


Στις 29/02 συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη λήξη της πολιορκίας του Σαράγεβο. Η πόλη όπου συνυπήρχαν αρμονικά άνθρωποι 
διαφορετικών θρησκειών και εθνικοτήτων θα δεχτεί ένα βαρύ πλήγμα. Οι ελεύθεροι σκοπευτές και τα βαριά όπλα των Σέρβων 

-υπό τις εντολές Κάρατζιτς, Μλάντιτς, Μιλόσεβιτς- θα αφήσουν πίσω τους 11.541 άνθρωπους νεκρούς και την πολυεθνική 
κοινωνία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σακατεμένη, που κατά τ΄άλλα τελούσε υπό την προστασία του ΟΗΕ.

Στα ερείπια της Γιουγκοσλαβίας, η πολιτική των καθαρά εθνικών κρατών, της επέκτασης της κρατικής εξουσίας και της 
εγκαθίδρυσης της φιλελεύθερης καπιταλιστικής σχέσης, θα εκφραστούν άριστα από τον εθνικισμό, τον πατριωτισμό, το 

θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία και θα οδηγήσουν σε πολλαπλές πολεμικές αναμετρήσεις. Οι μουσουλμάνοι 
της Βοσνίας θα τεθούν αρχικά υπό τα πυρά των Σέρβων για να ακολουθήσουν οι Κροάτες, σε μια προσπάθεια οριστικού 

διαμοιρασμού της χώρας. Στο πλευρό των Σέρβων δολοφόνων θα σταθεί σύσσωμος ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός,  
προσδοκώντας σε γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη, από την ευόδωση του σχεδίου για «Μεγάλη Σερβία».

Γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, βιασμοί, προσφυγιά, φτώχεια και δυστυχία θα αφήσουν πίσω τους οι υπέρμαχοι του πολέμου, οι 
στρατοί και οι παραστρατιωτικές ομάδες, οι επιφανείς άνδρες του έθνους, οι πολιτικοί, οι παπάδες και τα αφεντικά.

Όσο για τους πληβείους;
Η καταμέτρηση των τάφων δεν τέλειωσε ακόμα…

Στις σελίδες της ανά χείρας έκδοσης θα βρείτε 2 μεταφράσεις επιμελημένες από το Ξυπόλυτο Τάγμα. Κυκλοφόρησε ως συνοδευτικό 
υλικό για το 3ήμερο εκδηλώσεων  που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα το Φλεβάρη του 2016, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 
ετών από τη λήξη της πολιορκίας του Σαράγεβο, σε συνδιοργάνωση Ξυπόλυτου Τάγματος και Κινηματικού Αρχείο Ιωαννίνων.  
Ένα χρονολόγιο της πολιορκίας αλιευμένο από την ιστοσελίδα http://sarajevo.co.ba/hronologija-opsade-sarajeva/ το οποίο και 
μας μετέφρασαν από τα σερβοκροατικά στα αγγλικά σύντροφοι από το Σαράγεβο. Καθώς και τα κείμενα του οπισθόφυλλου 
του φημισμένου “Χάρτη Επιβίωσης του Σαράγεβο”, που εκδόθηκε το 1996 από τη FAMA International και το δήμο της πόλη της 
Βαρκελώνης. Ο χάρτης παρατίθεται στο εξώφυλλο της παρούσας έκδοσης.



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

Η πολιορκία του Σαράγεβο υπήρξε ένας σχεδόν τετράχρονος αποκλεισμός της πόλης κατά τη διάρκεια του πολέμου στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ξεκίνησε από την κατάληψη του διεθνούς αεροδρομίου Ilidža από τον εκ των πραγμάτων σερβικό 
«Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό» (JNA) το βράδυ της 4ης προς 5ης Απρίλη 1992 και τελείωσε στις 29 Φλεβάρη 1996.

Η 1.425 ημερών πολιορκία του Σαράγεβο ήταν μία από τις μακρότερες στην ιστορία του μοντέρνου πολέμου. Η αερογέφυρα 
για την υποστήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων πολιορκημένων του Σαράγεβο, διήρκησε περισσότερο και από αυτή του 
Βερολίνου (στμ: 1948-49).

