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ΦΑΚΕΛΟΣ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΟΙΑ
• Γράφουν στα ΝΕΑ
οι ανταποκριτές
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
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Το 
υπηρεσιακό σημείωμα ξεκινά 

με μια επισήμανση: «Εχει
παρατηρηθεί ότι από τουρκικής 

πλευράς μεθοδεύεται ένας
έντονα κορυφούμενος υβριδικός
πόλεμος σε βάρος τόσο της Ελλάδας 

όσο και της Κύπρου». Συνεχίζει
με μια διαπίστωση: «Δυστυχώς και
εμείς ως PIK έχουμε παρασυρθεί
αναπαράγοντας όλον αυτόν τον
υβριδικό πόλεμο και δημιουργώντας
κλίμα έντασης που επηρεάζει άκρως
αρνητικά την κυπριακή κοινωνία».
Και καταλήγει με μια σύσταση: «Από
τούδε οι ανταποκρίσεις από την
Τουρκία δέον όπως περιορίζονται
σε επίσημες ανακοινώσεις/θέσεις
της τουρκικής κυβέρνησης ή δηλώσεις 

του προέδρου της Τουρκίας,
του πρωθυπουργού και του υπουργού 

Εξωτερικών της χώρας».
Το σημείωμα αποκαλύφθηκε προχθές 

από την κυπριακή εφημερίδα
ΠΟΛΙΤΗΣ της Κυριακής. Υπογράφεται 

από τον Γιαννάκη Νικολάου,
διευθυντή ειδήσεων του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου. Απευθύνεται 

στην ανταποκρίτρια του PIK
στην Κωνσταντινούπολη Αννα Ανδρέου. 

Αλλά θέτει έναν γενικότερο
προβληματισμό. Πώς καλύπτεις
τις πολιτικές εξελίξεις μιας χώρας
με ανελεύθερο καθεστώς όπως η
Τουρκία, ο πρόεδρος της οποίας
προβαίνει - το τελευταίο διάστημα 

τουλάχιστον - σε καθημερινές
επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας με
προφανή στόχο να αυξήσει τα ποσοστά 

του στις δημοσκοπήσεις;
Δίνεις έμφαση στις όποιες προκλήσεις 

παίζοντας στην
πραγματικότητα αυτό
το παιχνίδι, αναμεταδίδεις 

δηλαδή και την
τελευταία δήλωση του
τελευταίου αξιωματούχου, 

ή κάνεις διάκριση
ανάμεσα στην προπαγάνδα 

και την ουσία,
αναζητάς ειδήσεις που

Η Τουρκία, οι προκλήσεις και
Που είναι η λεπιή γραμμή μεταξύ προπαγάνδας

και πραγματικότητα στην επικαιρότητα
των ελληνοτουρκικών; Πώς καλύπτει Tis πολιτικές

εξελίξεις μιας χώρας με ανελεύθερο καθεστώς;
Τρεις ανταποκριτές γράφουν στα «ΝΕΑ» για

τις δυσκολίες, τις ισορροπίες αλλά και την ανάγκη
για σεβασμό στην ελευθερία του Τύπου

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΗΤΣΟΥ

είναι συχνά κρυμμένες και προσπαθείς 
να δεις σφαιρικότερα το θέμα;

Ο διευθυντής του PIK έκοψε τον
γόρδιο δεσμό: η ανταποκρίτρια θα
μεταδίδει, λέει, μόνο τις επίσημες
ανακοινώσεις και δηλώσεις, θα
«αποφεύγει αυστηρώς» την αναπαραγωγή 

αναρτήσεων ή άρθρων
και, αν εντοπισθεί κάτι εξαιρετικό,
θα αποφασίζει ο διευθυντής Ειδήσεων. 

Μα αυτό συνιστά απαξίωση
της δημοσιογράφου και ακύρωση
της δημοσιογραφίας ή, στην καλύτερη 

περίπτωση, επιστροφή της
στη δεκαετία του '60. Η αντιμετώπιση 

της προπαγάνδας δεν γίνεται
ασφαλώς με μια άλλη προπαγάνδα. 

