτικότητα, εµπιστευτικές επιχειρηµατικές δρα-
στηριότητες και σχέσεις, και κρατική ασφάλεια. Ο απλούστερος τρόπος να
χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία Tor είναι να κατεβάσετε τον σελιδοµετρητή Τor
Browser που σας παρέχει οτιδήποτε χρειάζεστε για την ασφαλή περιήγηση σας στο
διαδίκτυο: https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
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Οι νέες τεχνολογίες είναι πολύ χρήσιµες για τους δηµοσιογράφους αλλά επίσης
και γεµάτες προκλήσεις. Για παράδειγµα, δηµοσιογράφοι που εργάζονται σε
εµπόλεµες ζώνες ή κάνουν ρεπορτάζ για οποιαδήποτε µορφή σύγκρουσης,
φυσικών καταστροφών, κλπ., πρέπει να έχουν κατά νου ότι διάφορα συµφέροντα
εµπλέκονται – κάποια για να κρύψουν την αιτία της καταστροφής, τους θανάτους
ή τα µεγάλα λάθη, κάποια για να κρύψουν τα τραγικά αποτελέσµατα του τι
ακριβώς έγινε. Η κατάσταση είναι παρόµοια για τους ερευνητές δηµοσιογράφους
που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν την έρευνα τους σε βάθος οργανώνοντας
έρευνες για εγκληµατικές υποθέσεις, διαφθορά, κλπ. µπορεί να αποτελούν
στόχους ακόµη και αν δεν είναι παρόντες σε ζώνες σύγκρουσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δηµοσιογράφοι πρέπει να µεριµνούν για την ασφαλή
επικοινωνία τους µε άλλους δηµοσιογράφους και πηγές. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που
δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των µέσων ενηµέρωσης να αποφεύγουν την
παρακολούθηση των τηλεφωνικών συσκευών τους και της επικοινωνίας τους στο
διαδίκτυο.

Για να το κάνουν αυτό, οι δηµοσιογράφοι πρέπει να έχουν ειδική γνώση, δεξιότητες και
εργαλεία. ∆εν είναι εύκολο κάποιος να διαθέτει όλα αυτά. Οι περισσότεροι
δηµοσιογράφοι βασίζονται σε ειδικούς εντός της δηµοσιογραφικής κοινότητας. Υπάρχουν
εξειδικευµένα δίκτυα για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, κάθε δηµοσιογράφος θα πρέπει να
χρησιµοποιεί κάποια απλά κόλπα και συµβουλές για να προστατεύει την επικοινωνία
του/της.

Για παράδειγµα, εναλλακτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που
χρησιµοποιούνται από ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να µοιράζονται το χώρο
επικοινωνίας ο ένας µε τον άλλον. Ένα από τα κόλπα είναι το «running IP» που τους
δίνει τη δυνατότητα να εµφανίζονται ότι εργάζονται σε διαφορετικές χώρες, ενώ
πραγµατικά βρίσκονται όλη την ώρα στο ίδιο δωµάτιο. Αλλάζοντας διεύθυνση IPI
µπορεί να σας βοηθήσει να εισέλθετε σε ιστότοπους σε χώρες που κάποιες από αυτές
είναι απαγορευµένες (έτσι µπορείς να αλλάξεις µε τη χρήση ειδικού λογισµικού από
την επίσηµη τοπική διεύθυνση IP σε IP άλλης χώρας – και να βλέπεις ιστοσελίδες
που απαγορεύονται τοπικά). Αλλαγή διεύθυνσης IP καθιστά δυσκολότερο τον
εντοπισµό για τους άλλους καθώς συνεχώς αλλάζει τοποθεσίες: είσαστε για
παράδειγµα στην Γερµανία, αλλά εµφανίζεστε µέσω της διεύθυνσης IPI ότι είσαστε
στον Καναδά, τη Νιγηρία, την Ιταλία ή την Ρουµανία.

Επίσης µπορεί να χρησιµοποιήσετε κρυπτογραφηµένη επικοινωνία – µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή µέσω τηλεφώνου. ∆εν υπάρχει τρόπος για να προστατευτείτε απόλυτα
από παρακολούθηση των επικοινωνιών σας αλλά οι δηµοσιογράφοι πρέπει να κάνουν
όσο το δυνατόν περισσότερα για να αποφύγουν προβλήµατα ασφαλείας.
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Ψηφιακή ασφάλεια

Όπως η υπόθεση του Snowden έχει δείξει, ψηφιακή κατασκοπεία έχει γίνει πραγµατική
έγνοια για την κοινωνία των πολιτών. Έχοντας υπογραµµίσει τη σηµασία της προσωπικής
ασφάλειας, τώρα πρόκειται να επικεντρωθούµε στις ψηφιακές τεχνικές ασφαλείας και
πρωτόκολλα που θα πρέπει να υιοθετηθούν από δηµοσιογράφους ώστε να αποφύγουν
να βρουν τους εαυτούς τους και τις πληροφορίες τους σε κίνδυνο.

Να γνωρίζετε ότι µπορεί να αποτελείτε πιθανό στόχο ψηφιακής κατασκοπείας ειδικά αν
κάνετε έρευνα σε ευαίσθητα θέµατα όπως:

- Τροµοκρατικές πράξεις ή/και ανθρώπους ή οργανισµούς που σχετίζονται µε αυτές,

- ∆ραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος (π.χ., λαθρεµπόριο ναρκωτικών και
όπλων, ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, εµπόριο λευκής σαρκός, κλπ.,

- Γεωπολιτικά θέµατα (π.χ., περιοχές σύγκρουσης όπως τον Ισραήλ / Παλαιστίνη, την
Ουκρανία, το Ισλαµικό κράτος, το Ιράκ, τη Συρία, κλπ.),

- Υποθέσεις πιθανών εγκληµάτων πολέµου.