1992

2 Μάρτη: οδοφράγματα υψώνονται μέσα στην πόλη, αποκλείονται δρόμοι που οδηγούν μέσα στην πόλη
3 Απρίλη: ο Γιουγκοσλαβικός Λαϊκός Στρατός καταλαμβάνει τις δεξαμενές ύδρευσης στο λόφο Mojmilo
5 Απρίλη: Ειρηνικές διαδηλώσεις πολιτών (μεταξύ 2 και 3 χιλιάδων) μπροστά από το κοινοβούλιο, τα πρώτα θύματα πέφτουν 
νεκρά στη γέφυρα Vrbanja – η Suada Dilberović και η Olga Sučić. Η αστυνομική ακαδημία στη Vraca δέχεται επίθεση 
10 Απρίλη: περίπου 300 άτομα αποχωρούν από το Σαράγεβο με τη βοήθεια της εβραϊκής κοινότητας, ο Γιουγκοσλαβικός 
Λαϊκός Στρατός και Σέρβοι εθελοντές περιπολούν στην περιοχή Grbavica
11 Απρίλη: όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, μεταξύ αυτών και το Σερβικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS – στμ: ηγέτης ο Ra-
dovan Karadgic), υπογράφουν διακήρυξη υπέρ του ενιαίου Σαράγεβο
13 Απρίλη: Η Τοπική Άμυνα (στμ: πρώτες επίσημες στρατιωτικές μονάδες που μετεξελίχθηκαν στο στρατό της Βοσνίας 
Ερζεγοβίνης) στήνουν κόντρα οδοφράγματα στην είσοδο του τούνελ Lapišnica, ο Vehbija Karić αποχωρεί από τον JNA, 
στρατιώτες του JNA ανοίγουν πυρ μέσα από το στρατώνα “Στρατηγός Tito”, ο Samir Mešetović σκοτώνεται στην παιδική χαρά 
ακριβώς απέναντι από το στρατώνα, στρατιώτες επίσης ανοίγουν πυρ μέσα από το στρατώνα “Viktor Bubanj”
30 Απρίλη: η περιοχή Dobrinja αποκλείεται ολοκληρωτικά, κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει. Ο JNA ανακηρύσσεται σε 
στρατό κατοχής 
2 Μάη: σύρραξη μεταξύ JNA και Τοπικής Άμυνας στην περιοχή Skenderija. Το κεντρικό ταχυδρομείο παραδίδεται στις φλόγες. 
Καθώς επιστρέφουν από τις συνομιλίες της Λισαβόνας συλλαμβάνονται στο αεροδρόμιο του Σαράγεβο ο Alija Izetbegović 
(ηγέτης των μουσουλμάνων και πρώτος πρόεδρος της χώρας), ο Zlatko Lagumdžija και η Sabina Berberović και οδηγούνται 
στη Lukavica 
17 Μάη: οι σερβικές δυνάμεις και ο JNA προσπαθούν να διαμελίσουν το Σαράγεβο σε 2 κομμάτια με διαχωριστική γραμμή  
Pofalići - Στρατώνας “Στρατάρχης Tito” - Γέφυρα “Bratstva i jedinstva” (Αδελφότητα και Ενότητα, στμ: βασικό σύνθημα της 
Τιτοϊκής διακυβέρνησης) – Grbavica, η 5η Φάλαγγα υποστηρίζει τον JNA 
18-19 Μάη: αποσυνδεμένες τηλεφωνικές γραμμές προς τον υπόλοιπο κόσμο
19 Μάη: ένα κονβόι 500 γυναικών και παιδιών ακινητοποιείται στην περιοχή Ilidža 