Μια από τις βασικές διαφορές
ανάμεσα σε μια φιλελεύθερη χώρα 

και ένα αυταρχικό
καθεστώς είναι η

προστασία της ελευθερίας του Τύπου. 

Με αφορμή αυτό το σημείωμα,
ζητήσαμε από τρεις νυν ή πρώην
ανταποκριτές στην Τουρκία να μας
γράψουν για τις δυσκολίες, αλλά
και τη γοητεία της δουλειάς τους.
Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα την
ίδια την Αννα Ανδρέου, που
εργάστηκε στο παρελθόν ως
ανταποκρίτρια των «ΝΕΩΝ»,
τον επί σειρά ετών ανταποκριτή 

του ΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη 

Αλκη Κούρκουλα
και τον επίσης πρώην ανταποκριτή 

των «ΝΕΩΝ» και
νυν δημοσιογράφο της
Real Ευάγγελο Αρεταίο,
ο οποίος απελάθηκε
πρόσφατα από την
Τουρκία για «λόγους
δημόσιας τάξης».

Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε ακροβάτες
Πολλές 

φορές πλέον λέω αστειευόμενη 

ότι «οι ανταποκριτές από
Τουρκία είμαστε περισσότερο

ακροβάτες, παρά δημοσιογράφοι». Και
είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε να κρατάμε
την ίδια ισορροπία και ίσως και μεγαλύτερη 

από ό,τι ένας ακροβάτης πάνω στο
σχοινί, που ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει
να πέσει αν δεν ξέρει καλά το άθλημά του.
Κάθε λέξη μας καταγράφεται και στη μια
όχθη του Αιγαίου, και στην άλλη, γι' αυτό
και χρειάζεται να τις μετρούμε και να τις
ξαναμετρούμε.

Αυτές τις μέρες όμως ανακάλυψα ότι
εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε έναν 

μεγαλύτερο 

κίνδυνο κι από τους ακροβάτες.
Ο κίνδυνος να μην πέσεις από κακή ισορροπία 

αλλά από δόλο. Να σου κόψουν το
σχοινί. Και όταν είναι οι δικοί σου άνθρωποι

που προσπαθούν να σου κόψουν το σχοινί
πονάει πολύ.

Είμαστε σε μια εποχή που οι σχέσεις μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας δεν ήταν ποτέ
σε τόση ένταση από το 1974. Και ασφαλώς
αυτοί που θέλουν περισσότερο από όλους
να τελειώσει αυτή η ένταση και να μπουν
σε μια διαδικασία διαλόγου οι δύο χώρες
για την επίλυση των προβλημάτων τους,
είμαστε πάνω από όλα εμείς οι ανταποκριτές 

εδώ, οι οποίοι είμαστε οι πρώτοι που
επηρεαζόμαστε πάντοτε αρνητικά. Και ο
λόγος είναι ότι είμαστε στη μέση ακριβώς
και καθώς οι δύο χώρες «πυροβολούν» η μία
την άλλη, μια «σφαίρα» δεν είναι δύσκολο
να πέσει πάνω μας. Γινόμαστε πρωτοσέλιδο
σε κάποιες εφημερίδες, ή πρώτο θέμα σε
κάποια δελτία για μερικές ώρες και μετά
μας ξεχνάνε. Δεν υπάρχουμε καν.

Για μένα προσωπικά, η θητεία μου στην
Τουρκία ως ανταποκρίτριας για ελληνικά
και κυπριακά μέσα επί 1 9 χρόνια ήταν το
μεγαλύτερο σχολείο. Το πρώτο πράγμα που
έμαθα ήταν να ακούω την αντίθετη άποψη
με ψυχραιμία όσο και αν διαφωνούσα. Το
μαθαίνεις γιατί δεν έχεις και άλλη επιλογή.
Οσο περνάει ο καιρός αρχίζεις να αισθάνεσαι 

το βάρος της ευθύνης για σωστή και
συνολική ενημέρωση, γιατί έχει δικαίωμα
ο λαός της χώρας σου να γνωρίζει την κάθε
πτυχή, ακόμη κι αυτή που μπορεί εσύ ο
ίδιος να μην ήθελες να ήταν έτσι. Το βάρος
της ευθύνης που αισθάνεσαι είναι τόσο
μεγάλο που θέλεις να αποστασιοποιηθείς
από τις προσωπικές σου απόψεις και να
προσαρμοστείς στη νέα πραγματικότητα 