Σε αυτή την περίπτωση, κάποιος µπορεί να προσπαθήσει να εγκαταστήσει ένα
εξελιγµένο και δύσκολο να ανιχνευθεί λογισµικό ή υλικό στον Η/Υ για να µπορεί να
καταγράφει όλες τις δραστηριότητες σας (χρήση πληκτρολογίου, εικόνες οθόνης, είναι
ακόµη πιθανόν να χρησιµοποιεί τον Η/Υ για να παρακολουθεί τι συµβαίνει σε ένα χώρο
χρησιµοποιώντας το εσωτερικό µικρόφωνο ή την κάµερα). Προφανώς, όλες αυτές οι
δράσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε έξυπνα τηλέφωνα καθώς και µε Η/Υ. Τα
έξυπνα τηλέφωνα είναι τα πλέον ευάλωτα και επικίνδυνα εργαλεία να χρησιµοποιηθούν
γιατί µπορεί να αποκαλύψουν:

- επικοινωνία µέσω internet (τους ανθρώπους µε τους οποίους επικοινωνείτε καθώς και
το περιεχόµενο των συζητήσεων),

- τηλεφωνική επικοινωνία (τους ανθρώπους µε τους οποίου επικοινωνείτε καθώς και το
περιεχόµενο των συζητήσεων),

- γεωγραφικό στίγµα (η φυσική παρουσία σας).

Πώς να κάνετε ρεπορτάζ/Πρακτικές συµβουλές και δράσεις

Tο πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε αξιολογώντας τους πόρους που χρειάζεστε να
προστατεύσετε:
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Πηγές, συνεργάτες, δεδοµένα, επικοινωνία, εαυτόν,

Τότε θα πρέπει να αποφασίσετε για την συµπεριφορά που θα υιοθετήσετε προκειµένου
να αποφύγετε ή να µειώσετε το αντίκτυπο δραστηριοτήτων ψηφιακής παρακολούθησης,

Το κλειδί είναι η ανωνυµία. Όσο περισσότερο ανώνυµος είσαστε τόσο καλύτερα µπορείτε
να κινηθείτε και θα είσαστε ασφαλής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να µάθετε να
χρησιµοποιείτε όλα τα εργαλεία που βελτιώνουν την αορατότητα σας,

Ενας καλός τρόπος για να το καταφέρετε είναι να χρησιµοποιήσετε ανθρώπινα και
ψηφιακά proxies, εννοώντας ότι η ταυτοποίηση σας πρέπει να αποφεύγεται µε κάθε
κόστος. Για παράδειγµα, αν χρειάζεται να αγοράσετε έναν Η/Υ για ασφαλή επικοινωνία
δεν είναι σοφό να τον αγοράσετε εσείς (ειδικά από το internet χρησιµοποιώντας
πιστωτική κάρτα). Είναι πολύ καλύτερα αν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται να αγοράσετε,
να αγοραστούν από ένα άλλο άτοµο που εµπιστεύεστε και δεν σχετίζεται µε εσάς,

Ψηφιακά proxies είναι υλικά ή λογισµικά που αποκρύπτουν την διεύθυνση IP του Η/Υ
(που µπορεί να σχετίζεται µε την ταυτότητα σας) και κρυπτογραφούν τα δεδοµένα που
αποστέλλετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείο ή µέσω άλλου λογισµικού επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιµοποιείτε διαφορετικά εργαλεία που σχετίζονται µε το
επίπεδο απειλής µε βάση την αξιολόγηση σας:

- επίπεδο απειλής,
- εργαλεία

Χαµηλό: Firewalls, εξελιγµένο πρόγραµµα προστασίας από ιούς, VPN, rootkit and
σαρωτές για Trojan λογισµικά, Truecrypt/BitLocker, ασφαλή συστήµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Είναι καλύτερα να χρησιµοποιείτε Linux και Apple ως δεύτερη επιλογή,
τα Windows ως τελευταία επιλογή.

Μεσαίο: Live distro: Tails, Whonix, Truecrypt, Protonmail. Χωριστό σκληρό δίσκο USB.

Υψηλό: ειδικό Η/Υ που πρέπει να είναι µαζί σας διαρκώς (για να αποφύγετε αλλοίωση
του υλικού), Live Distro, κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρησιµοποιώντας
GPG, κρυπτογραφηµένο USB µε key data και κωδικούς ασφαλείας. OTR ή Cryptocat
για ζωντανή επικοινωνία, TOR + end to end encryption.

(Πηγή: European University Institute e-learning modules: Investigative journalism, 2014)

Παράδειγµα: Ο ιστότοπος Peščanik (pescanik.net) στη Σερβία ήταν αποδέκτης
επανειληµµένων επιθέσεων από hackers το 2014. Το multimedia portal δέχτηκε πυκνές
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επιθέσεις DDoS µόλις δηµοσίευσε άρθρα, αποκαλύπτοντας ότι µέρη διδακτορικών
διατριβών ορισµένων γνωστών προσώπων στη Σερβία ήταν αποτέλεσµα λογοκλοπής.

Πολύ καλές οδηγίες για τη ψηφιακή ασφάλεια περιέχονται στο βιβλίο Security in-a-box
που αναπτύχθηκε από την Tactical Technology Collective and Front Line. Υπάρχει µια
δωρεάν έκδοση στην διεύθυνση securityinabox.org σε διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά,
Γερµανικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Ισπανικά και πολλές άλλες γλώσσες). Το βιβλίο
καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα: πώς να προστατεύετε τον Η/Υ από malware και hackers,
πώς να προστατεύετε τις πληροφορίες σας από φυσικές απειλές, πώς να δηµιουργήσετε
και να τηρείτε ασφαλείς κωδικούς, πώς να προστατεύετε ευαίσθητα αρχεία στον Η/Υ
σας, πώς να επανακτήσετε χαµένες πληροφορίες, πώς να καταστρέψετε ευαίσθητες
πληροφορίες, πώς να κρατήσετε την επικοινωνία σας στο internet ιδιωτική, πώς να
παραµείνετε ανώνυµοι και να παρακάµψετε λογοκρισία στο Internet.