20 Μάη: το αθλητικό συγκρότημα “Zetra” στις φλόγες 
22 Μάη: 113 ψυχικά ασθενείς πρέπει να φύγουν από το νοσοκομείο Jagomir 
26 Μάη: η μαιευτική πτέρυγα “Zehra Muidović” βομβαρδίζεται 
27 Μάη: η σφαγή της οδού Vasa Miskin, 3 βλήματα που ρίχτηκαν από την κατεύθυνση της  Borija σκοτώνουν 19 και 
τραυματίζουν 157 ανθρώπους
1 Ιούνη: ο JNA εγκαταλείπει το στρατώνα “Στρατάρχης Tito.” 
2 Ιούνη: ανακοινώνεται εμπόλεμη κατάσταση και γενική επιστράτευση
28 Ιουνίου: ο François Mitterrand (στμ: Γάλλος πρόεδρος) επισκέπτεται το Σαράγεβο. Γίνεται δεκτός με κρίνα. Ανοίγει 
η αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας. Το εκδοτικό συγκρότημα της εφημερίδας Oslobođenje (Απελευθέρωση) 
βομβαρδίζεται. Αναστέλλονται οι παραδόσεις νερού από την παροχή Bačevo 
17 Ιουλίου: το αεροδρόμιο υπό επίθεση. Βομβαρδίζονται τα τραμ
28 Ιουλίου: το εργοστάσιο UNIS (στμ: αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλλουργία, όπλα) καταστρέφεται και λεηλατείται, 
υπολογιζόμενη ζημιά 700 εκατ μάρκα
1 Αυγούστου: το κονβόι με μωρά από το ορφανοτροφείο “Ljubica Ivezić” δέχεται επίθεση, Vedrana Glavaš (2 ετών) and Rocky 
Sulejmanović (16 μηνών) σκοτώνονται. Το ξενοδοχείο “Europe” φλέγεται 
3 Αυγούστου: 5 παιδιά και 2 γυναίκες σκοτώνονται στο Kobilja Glava, καθώς προσπαθούνε να συλλέξουν κεράσια. 2 
τραυματίες. Η Ευρώπη στέλνει τόνους φαρμάκων ενάντια στη μαλάρια
13-14 Σεπτέμβρη: η κοινότητα Stup δέχεται επίθεση, εχθροπραξίες μεταξύ Κροατικού Συμβουλίου Άμυνας (HVO, στμ: οι 
κύριες δυνάμεις των Κροατών της Βοσνίας), Κροατικών Δυνάμεων Άμυνας (HOS, στμ: στρατιωτικός βραχίονας του Κροατικού 
Κόμματος των Δικαιωμάτων, προερχόμενο από το Ζάγκρεμπ) και του στρατού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. [Στμ: στις 9/5/1992 ο 
ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Karadgic και ο ηγέτης των Κροατών της Βοσνίας Boban συμφωνούν μυστικά το διαμοιρασμό 
της Βοσνίας. Έως τότε Βόσνιοι και Κροάτες αμύνονταν από κοινού ενάντια στους Σέρβους)
18 Αυγούστου: βομβαρδίζεται το ξενοδοχείο”Europe”, 5 νεκροι και 8 τραυματίες
25/26 Αυγούστου: η εθνική βιβλιοθήκη στις φλόγες
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9 Οκτώβρη: διακοπή παροχής γκαζιού στην πόλη. 30 λίτρα νερού πωλούνται προς 10 μάρκα (στμ: Κλειδωμένη ισοτιμία 2001 
- 2 μάρκα = 1 ευρώ) 