που έχεις μπροστά σου. Δεν θέλεις να
αποκρύψεις καμία είδηση κι ας μην είναι

οι ειδήσεις που θα ήθελες να μεταδίδεις.
Γιατί αν θέλεις να είσαι αξιόπιστος, οφείλεις 

να είσαι και επαγγελματίας. Κι ενώ
εσύ έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου
μια ρομαντική εικόνα για το καθήκον σου
για την προώθηση της ειρήνης, ξαφνικά
έρχονται κάποιοι και σε προσγειώνουν.

Δεν 
θα ξεχάσω όταν ξύπνησα μια

Κυριακή πριν από πολλά χρόνια
και τρόμαξα όταν είδα ότι ήμουν

πρωτοσέλιδο στη «Χουριέτ» με τον τίτλο
«Πράκτορας 006». Και ο λόγος είναι ότι
ερευνούσα τα καινούρια στοιχεία που είχαν
προκύψει τότε για το πεντάχρονο αγνοούμενο 

αγοράκι Χρήστο Γεωργίου από το
1974. Δεν θα ξεχάσω ουτε και όταν κύπριος
ευρωβουλευτής έγραψε άρθρο στη μεγαλύτερη 

σε κυκλοφορία εφημερίδα της Κύπρου
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ια media Επικοινωνιακά τεχνάσματα και εκτροπή

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

διερωτώμενος γιατί δεν είναι άραγε κι
εκείνη στη φυλακή της Τουρκίας όπως όλοι
οι άλλοι δημοσιογράφοι στη χώρα αυτή
Δεν θα ξεχάσω όταν έμαθα πως ολόκληρη

η Κύπρος άρχισε να ψιθυρίζει φαιδρές
αστειότητες ότι δήθεν είμαι παντρεμένη με
τούρκο στρατηγό σε σημείο που κάποιος
με ρώτησε αν αληθεύει μέσω Τουίτερ Και
δεν θα ξεχάσω ποτέ ούτε πως θεωρήθηκα
υπεύθυνη του υβριδικού πολέμου μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας

Εμαθα όμως κάτι ακόμη στα 19 χρόνια
που είμαι στην Τουρκία Πως οι ανταποκριτές

είμαστε σκληρά καρύδια Δεν λυγίζουμε
εύκολα Πέφτουμε και σηκωνόμαστε ξανά
και ξανά υπηρετώντας την αλήθεια

Η Αννα Ανδρέου είναι ανταποκρίτρια του PIK στην
Κωνσταντινούπολη

Autés Tis μέρεε όμω
ανακάλυψα ότι εμείε
οι δημοσιογράφοι έχουμε
έναν μεγαλύτερο κίνδυνο
κι από tous ακροΒάτεβ
0 κίνδυνοs να μην πέσειε
από κακή ισορροπία αλλά
από δόλο Να σου κόψουν
το σχοινί Και όταν είναι
οι δικοί σου άνθρωποι
που προσπαθούν
να σου κόψουν το σχοινί
πονάει πολύ

Ολες
οι μεγάλες εκτροπές των ελληνοτουρκικών
σχέσεων στηρίχθηκαν σε επικοινωνιακά

προπαγανδιστικά τεχνάσματα Το πογκρόμ
του 1956 τα Σεπτέμβριονά στηρίχθηκαν σε έκτακτη

έκδοση απογευματινής εφημερίδας της Πόλης
που μετέφερε ανταπόκριση ενός πατριώτη δημοσιογράφου

για την πυρπόληση του σπιτιού
του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη Αργότερα
αποδείχθηκε στα τουρκικά δικαστήρια ότι ήταν
υπάλληλος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Το 1996 η κρίση στα Ιμια στηρίχθηκε

από τη μεγαλύτερη σε
κυκλοφορία εφημερίδα της Τουρκίας

που κόμπαζε ότι μια ομάδα
δημοσιογράφων φωτογράφων
έμπηξε την τουρκική σημαία σε
μια βραχονησίδα γνωστή μέχρι
τότε στις αίγες που βοσκούσαν
στα βράχια της