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται: «Οι ενδιαφερόµενοι ανησυχούν όλο και
περισσότερο για την ψηφιακή τους ασφάλεια και έχουν καλό λόγο να το κάνουν. Ενώ οι
Η/Υ και το διαδίκτυο είναι εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία για την υπεράσπιση ιδεών,
ταυτόχρονα εκθέτουν οµάδες (που µπορεί ήδη να είναι αρκετά ευάλωτες) σε νέους
κινδύνους. Καθώς όλο και περισσότεροι έχουν αρχίσει να βασίζονται στην ψηφιακή
τεχνολογία για την επίτευξη προσέγγισης, συλλογή δεδοµένων, σχεδίαση πληροφοριών,
την εκπλήρωση στόχων επικοινωνίας και κινητοποίησης, αυτοί οι κίνδυνοι έχουν
µεγαλώσει. Αν είσαστε ένας ακτιβιστής που εστιάζει σε ευαίσθητα θέµατα, ή εργάζεστε
στενά µε τέτοιους ανθρώπους, τότε πιθανότατα έχετε βιώσει (ή έχετε ακούσει ιστορίες)
για ψηφιακές απειλές για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η/Υ και
σκληροί δίσκοι που κατασχέθηκαν, κωδικοί ασφαλείας που άλλαξαν µυστηριωδώς,
ιστότοποι που παραβιάστηκαν ή υπερφορτώθηκαν µε κακόβουλη κυκλοφορία, ξένοι
δικτυακοί τόποι που δεν είναι πλέον προσβάσιµοι και µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που φαίνονται να έχουν πειραχτεί, µπλοκαριστεί, αλλαχθεί ή έχουν
διαβαστεί από κάποιον άλλον εκτός από τον αποδέκτη. Αυτές είναι αληθινές ιστορείς
και πολλοί από εµάς βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που κάνει τα πράγµατα χειρότερα,
ένα στο οποίο λειτουργικά συστήµατα Η/Υ είναι συχνά ξεπερασµένα, το λογισµικό είναι
πειρατικό και υπάρχουν ανεξέλεγκτοι ιοί.
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Μέρος 5 ο:

Γενικές Συµβουλές

Προστασία ενός µέσου ενηµέρωσης από
τροµοκρατική ή εγκληµατική επίθεση

Επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι και εταιρείες µέσων ενηµέρωσης µπορεί να αποτελέσουν
στόχο µιας απειλής ή µιας επίθεσης ακόµη και αν εργάζονται µακριά από µια περιοχή
σύγκρουσης. Μέσα ενηµέρωσης σε «ειρηνικές χώρες» έχουν τύχει στόχοι τροµοκρατικών
και εγκληµατικών επιθέσεων ή επιθέσεων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Μερικές
γενικές συµβουλές για οργανισµούς µέσων ενηµέρωσης:

1. Οργανώστε έλεγχο ασφαλείας για όλα τα άτοµα που έρχονται στο γραφείο σας ή στην
αίθουσα σύνταξης. ∆εν χρειάζεται πάντοτε να είναι ακριβός έλεγχος – θα µπορούσε να
είναι µια κάµερα ασφαλείας µπροστά στην πόρτα και περιοδικός έλεγχος αυτών που
εισέρχονται στα γραφεία. Μην ανοίγετε την πόρτα σε αγνώστους. Έχετε διαθέσιµο ένα
χώρο συνάντησης εκτός της ασφαλισµένης περιοχής. Οργανώνετε συναντήσεις µε
αγνώστους και άγνωστες πηγές εκτός γραφείου σε δηµόσιους χώρους, όπως ένα καφέ.

2. να είσαστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε δέµατα και επιστολές που έχετε λάβει. Να
προσέχετε γιατί βόµβες µπορούν να σταλούν σε ένα µέσο ενηµέρωσης – µπορούν να
προετοιµαστούν από ένα ερασιτέχνη αλλά να είναι εξ ίσου επικίνδυνες και να σκοτώνουν.
Μια βόµβα µπορεί να εµφανιστεί σαν µια Χριστουγεννιάτικη κάρτα, µια επιστολή ή ένα
δέµα. Ένα βιβλίο ή κάποια έγγραφα που έχουν σταλεί στη σύνταξη µπορεί να
συµπεριλαµβάνουν ένα εκρηκτικό µηχανισµό. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι
επιστολές περιέχουν πλαστικά εκρηκτικά. Αλλά και µια κανονική επιστολή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για µια επίθεση µε άνθρακα ή κάποια µορφή ενός βιολογικού όπλου.
Υπάρχει επίσης πάντοτε ο κίνδυνος να λάβετε ένα ραδιενεργό δέµα. Γενικά, η µέτρηση
ραδιενέργειας για κάθε επιστολή / δέµα που αποστέλλεται στη σύνταξη είναι µια χρήσιµη
πρακτική. Για παράδειγµα επιστολές που περιείχαν σπόρους άνθρακα εστάλησαν σε
διάφορα µέσα ενηµέρωσης και σε πολιτικούς το 2001, προξενώντας το θάνατο πέντε
ατόµων και µολύνοντας άλλους 17. Αν έχετε κάποια αµφιβολία για κάποια επιστολή –
επικοινωνήστε µε την αστυνοµία για βοήθεια.

81



3. Πάρτε κάθε απειλή σοβαρά – ενηµερώστε την αστυνοµία για την απειλή. Είναι καλό
επίσης να ενηµερώσετε το κοινό, τις τοπικές ενώσεις δηµοσιογράφων και τις οµάδες που
υπερασπίζονται την ελευθερία του τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς επίσης και
διεθνείς οργανισµούς για την ελευθερία του τύπου και για την υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως το SEEMO – αλλά και διεθνείς κυβερνητικούς
οργανισµούς όπως OSCE, COE, κλπ.