1993

7 Γενάρη: στο Σαράγεβο Σέρβοι, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Κροάτες (στμ: Καθολικοί) γιορτάζουν τα ορθόδοξα χριστούγεννα 
(στμ: παλαιό ημερολόγιο) στην παλιά ορθόδοξη εκκλησία στην Baščaršija 
8 Γενάρη: εκτελείται ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Hakija Turajlić σε μεταγωγικό των κυανόκρανων (στμ: ενώ προστατεύεται 
από κυανόκρανος σε μια του μετακίνηση, ακινητοποιείται από Σέρβους και πυροβολείται εν στάση) 
15 Γενάρη: 8 νεκροί και 20 τραυματίες καθώς περιμένουν στην ουρά για νερό στο εργοστάσιο Ζυθοποιίας
15 Φλεβάρη: οι πολιτοφύλακες τοποθετούν κοντέινερ μπροστά από το νοσοκομείο για να προστατευτούν οι κάτοικοι από 
τους ελεύθερους σκοπευτές. Η Bianca Jagger επισκέπτεται το Σαράγεβο 
1 Μάρτη: πρωτοβουλία για την έκδοση του Radovan Karadžić φτάνει στις δικαστικές αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 
Απρίλης: Τα παλαιά κοιμητήρια - Lav, Sveti Josip, Sveti Marko – ξανανοίγουν για ταφή θυμάτων, το βοηθητικό γήπεδο του 
αθλητικού συγκροτήματος μετατρέπεται σε νέο νεκροταφείο
1 Ιούνη: στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της κοινότητας Dobrinja III 2 όλμοι σκότωνουν 9 άτομα, κυρίως παιδιά, και τραυατίζουν 
104
8 Ιούνη: ο Rasim Delić γίνεται διοικητής του στρατού της Βοσνίας Ερζεγοβίνης
15 Ιούνη: 12 νεκροί σε κηδεία στο νεκροταφείο Budakovići 
16 Ιούνη: όλη η πόλη μένει χωρίς ηλεκτρικό. Αυτή η κατάσταση διατηρείται για 53 συνεχόμενες μέρες 
8 Ιούλη: 11 μέλη της Συνέλευσης της Πόλης του Σαράγεβο ξεκινάνε απεργία πείνας εξαιτίας της αποτυχίας να παρασχεθεί 
ανθρωπιστική βοήθεια στο σπαρασσόμενο από λιμό Goražde (στμ: θύλακας στα ανατολικά της χώρας περικυκλωμένος 
από σερβικές δυνάμεις). Όλη η πόλη του Σαράγεβο, που κάθε της κάτοικος έχει χάσει 10 έως 15 κιλά, μποϋκοτάρει την 
ανθρωπιστική βοήθεια έως ότου σταλεί και στο Goražde
12 Ιούλη: 13 νεκροί και 15 τραυματίες στη διανομή νερού στην κοινότητα Dobrinja 
15 Αυγούστου: μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, μια βαριά τραυματισμένη κοπέλα η Irma Hadžimuratović εγκαταλείπει 
την πόλη 
19 Σεπτέμβρη: διεθνές πυροσβεστικό σώμα εγκαθίσταται στο Σαράγεβο
4 Νοέμβρη: οι κυανόκρανοι παίρνουν τον έλεγχο των παροχών νερού σε Bačevo και Butila 
9 Νοέμβρη: η δασκάλα Fatima Gunić και 3 μαθητές της δολοφονούνται στο δημοτικό σχολείο “Prvi maj” στην περιοχή 
Alipašino Polje. Όχι μακριά από το σχολείο, την ίδια μέρα, 5 νεκροί και 42 τραυματίες
11 Νοέμβρη: τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία περιορίζονται κατά 15 λεπτά
28 Νοέμβρη: 5 νεκροί και 4 τραυματίες στη γέφυρα Drvenija 
3 Δεκέμβρη: η πρεμιέρα της παιδικής θεατρικής παράστασης “Žaljubljeni žmaj” πραγματοποιείται κάτω από ένα υπόστεγο 
στην περιοχή Alipašino Polje
14 Δεκέμβρη: 8 νεκροί και 32 τραυματίες στη γέφυρα Drvenija 