Φυσικά τα κατορθώματα των
τούρκων πατριωτών ζήλεψαν

αμέσως συνάδελφοι τους στην Ελλάδα Ολα αυτά
τα ανεύθυνα καμώματα γίνονται κυριολεκτικά

εκρηκτικά όταν εξελίσσονται σε περιβάλλον πολιτικής

αστάθειας
Η Τουρκία ζει σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον πολιτικής

αλλά και γεωπολιτικής αστάθειας που ανάλογό
του δεν έχει γνωρίσει τον τελευταίο αιώνα Η Κύπρος
ετοιμάζει εκλογές ενώ είναι ορατές οι λυσσαλέες

ΤΟΥ ΑΛΚΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ

προσπάθειες να δημιουργηθεί πολιτική αστάθεια
και στην Ελλάδα

Ο περιθωριακός το 1996 λόγος των τούρκων
ισλαμοεθνικιστών του ευρασιατικού μετώπου σήμερα

εκφέρεται από τα χείλη του προέδρου της
Τουρκίας με πάθος και ρητορική χυδαιότητα
Αυτός όμως ο πρόεδρος απολαμβάνει πρωτοφανείς
επίσης εξουσίες

Η λέξη παραλήρημα θα αρκούσε για να
περιγραφεί αυτό που συμβαίνει αν το
παραλήρημα μαζί με τη νέα τουρκική

πρόκληση δεν είχε γίνει τυπογραφικό κλισέ από
την υπέρχρηση

Είναι για αυτό πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε
οι λέξεις δεν φτάνουν

Αλλά η αδυναμία αυτή μπορεί να αποδειχθεί ολέθρια

Εχουμε για αυτό όλοι υποχρέωση σοβαρότητας
Ανάμεσα σε όλους εμείς οι δημοσιογράφοι

έχουμε ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση όχι μόνο
σοβαρότητας αλλά και σεβασμού της γλώσσας Δεν
έχουμε άλλον τρόπο για να επικοινωνήσουμε Αν
καταρρεύσει η έλλογος επικοινωνία θα ανοίξουν
οι πύλες της κολάσεως Μόνο εκεί θα δημιουργούνται

οι αναγκαίες εικόνες για να προκαλούνται τα
αναγκαία συναισθήματα

Ο Αλκηε Κούρκουλαε είναι δημοσιογράφοε ανταποκριτήε
συγγραφέαβ

AvianoKpnés σε αναζήτηση îoopponlas

Η Τουρκία είναι ίσως το πιο πολιτικοποιημένο
θέμα της ελληνικής επικαιρότητας και αυτό
καθιστά την κάλυψη της ιδιαίτερα πολύπλοκη

για τους ανταποκριτές ελληνικών μέσων είτε
αυτοί μένουν μόνιμα εκεί είτε όχι

Ωστόσο αν γίνονται σεβαστοί κανόνες της δημοσιογραφίας

τα πράγματα ίσως είναι θα μπορούσαν
και θα έπρεπε να είναι πιο απλά

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους
ανταποκριτές είναι ότι πρέπει διαρκώς να ακροβατούν

ανάμεσα στην τουρκική επικαιρότητα όπως
αυτή είναι στην πραγματικότητα από τη μια μεριά
και το πώς διαβάζει η ελληνική επικαιρότητα την
Τουρκία Τις περισσότερες φορές η επικαιρότητα

στην Τουρκία δεν συνάδει με το
πώς τη βλέπουμε στην Ελλάδα
Για παράδειγμα χθες στην Ελλάδα

η επικαιρότητα της Τουρκί

Âaç
ήταν η επίσκεψη Σάλιβαν και

οι συμφωνίες με τη Αιβΰη Αλλά
στην Τουρκία επικαιρότητα ήταν
η άγρια δολοφονία ενός μουσικού
στην Αγκυρα που δολοφονήθηκε
επειδή δεν ήξερε το τραγούδι που
του ζήτησαν να παίξει οι πελάτες
που τον σκότωσαν αλλά και οι