4. Σε συναντήσεις εκτός γραφείου µε ένα άγνωστο άτοµο / πηγή θα πρέπει να είναι
πάντοτε παρόντες δυο δηµοσιογράφοι. Ο ένας θα συναντά την πηγή και ο άλλος θα
βρίσκεται κάπου κοντά και θα παρακολουθεί τη συνάντηση – και αν είναι αναγκαίο να
είναι σε θέση να καλέσει την αστυνοµία µέσω κινητού τηλεφώνου.

5. Αν είναι δυνατόν, να έχετε µαζί σας ένα σύστηµα καταγραφής όλων των εισερχόµενων
κλήσεων.

6. Αποθηκεύετε όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και δώστε
την δυνατότητα πρόσβασης σε συνάδελφο σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

7. Αν οποιοδήποτε ρεπορτάζ σας προκάλεσε αρνητική αντίδραση σε κάποια οµάδα ή
άτοµο, επικοινωνήστε µε τις διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου, τοπικές
ενώσεις δηµοσιογράφων και την αστυνοµία για συµβουλές.

8. Υποστηρίζετε τα µέσα ενηµέρωσης από αλληλεγγύη – αν κάποιο µέσο ενηµέρωσης
που γνωρίζετε έχει πρόβληµα – κάνετε ρεπορτάζ για την υπόθεση. Αντιγράψτε
λεπτοµέρειες εκθέσεων, φωτογραφικών, σκίτσων που θεωρήθηκαν προβληµατικά και
βοηθήστε το µέσον µε τη διανοµή των πληροφοριών σχετικά µε την υπόθεση.

9. Αν έχετε την αίσθηση ότι ένα ρεπορτάζ θα µπορούσε να προκαλέσει µια επικίνδυνη
αντίδραση, για παράδειγµα από µια τοπική εγκληµατική οµάδα, οργανώστε την
δηµοσίευση του άρθρου σε συνεργασία µε ένα µέσο ενηµέρωσης εκτός της χώρας σας.
Το ξένο µέσο θα πρέπει να δηµοσιεύσει πρώτο το άρθρο, και εσείς θα αναφέρετε αυτό
το µέσον ως πηγή. Αυτή η µέθοδος µπορεί να βοηθήσει να προστατεύσετε το προσωπικό
σας από απειλές. Εγκληµατίες, βέβαια, έχουν επίσης καλή συνεργασίας εκτός συνόρων,
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι πιο εύκολο για µια τοπική εγκληµατική
οµάδα να απειλήσει ένα τοπικό δηµοσιογράφο παρά ένα ξένο µέσο ενηµέρωσης.

Προστασία από µυστικές υπηρεσίες

Οι δηµοσιογράφοι είναι πολύ συχνά στόχος παρατηρήσεων που έγιναν από µυστικές
υπηρεσίες. Σε κάθε χώρα υπάρχουν ενεργές εγχώριες µυστικές υπηρεσίες (πολιτικές,
στρατιωτικές, ειδικές ανά φορέα όπως υπουργεία εξωτερικών) και διαφορετικές για το
εξωτερικό. Μέρος των ξένων υπηρεσιών δραστηριοποιούνται σε διπλωµατικές
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αποστολές, ένα άλλο µέρος είναι άµεσα ενεργό εντός της χώρας για το δικό τους
προσωπικό. Σε µερικές χώρες έχουµε επίσης επίσηµα γραφεία ξένων µυστικών
υπηρεσιών και αστυνοµικών υπηρεσιών.

1. Να έχετε κατά νου αυτή τη λεπτοµέρεια όταν χρησιµοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σας
ή τον Η/Υ. Για εργασίες που πρέπει να προστατεύονται από «άλλα µάτια» χρησιµοποιείτε
πάντοτε ένα επιπλέον Η/Υ χωρίς σύνδεση στο internet (όχι W-Lan σύνδεση).

2. Προσέξετε ότι κάθε USB µνήµη – ακόµη και µια καινούρια – µπορεί να έχει
εγκατεστηµένη ένα «ειδικό λογισµικό». Παρόµοιο λογισµικό µπορεί να είναι
εγκατεστηµένο επίσης σε CD/DVD ή άλλη συσκευή.

3. Αν ως δηµοσιογράφος έρχεστε σε επαφή µε ένα µέλος των µυστικών υπηρεσιών ή
αστυνοµικό ή κάποιον άλλο κυβερνητικό εκπρόσωπο για «ενηµερωτική συζήτηση» ή µε
µια «προσφορά για συνεργασία» χρησιµοποιείστε την επιρροή του µέσου σας και
δηµοσιεύστε καθώς και πληροφορείστε το κοινό τι πρότειναν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
Αν νοµίζετε ότι µια συνάντηση µε αυτόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο µπορεί να σας
βοηθήσει να βρείτε κάποια χρήσιµη πληροφορία – µην ξεχνάτε ότι είσαστε δηµοσιογράφος.
Σηµαίνει ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε όποια πηγή έχετε – αλλά ποτέ δεν πρέπει να
δώσετε σε κυβερνητικό εκπρόσωπο σηµαντικές πληροφορίες πού έχετε. Ιδιαίτερα όχι
πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καταστρέψουν τη ζωή ενός
ανθρώπου. Συναντήστε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο µόνο σε δηµόσιο µέρος. Αν είναι
δυνατόν να συνοδεύεστε από ένα συνάδελφο σας που θα παρακολουθήσει τη συνάντηση
από απόσταση. Μην δέχεστε ποτέ πληρωµή, και µην βάλετε ποτέ την υπογραφή σας σε
οποιοδήποτε έγγραφο. Ποτέ µην δεχτείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε µε βάση τις επιθυµίες
του κρατικού εκπροσώπου. Θα πρέπει πάντοτε να παραµένετε ανεξάρτητος και κατά τη
διάρκεια της συνάντησης µε κρατικό εκπρόσωπο θα πρέπει να «ελέγχετε» τη συνάντηση
– µην δώσετε την ευκαιρία να αρχίσει αυτός να ελέγχει τη δουλειά σας και την ζωή σας.