1994

3 Γενάρη: 20 πολίτες νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες στο Σαράγεβο. Στο κέντρο της πόλης, ένα βλήμα σκοτώνει 6 μέλη 
της οικογένειας Tatarević-Dragnić μέσα στο διαμέρισμα τους, ανάμεσα τους 2 παιδιά
22 Γενάρη: 6 παιδιά νεκρά και 3 τραυματισμένα στην περιοχή Alipašino Polje
1 Φλεβάρη: ο στρατηγός Michael Rose (στμ: ανώτατος διοικητής των κυανόκρανων στο Σαράγεβο) δηλώνει: “επιθυμώ να 
ταυτιστώ με τους πολίτες του Σαράγεβo”
4 Φλεβάρη: 12 νεκροί και 40 τραυματίες το Σαράγεβο
5 Φλεβάρη: πύραυλος των 120 χιλιοστών χτυπάει την αγορά Markale, 66 νεκροί και 197 τραυματίες. Ο στρατηγός Michael 
Rose δε σχολίασε επ’ αυτού 
12 Φλεβάρη: για πρώτη φορά από την έναρξη της πολιορκίας δεν υπήρξαν ούτε νεκροί ούτε τραυματίες
8 Μάρτη: μετά από 670 μέρες το τραμ ξαναλειτουργεί
23 Μάρτη: η γέφυρα “Bratstva i jedinstva” (Αδελφότητα και Ενότητα) ανοίγει για τους πολίτες. Την πρώτη μέρα 25 άνθρωποι 
πέρασαν προς την περιοχή Grbavica και 15 κατέφθασαν στο ελεύθερο τμήμα της πόλης 
5 Απρίλη: επανέρχεται ο δημόσιος φωτισμός στην οδό Ferhadija (ο βασικός πεζόδρομος του Σαράγεβο), στην οδό Στρατάρχης 
Tito και στην πλατεία Trg oslobođenja (Ελευθερία). Οι κάτοικοι του Σαράγεβο διαδηλώνουν μπροστά στην κατοικία του 
στρατηγού Rose εξαιτίας των σερβικών επιθέσεων στο Goražde
13 Απρίλη: απαγορεύεται η διέλευση της γέφυρας “Bratstva i jedinstva” (Αδελφότητα και Ενότητα)
1 Μάη: γιορτάζεται η εργατική πρωτομαγιά στο Σαράγεβο. Με λειτουργία γιορτάζεται το Πάσχα, την παρακολουθεί ο Dr. Haris 
Silajdžić (στμ: σημαίνων πολιτικός της Δημοκρατίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, υπουργός εξωτερικών 1990-93, πρωθυπουργός 
1993-96)  
23 Μάη: σε λειτουργία το πρώτο βενζινάδικο στο Σαράγεβο 
19 Ιούνη: το “Requiem” του Mozart ανεβαίνει στο δημαρχείο με διευθυντή ορχήστρας τον Zubin Mehta και τους σολιστ Jose 
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Carreras, Ruggero Raimondi, Cecilia Gasdia και Ildiko Komlosi 
4 Ιούλη: ανοίγει αμερικανική πρεσβεία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη
16 Ιούλη: οι Σέρβοι κλείνουν ξανά όλους τους δρόμους από και προς το Σαράγεβο
14 Αυγούστου: συμφωνία ενάντια στους ελεύθερους σκοπευτές υπογράφεται στο αεροδρόμιο
15 Αυγούστου: εντός μιας ημέρας η κατάπαυσης του πυρός παραβιάζεται 742 φορές
1 Σεπτέμβρη: ο πάπας Ιωάννης Παύλος επιβεβαιώνει την επίσκεψη του στο Σαράγεβο
6 Σεπτέμβρη: η επίσκεψη του πάπα αναβάλλεται
28 Σεπτέμβρη: ένα φορτηγό των κυανόκρανων περνάει πάνω από ένα αγόρι. Ο οδηγός ήταν σε κατάσταση σοκ
4 Οκτώβρη:  μέσα σε 24 ώρες η κατάπαυση του πυρός παραβιάζεται 2.000 φορές
8 Οκτώβρη: κατά τους πυροβολισμούς στο τραμ στο Marindvor σκοτώνεται ο οδηγός και τραυματίζονται 12 επιβάτες
25 Οκτώβρη: όχημα του ΟΗΕ σκοτώνει πεντάχρονο αγόρι
8 Νοέμβρη: 6 πολίτες νεκροί, ανάμεσα τους 4 παιδιά και 10 τραυματίες
17 Νοέμβρη: το κτίριο της Προεδρίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 
30 Νοέμβρη: ο γ.γ. του ΟΗΕ Boutros-Ghali επισκέπτεται το Σαράγεβο. Γίνεται δεκτός με γιουχαϊσματα
1 Δεκέμβρη: κλειστό αεροδρόμιο, κομμένο γκάζι, κομμένο το ρεύμα στο εργοστάσιο αρτοποιίας “Velepekara” εξαιτίας 
απλήρωτων λογαριασμών, το Σαράγεβο παρέμεινε χωρίς ψωμί