εξελίξεις στην οικονομία Η Λιβύη ήταν θέμα που
προβλήθηκε αλλά όχι τόσο όσο στην Ελλάδα

Ετσι καταρχήν οι ανταποκριτές πρέπει να βρίσκουν

διαρκώς ισορροπίες ανάμεσα στην ελληνική
δημοσιογραφική αδηφάγο ζήτηση για Τουρκία και
την πραγματικότητα στην Τουρκία Πολύ δύσκολο
έργο που απαιτεί εξαιρετική συνεννόηση με την
εκάστοτε αρχισυνταξία

Παράλληλα οι ανταποκριτές σχεδόν ανταγωνίζονται
με όλους τους ειδικούς και αναγκάζονται να

πείθουν τις αρχισυνταξίες τους για το αυτονόητο
αυτοί είναι στην Τουρκία και αυτοί είναι οι καλύτερα
τοποθετημένοι να μεταδώσουν ειδήσεις αλλά κυρίως
να τις βάζουν στο πλαίσιό τους μέσα δηλαδή στην
τουρκική πραγματικότητα Επίσης πολύ δύσκολο
έργο καθώς τα ελληνικά MME δείχνουν να είναι
εθισμένα σε δηλώσεις πολιτικών και προκλήσεις
της Αγκυρας αλλά και σε διάφορους ειδικούς Εδώ

ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΡΕΤΑΙΟΥ

πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα ελληνοτουρκικά
και η Τουρκία είναι αλληλοσυμπληρωματικές

αλλά διαφορετικές ειδικότητες όπως για παράδειγμα
η καρδιοχειρουργική και η καρδιολογία

Κι όμως με την Τουρκία χάνουμε το δάσος γιατί
θέλουμε επίμονα να βλέπουμε μόνο το προκλητικό

δέντρο

Ο ανταποκριτής πρέπει να στηρίζεται και να
προστατεύεται από τη διεύθυνσή του και να
μη μετατρέπεται σε διαβιβαστή δηλώσεων

και απόψεων
Πόσω μάλλον όταν ο ανταποκριτής έχει ήδη τη

μεγάλη πρόκληση αναγκαστικά να προσέχει πώς
και τι μεταδίδει λόγω της πολιτικής κατάστασης
στην Τουρκία

Στη συνέχεια ο ανταποκριτής πρέπει να ξεπερνά
την ειδησεογραφία στην Τουρκία όπως αυτή

διαμορφώνεται και αναπαράγεται από τα τουρκικά
MME φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα και
να κάνει ρεπορτάζ άλλη μία βασική έννοια της
δημοσιογραφίας Η οποία όμως όπως φαίνεται
δεν εκτιμάται από τις εκάστοτε διευθύνσεις που
επιμένουν να ζητούν δηλώσεις και προκλήσεις
Ρεπορτάζ με πολιτικούς παράγοντες αναλυτές
ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους το οποίο δυστυχώς

καμία διεύθυνση των μεγάλων ελληνικών
MME θέλει να καλύψει Ενας δημοσιογράφος χωρίς
δίκτυο γνωριμιών και χωρίς πηγές είναι τυφλός
Αλλά ούτε αυτό συγκινεί τους ιθύνοντες των MME

Αν αυτοί οι κανόνες γινόντουσαν σεβαστοί η
κάλυψη της Τουρκίας θα φώτιζε διαφορετικές πτυχές

της Τουρκίας δίνοντας έτσι και στην κοινή
γνώμη μια άλλη άνεση να σκεφτεί και να κρίνει και
πάνω από όλα να ενημερωθεί σωστά αλλά και στις
πολιτικές ηγεσίες τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν
διαφορετικά τις καταστάσεις και να τις διαχειριστούν
με ψυχραιμία και βαθιά στρατηγική

Η σωστή κάλυψη της Τουρκίας δεν χρειάζεται
μόνο καλούς ανταποκριτές αυτοί υπάρχουν ήδη
Χρειάζεται σωστές διευθύνσεις

Ο Ευάγγελοε Αρεταίοε είναι δημοσιογράφοε στη Real ερευνη
Ttis ΕΛΙΑΜΕΠ και πρώην ανταηοκριτήε στην Κωνσταντινούπολη
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