4. Αν ταξιδεύετε – πρέπει να ξέρετε ότι σε κάθε δωµάτιο ξενοδοχείου µπορεί να υπάρχει
µια µικρή κάµερα. Σήµερα είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθεί µια κάµερα σε ένα
δωµάτιο ξενοδοχείου.

5. Μην αφήνετε έγγραφα ή τον Η/Υ στο δωµάτιο του ξενοδοχείου, ούτε για 5 λεπτά, αν
πηγαίνετε µόνο µέχρι τη ρεσεψιόν. Ο χρόνος αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα
υπάλληλο µυστικών υπηρεσιών να αντιγράψει τα αρχεία σας.

6.Αν έχετε συνάντηση – είτε σε µια αίθουσα συναντήσεων ή σε ένα δηµόσιο χώρο (εστιατόριο,
καφέ), κάθε µέρος µπορεί να τελεί υπό παρακολούθηση – µπορεί να είναι κάποιο άτοµο που
κάθεται στο διπλανό τραπέζι, αλλά επίσης σε µορφή κάµερας ή µικροφώνου. Η νέα γενιά κινητών
τηλεφώνων προσφέρει την δυνατότητα να χρησιµοποιείτε την κάµερα ή το µικρόφωνο – οπότε
κάθε συζήτηση που έχετε µπορεί να καταγραφεί – µερικές φορές ακόµη και από συνάδελφο.
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7. Το χρηµατοκιβώτιο σε δωµάτιο ξενοδοχείου, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανοίγει
εύκολα. Μην αφήνετε σηµαντικά έγγραφα σε αυτό.

8. ο Η/Υ και το κινητό τηλέφωνο σας πρέπει να προστατεύεται µε τη χρήση ενός κωδικού
ασφαλείας. ∆εν είναι εγγυηµένη προστασία από κρατικούς υπαλλήλους όπως αυτών που
εργάζονται για µια κρατική υπηρεσία ή από κάποιους κακοποιούς, αλλά τουλάχιστον θα
πάρει λίγο περισσότερο χρόνο και συνήθως αυτοί που θέλουν να υποκλέψουν τις
πληροφορίες σας δεν έχουν πολύ χρόνο.

9. Χρησιµοποιείτε λογισµικό που αλλάζει την διεύθυνση IP.

10. Αν είναι αναγκαίο, χρησιµοποιείτε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς κινητών
τηλεφώνων στην δουλειά σας.

Πρόσθετες συµβουλές

1. Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό να έχετε, αν είναι δυνατό (µε βάση τη νοµοθεσία της
χώρας σας) δυο διαβατήρια µαζί σας. Το ένα θα το έχετε µαζί σας και τα δεύτερο
φυλαγµένο σε ασφαλές µέρος.

2. Αν πηγαίνετε σε διαδήλωσης µην έχετε µαζί σας κανένα σηµαντικό έγγραφο σε
πρωτότυπο – πάρτε µαζί σας, αν είναι δυνατόν, ένα αντίγραφο, και αφήστε το πρωτότυπο
στο σπίτι σας, στο γραφείο σας ή στο ξενοδοχείο ή όπου αλλού διαµένετε. Αν είσαστε
εκτός από το συνηθισµένο µέρος που ζείτε και εργάζεστε, φυλάσσετε, αν είναι εφικτό,
τα έγγραφα σας στο χρηµατοκιβώτιο της ρεσεψιόν ή ενοικιάστε µια θυρίδα σε τράπεζα
κατά τη διάρκεια της παραµονής σας για να φυλάσσετε τα σηµαντικά έγγραφα. Ή αν
έχετε µια επαφή σε τοπικό µέσο ενηµέρωσης – φυλάσσετε όλα τα σηµαντικά έγγραφα
στο γραφείο του συναδέλφου σας.

3. Κρατείστε αντίγραφα όλων των σηµαντικών εγγράφων που έχετε µαζί σας στο σπίτι
ή στο γραφείο σας αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µπορείτε εύκολα
να λάβετε ένα αντίγραφο είτε µε φαξ ή µέσω σαρωτή και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αν
είναι δυνατόν κρατείστε ηλεκτρονικά αντίγραφα των σηµαντικών εγγράφων σας σε
κάποιο server ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση. Αλλά µην ξεχνάτε ότι κακοποιοί,
µυστικές υπηρεσίες και hackers µπορούν να έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτά αν τα έχετε
αποθηκευµένα στο διαδίκτυο.

4. Έχετε πάντοτε µαζί σας την διεθνή κάρτα δηµοσιογραφίας. Οι κάρτες εκδίδονται από
το IFJ και το SEEMO. Επίσης έχετε µαζί σας την κάρτα που σας έχει εκδώσει το µέσο
ενηµέρωσης σας ή η τοπική ένωση δηµοσιογράφων.
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5. ποτέ µην χρησιµοποιείτε στολές αστυνοµικών, στρατιωτικών ή άλλων κυβερνητικών
θεσµών αν εργάζεστε ως δηµοσιογράφος.

6. Σε κάποιες καταστάσεις είναι καλό να έχετε ξεκάθαρες πληροφορίες ότι εργάζεστε ως
δηµοσιογράφος µε την πινακίδα “PRESS“ στο όχηµα σας, αλλά µερικές φορές είναι
καλύτερα να µην έχετε αυτή την πληροφορία. Παρακαλώ να ελέγχετε την πολιτική και
κοινωνική κατάσταση της περιοχής ή χώρας που επισκέπτεστε.

7. Μην δείχνετε φωτογραφίες σε πραγµατικό χρόνο των αστυνοµικών µονάδων σε
περίπτωση οµηρείας ή σε περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας. Αποφύγετε την
εντυπωσιακή κάλυψη αυτοκτονιών, οµηρίας, πολέµου, τροµοκρατικών ή εγκληµατικών
πράξεων. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται το ρεπορτάζ µπορεί να επηρεάσει τις
καταστάσεις, ένα φαινόµενο που αναφέρεται ως «µετάδοση». Πρέπει πάντοτε να
παρουσιάζετε τα γεγονότα.

8. Ποτέ µην αναφέρετε το όνοµα, ή να δώσετε στοιχεία θύµατος εγκληµατικής πράξης
εκτός αν αυτό το άτοµο θέλει να δοθούν τα στοιχεία του/της στη δηµοσιότητα.

9. Μην χρησιµοποιείτε αυτό λογοκρισία. Μιλήστε για ένα πρόβληµα / υπόθεση όπου
πρέπει να χρησιµοποιήσετε αυτό λογοκρισία µε τους συναδέλφους σας, και ενηµερώστε
οργανισµούς δηµοσιογράφων και για την προάσπιση της ελευθερίας του τύπου.

10. Αν κάνετε ρεπορτάζ κάτω από ειδικές συνθήκες – όπως ως πολεµικός ανταποκριτής από
την µια πλευρά ή εργάζεστε ως ενσωµατωµένος δηµοσιογράφος (ρεπόρτερ νέων σε συνο-
δεία στρατιωτικής µονάδας που εµπλέκεται σε συγκρούσεις) ή κάνετε ρεπορτάζ για µια
αστυνοµική δράση µαζί µε µια οµάδα αστυνοµικών, πρέπει να παρουσιάζετε καθαρά αυτή
την πληροφορία στο ρεπορτάζ σας – οι αναγνώστες, ακροατές, θεατές πρέπει να ξέρουν ότι
το ρεπορτάζ σας ετοιµάστηκε κάτω από ειδικές συνθήκες και µε κάποια µορφή λογοκρισίας.
Μην ξεχνάτε ότι µπορείτε να είσαστε ευκολότερος στόχος σε αυτή την περίπτωση.

11. Αν υποχρεωθείτε να φύγετε από µια χώρα για λόγους ασφαλείας, επικοινωνήστε µε εκ-
προσώπους των ξένων διπλωµατικών αρχών (πρεσβείες) για βοήθεια. Αν είστε αποδέκτης
απειλών κατά της ζωής σας και δεν έχετε προστασία στη χώρα σας, επικοινωνήσετε µε εκ-
προσώπους ξένων διπλωµατικών αρχών, µε διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του
τύπου και δηµοσιογραφικούς οργανισµούς, καθώς και OSCE, COE, αλλά επίσης εξετάστε
τη δυνατότητα να λάβετε «δηµοσιογραφική ασυλία» στο εξωτερικό. Φεύγοντας από µια
χώρα, λόγω έκτακτων συνθηκών, για αρκετούς µήνες µπορεί συχνά να προστατεύσει τη
ζωή ενός δηµοσιογράφου. Ατιµωρησία, που σηµαίνει απαλλαγή από τιµωρία, ή αποφυγή
πληρωµής προστίµων και µια αποτυχία να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη,
συµβαίνει συχνά σε χώρες µε υψηλό επίπεδο διαφθοράς ή σε µια χώρα που τα µέλη των
υπηρεσιών ασφαλείας, του στρατού ή των µυστικών υπηρεσιών προστατεύονται από ειδι-
κές διατάξεις ή ασυλίες για ποινικές, αστικές, διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις.
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12. Ελέγξτε το νοµικό σύστηµα της χώρας στην οποία εργάζεστε. Αν εργάζεστε στο εξω-
τερικό, ελέγξτε τους τοπικούς νόµους και κανονισµούς. Η προστασία και η ασφάλεια
των δηµοσιογράφων δεν εµπεριέχεται πάντοτε στους νόµους. Η αστυνοµία δεν προστα-
τεύει πάντοτε τους δηµοσιογράφους που έχουν δεχτεί επίθεση. ∆είτε αν κάποιοι νοµικοί
κανόνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναντίον σας. Ελέγξτε αν οι κυβερνητικές αρχές
της χώρας στην οποία εργάζεστε σέβονται της εµπιστευτικότητα των δηµοσιογραφικών
πηγών. Ελέγξτε τους νοµικούς κανόνες για δυσφήµιση, συκοφαντία, εξύβριση, συκοφα-
ντική δυσφήµιση, ειδικά ποινική δυσφήµιση, αλλά επίσης τους νοµικούς κανόνες για την
πρόσβαση σε πληροφορίες και προστασία της ιδιωτικής ζωής. Πολύ συχνά αντιτροµο-
κρατικοί νόµοι, καθώς και νόµοι για την κρατική ασφάλεια καθιστούν την δουλειά των
δηµοσιογράφων δύσκολη. Ένας δηµοσιογράφος πρέπει να έχει πρόσβαση σε κυβερνη-
τικούς υπαλλήλους, σε κυβερνητικούς εκπροσώπους, σε δηµόσιες εκδηλώσεις και εκδη-
λώσεις Τύπου χωρίς διακρίσεις, αλλά συχνά αυτό δεν ισχύει.

13. Εργαζόµενος ως δηµοσιογράφος κάτω από «κανονικές συνθήκες» θα πρέπει πάντοτε
να ξέρεις ότι µπορεί να είσαι αποδέκτης µιας απειλής. Προστάτευσε την οικογένεια σου
και τον εαυτό σου πριν αυτό συµβεί. Η οικογένεια σου ή οι φίλοι σου µπορεί να αποτε-
λέσουν στόχο µιας απειλής λόγω της δουλειάς σου. Μην δηµοσιεύετε στοιχεία για την
διεύθυνση κατοικίας σας, τα µέλη της οικογένειας σας (ιδιαίτερα τα παιδιά), φίλους.
Αποφύγετε να αναρτάτε προσωπικά στοιχεία και προσωπικές φωτογραφίες στα κοινω-
νικά δίκτυα όπως το Facebook, twitter ή στο LinkedIn. Μην δίνετε στην δηµοσιότητα, αν
είναι δυνατόν, την ακριβή ηµεροµηνία γέννησης σας (για παράδειγµα µπορείτε να γρά-
ψετε Νοέµβριος 1950, αλλά όχι την ηµέρα). Όταν δίνετε σε κάποιον τα στοιχεία επικοι-
νωνίας σας, δίνετε πάντοτε την διεύθυνση κα το τηλέφωνο της εργασίας σας και όχι την
προσωπική σας διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθµό.

14. ∆ηµοσιογράφοι που εργάζονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή πολεµικοί αντα-
ποκριτές έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να υποφέρουν από διαταραχές µετα-τραυµα-
τικού στρες (PTSD). Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες το 30-40 των πολεµικών
ανταποκριτών είναι πιθανόν να υποφέρουν από PTSD κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Μια καλή επαφή, και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το PTSD είναι το
Dart Center for Journalism and Trauma, ένα έργο του Columbia University Graduate
School of Journalism. Το Κέντρο είναι αφιερωµένο στην ενηµέρωση, τις καινοτόµες
και ηθικές ειδήσεις σχετικά µε τη βια, τις συγκρούσεις κα τις τραγωδίες. Περισσότερα
για το PTSD στις οδηγίες για οργανισµούς των οποίων το προσωπικό εργάζεται σε
περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου: http://www.ukpts.co.uk/site/assets/UKPTS-Guidance-
Document-120614.pdf
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Μέρος 6ο:

Πρόσθετα έγγραφα/Πρόσθετες δηµοσιεύσεις

1. Σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δηµοσιογράφων και το θέµα της ατι-
µωρησίας.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-
expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/. Αυτό το σχέδιο επικυρώθηκε από την
Ανώτατη Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΗΕ την 12η Απριλίου 2012. Το σχέδιο προετοιµά-
στηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του UN Inter-Agency, που οργανώθηκε
από τον Γενικό ∆ιευθυντή της UNESCO µετά από αίτηµα του ∆ιακυβερνητικού Συµβου-
λίου του ∆ιεθνούς Προγράµµατος για την Ανάπτυξη της Επικοινωνίας (IPDC). Το ψήφι-
σµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δηµοσιογράφων και το
θέµα της ατιµωρησίας εγκρίθηκε την 18η ∆εκεµβρίου 2013

2. Ψήφισµα για την ασφάλεια των δηµοσιογράφων και το θέµα της ατιµωρησίας:
http://www.mfa.gr/missionsabroad/images/stories/missions/un/journalists.pdf

3. Εγχειρίδιο Ασφαλείας ∆ηµοσιογράφων του OSCE: http://www.osce.org/fom/85777

4. Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων – Η Ασφάλεια των ∆ηµοσιογράφων:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/27/L.7

5. Οδηγός Ασφαλείας ∆ηµοσιογράφων του CPJ: https://cpj.org/reports/2012/04/journal-
ist-security-guide.php

6. Πληροφορίες για την ασφάλεια των δηµοσιογράφων από το Κέντρο Ερευνητικής ∆η-
µοσιογραφίας: http://www.tcij.org/resources/handbooks/infosec

7. UNESCO – Ασφάλεια για δηµοσιογράφους: http://www.unesco.org/new/en/communi-
cation-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/

8. Ψηφιακή και κινητή ασφάλεια για Μεξικανούς δηµοσιογράφους και Bloggers:
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Digital%20and%20Mobile%20Security%20f
or%20Mexican%20Journalists%20and%20Bloggers.pdf
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9. Ψηφιακή Ασφάλεαι για δηµοσιογράφους από το Internews Center for Innovation &
Learning
http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_PK_Secure_Journalist_
2012-08.pdf

10. Ασφάλεια για δηµοσιογράφους: https://source.opennews.org/en-US/learning/secu-
rity-journalists-part-two-threat-modeling/

11. Χαρτογράφηση ψηφιακής και κινητής ασφαλείας για δηµοσιογράφους και bloggers
http://www.icfj.org/our-work/mapping-digital-and-mobile-security-journalists-and-
bloggers

12. Ασφάλεια στο διαδίκτυο για δηµοσιογράφους: ποτέ µην θεωρείτε ότι είσαστε ασφα-
λείς:
http://onlinejournalismblog.com/2013/02/06/online-security-for-journalists-never-
assume-youre-secure/

13. News Innovation Platform: http://www.ipinewsinnovation.org/

14. Προχωρήµενη ψηφιακή ασφάλεια για δηµοσιογράφους:
http://www.kbridge.org/en/advanced-digital-security-for-journalists//
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Μέρος 7ο:

Συµβουλές ανά χώρα και στοιχεία επικοινωνίας
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

∆εν υπάρχει χώρα χωρίς καµία µορφή πίεσης προς δηµοσιογράφους – σε κάθε χώρα
υπάρχει ένα είδος πίεσης που αφορά την ασφάλεια τους. Η πίεση µπορεί να προέρχεται
από νοµικούς κανόνες ή άµεσα από ένα άτοµο ή µια οµάδα (επιχειρηµατίες, εγκληµατίες,
Μαφία, εταιρείες, θρησκευτικές οµάδες, υπάλληλοι σωφρονιστικών καταστηµάτων,
αστυνοµικοί, µυστικές υπηρεσίες, πολιτικοί, άλλα δηµόσια πρόσωπα, αλλά επίσης και
άγνωστα άτοµα – ο γείτονας που δεν είναι ευχαριστηµένος µε το γεγονός ότι ο δηµοσιο-
γράφος κάνει ρεπορτάζ για µια υπόθεση).

Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

Σε περίπτωσης απειλής ή επίθεσης ο δηµοσιογράφος θα πρέπει να έρθει σε επαφή µε:

ΕΣΗΕΑ/ΕΣΗΕΜΘ
Όνοµα: Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών/Ένωση Συντακτών Ηµε-
ρησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης
∆ιεύθυνση: Ακαδηµίας 20- Αθήνα/Στρατηγού Καλάρη 5- Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 210 3675400/2310 243572
Email: info@esiea.gr/info@esiemth.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεν Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
∆ιεύθυνση: Ακαδηµίας 20-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3639881
Email: press@poesy.gr

Ελληνική Αστυνοµία
Τηλέφωνο: 210 6977000
Άµεση ∆ράση (24 ώρες): 100
Email: security.branch@hellenicpolice.gr
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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Τηλέφωνο: 210 6977000
Email: info@mopocp.gov.gr
∆ιεύθυνση: Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4-Αθήνα

∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
∆ιεύθυνση: Ακαδηµίας 60-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3398102
Email: info@dsa.gr

∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος-Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 542987
Email: dsthe@otenet.gr

Άλλες σηµαντικές επαφές επικοινωνίας

Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media
Wallnerstrasse 6
1010 Vienna, Austria
Office: +43 1 514 36 6800
Fax: +43 1 514 36 6802
pm-fom@osce.org

South East Europe Media Organisation (SEEMO)
www.seemo.org
info@seemo.org

IFEX
Members of IFEX https://www.ifex.org/our_network/. IFEX was created in 1992 in Mon-
tréal, Canada, when a dozen leading free expression organisations came together to create
a coordinated mechanism to rapidly expose free expression violations around the world.

Europol
https://www.europol.europa.eu/

Interpol
https://www.europol.europa.eu/
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Media Support
http://www.mediasupport.org

International News Safety Institute (INSI)
http://www.newssafety.org/home
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Σηµειώσεις σχετικά µε τους συγγραφείς

Ράντοµιρ Λίτσινα

Senior Editor, Danas, Serbia

Ο Radomir Ličina είναι ένας από τους ιδρυτές και ιδιοκτήτες της Danas, ανεξάρτητης
πολιτικής ηµερήσιας εφηµερίδας από το Βελιγράδι, Σερβία. Έχει περισσότερα από σα-
ράντα πέντε χρόνια δηµοσιογραφικής εµπειρίας σε ηµερήσιες εφηµερίδες της πρώην
Γιουγκοσλαβίας (Borba and Naša Borba) και της Σερβίας. Ως δηµοσιογράφος και συ-
ντάκτης, έκανε ρεπορτάζ από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, Νότιας Ασίας, Μέσης
Ανατολή καθώς και από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Εκτός από την εργασία του στα Σερ-
βικά µέσα ενηµέρωσης, συνέβαλε µε πολλές εκθέσεις, σχόλια, αναλύσεις, και συνε-
ντεύξεις σε διάφορα µέσα ενηµέρωσης στην περιοχή και παγκόσµια και έλαβε µέρος
σε πολλά περιφερειακά και διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις που ασχολήθηκαν µε την
ελευθερία του τύπου και συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων των µέσων ενηµέρωσης.
Ξεκίνησε µαζί µε τον Oliver Vujovic την Οργάνωση για τα Μέσα Ενηµέρωσης στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEEMO).

Σάσα Λέκοβιτς

Freelance investigative journalist and trainer, Croatia

Ο Saša Leković είναι επαγγελµατίας δηµοσιογράφος από το 1979. Από το 2003 είναι
ανεξάρτητος δηµοσιογράφος, και διευθύνει τον µη κυβερνητικό, µη κερδοσκοπικό οργα-
νισµό Investigative Journalism Center/IJC (www.cin-ijc.com), µε βάση το Ζάγκρεµπ,
Κροατία, αλλά ενεργός σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως δηµοσιογράφος και συ-
ντάκτης, καθώς και ως διπλωµατούχος εκπαιδευτής ερευνητικής δηµοσιογραφίας και
οµιλητής έχει εργαστεί µε εκατοντάδες δηµοσιογράφους, κατά κύριο λόγο στις χώρες
την Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης και στην Αρµενία και Νιγηρία. Ο κ.
Leković διδάσκει ερευνητική δηµοσιογραφία στο VERN (Ζάγκρεµπ) and στο Πανεπιστή-
µιο Singidunum (Βελιγράδι) στο Τµήµα Μέσων Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. Είναι
επίσης σύµβουλος του SEEMO.
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Γιώργος Παπαδάκης

∆ηµοσιογράφος, Ελλάδα

Ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε την δηµοσιογραφική καριέρα του στην τηλεόραση και
to ραδιόφωνο του Antenna στην Θεσσαλονίκη. Αργότερα, εργάστηκε σε διαφορετικές
χώρες για πολυάριθµα Ελληνικά, περιφερειακά και διεθνή µέσα ενηµέρωσης όπως οι
εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, το portal MKD.mk, το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Eurolang και άλλα. Σήµερα είναι ∆ιευθυντής Επικοινωνίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας (www.e-f-a.org) και αρθρογράφος για τις µειονοτικές
εφηµερίδες Nova Zora και Trakyanin Sesi στην Ελλάδα. Η καριέρα του στην επικοινωνία
περιλαµβάνει εργασίες όπως εκπρόσωπος Τύπου του Αναπτυξιακού Προγράµµατος του
ΟΗΕ στην Ελλάδα, ιδιωτικές εταιρείες δηµοσίων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Έχει επίσης διατελέσει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του SEEMO και ειδικός Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα του SEEMO για τα
µειονοτικά µέσα ενηµέρωσης.
Είναι µέλος της ΕΣΗΕΑ.

Σλάτζανα Ματέγεβιτς

Εργάζεται από το 2000 σε διάφορα έργα µε το SEEMO.
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