1995

20 Γενάρη: ένας νεκρός σε  χορό Ρομά στο Σαράγεβο
26 Γενάρη: 1.000 μέρες πολιορκημένο Σαράγεβο
2 Φλεβάρη: ανοίγει η δίοδος μέσω του αεροδρομίου
4 Μάρτη: μια σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή τραυματίζει 3 ανθρώπους
15 Μάρτη: κλείνει το αεροδρόμιο, τριπλασιάζονται οι τιμές στο Σαράγεβο
13 Απρίλη: χειροβομβίδα στο σιδηροδρομικό σταθμό τραυματίζει 7 φοιτητές
16 Μάη: βομβαρδισμός της πόλης, 5 νεκροί και 16 τραυματίες
24 Μάη: οι κυανόκρανοι καταγράφουν 2.758 εκρήξεις στο Σαράγεβο 
16 Ιούνη: τροποποιημένη βόμβα από αεροσκάφος ρίχνεται στην οδό Dositejeva 
18 Ιούνη: το κέντρο διανομής νερού στην Dobrinja βομβαρδίζεται, 7 νεκροί και 12 τραυματίες
21 Ιούνη: κι άλλη σφαγή στο κέντρο διανομής νερού στην Dobrinja, 6 νεκροί και 15 τραυματίες
25 Ιούνη: 2 παιδιά νεκρά και 8 τραυματισμένα
28 Ιούνη: βόμβες από αεροσκάφη πλήττουν το κτίριο της ραδιοτηλεόρασης
30 Ιούνη: 4 νεκροί και 20 τραυματίες. 2 χειροβομβίδες ρίχνονται κατά του αρχηγείου των κυανόκρανων
1 Ιούλη: βομβαρδισμοί εναντίον όλων των τμημάτων του Σαράγεβο, 12 νεκροί πολίτες και 67 τραυματίες
6 Ιούλη: 6 νεκροί και 11 τραυματίες στο Σαράγεβο 
12 Ιούλη: 6 νεκροί 12 τραυματίες
10 Αυγούστου: 4 νεκροί από πυρά ελεύθερων σκοπευτών
22 Αυγούστου: 6 νεκροί και 33 τραυματίες στο Σαράγεβο. 2 τροποποιημένες βόμβες πέφτουν στο Νέο Σαράγεβο
28 Αυγούστου: νέα σφαγή στην αγορά Markale, 35 νεκροί 90 τραυματίες 
4 Σεπτέμβρη: μετά από αεροπορικές επιδρομές (στμ: από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας / οι Βόσνιοι δε διέθεταν 
αεροσκάφη) οι Σέρβοι ξεκινούν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Σαράγεβο 
8 Σεπτέμβρη: 10 τραυματίες σε βομβαρδισμό του Σαράγεβο
15 Σεπτέμβρη: μετά από πάνω από 5 μήνες το αεροδρόμιο ανοίγει και πάλι
24 Οκτώβρη: το οδικό πέρασμα Sarajevo - Kiseljak, μέσω Ilidža ανοίγει για κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας 
11 Νοέμβρη: το Σαράγεβο επανασυνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο
21 Νοέμβρη: κονσέρτο Laibach στο Εθνικό Θέατρο 
22 Δεκέμβρη: λήξη του πολέμου (στμ: πέρα από την επίσημη ημερομηνία λήξης θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί η 
συμφωνία του Dayton, στις 29/02/1996 λήγει οριστικά η πολιορκία του Σαράγεβο)



ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΑΡΑΓΕΒΟ

Εισαγωγή:1

Στις 5 Απριλίου 1992 το Σαράγεβο, η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, δέχθηκε επίθεση. Η πόλη που 
βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Miljacka, περιβάλλεται από βουνά στα οποία τοποθετήθηκαν 260 τανκς, 120 ολμοβόλα 
και πολλά όπλα μικρότερου διαμετρήματος. Ο Γιουγκοσλαβικός Λαϊκός Στρατός, υποβοηθούμενος από τις σερβοβοσνιακές 
δυνάμεις, περικύκλωσε την πόλη και άρχισε να σφίγγει τη θηλιά γύρω από τους 500.000 κατοίκους. Ένα κομμάτι της πόλης 
κατελήφθη, ενώ το κομμάτι που δεν μπορούσε να κατακτηθεί ήταν εκτεθειμένο σε ένα μπαράζ βομβαρδισμών και πυρών 
πυροβολικού. Κάθε μέρα η πόλη χτυπιόταν από περίπου 4.000 βόμβες και ανάμεσα στους στόχους ήταν νοσοκομεία, 
σχολεία, τζαμιά, εκκλησίες, συναγωγές, μαιευτήρια, βιβλιοθήκες, μουσεία και σημεία στα οποία οι πολίτες στέκοταν σε ουρές 
για ψωμί και νερό. Ο επιτιθέμενος κατέστρεψε το ταχυδρομείο και η πόλη έμεινε χωρίς τηλέφωνα, ενώ η παροχή νερού, 
γκαζιού και ηλεκτρικού είχε διακοπεί. Οι προμήθειες φαγητού εξαφανίζοταν γρήγορα. Τα νεκροταφεία επεκτείνονταν. Στις 
26 Φεβρουαρίου 1996, με το άνοιγμα του βορειοδυτικού περάσματος, δηλαδή με την απελευθέρωση των περιοχών Vogosca 
και Ilijas, το Σαράγεβο ανακηρύχτηκε ανοιχτή πόλη. Μετά τη Συμφωνία του Dayton και την άφιξη της IFOR ο επιτιθέμενος 
άρχισε να εγκαταλείπει τις κατειλημμένες περιοχές γύρω από την πόλη. Λεηλάτησαν, έκαψαν και κατέστρεψαν τα πάντα. Στις 
19 Μαρτίου 1996 ο επιτιθέμενος εγκατέλειψε το κατειλημμένο κομμάτι της πόλης – την Grbavica-, το οποίο ήταν το τελευταίο 
κομμάτι της πόλης που έπρεπε να επιστραφεί στην κυβέρνηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης βάσει της Συμφωνίας του Day-
ton. 10.615 άνθρωποι, εκ των οποίων 1.601 παιδιά, σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο. Πάνω από 50.000 τραυματίστηκαν, μεγάλος 
αριθμός εκ των οποίων κατέστη ανάπηρος. Η πολιορκία της πόλης διήρκησε από τις 2 Μάη 1992 έως τις 26 Φλεβάρη 1996, 
ήτοι 1.395 μέρες, η οποία είναι η μεγαλύτερη πολιορκία στην μοντέρνα ιστορία της ανθρωπότητας.

Το Αεροδρόμιο:

Το αεροδρόμιο επίσημα ελεγχόταν από τις δυνάμεις ασφαλείας του ΟΗΕ (UN-
PROFOR - κυανόκρανοι). Χρησιμοποιούνταν από στρατιωτικά αεροπλάνα με 
ανθρωπιστική βοήθεια για την πόλη, ξένους δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, 
μεσολαβητές, διπλωμάτες και πολίτες του Σαράγεβο με ταυτότητες 
δημοσιογράφου του ΟΗΕ ή Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 
Το αεροδρόμιο άνοιγε και έκλεινε ανάλογα με τους βομβαρδισμούς των 
επιτιθέμενων ή με τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρείχαν ανάλογα με τις 
κάθε φορά πολιτικές ή στρατιωτικές τους στοχεύσεις. Στην πραγματικότητα 
οι επιτιθέμενοι έλεγχαν το αεροδρόμιο. Ο αεροδιάδρομος: πριν χτιστεί το 
τούνελ, άνθρωποι έμπαιναν ή έφευγαν από την πόλη διασχίζοντας τρέχοντας 

τον αεροδιάδρομο, ο οποίος ήταν γεμάτος από αγκαθωτό σύρμα, χαρακώματα και διάφορα εμπόδια τοποθετημένα από τους 
κυανόκρανους. Καθώς τρέχανε για να αποφύγουν τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών, έπρεπε να κρύβονται από τα λευκά 
οχήματα μεταφοράς και περιπολιών του ΟΗΕ, τα οποία προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη διάσχιση του αεροδιαδρόμου. Οι 
θάνατοι και οι τραυματισμοί κατά τη διάσχιση του αεροδιαδρόμου μεταδιδόταν καθημερινά στο ραδιόφωνο. Ο μπλε δρόμος: 
σε κάποιες περιπτώσεις κατά την πολιορκία οι κυανόκρανοι οργάνωσαν μια δίοδο πάνω στον αεροδιάδρομο για την κίνηση 
των πολιτών.

Ελεύθεροι Σκοπευτές:

Στην αρχή της πολιορκίας ο Γιουγκοσλαβικός Λαϊκός Στρατός και οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις 
ανέπτυξαν του ελεύθερους σκοπευτές τους σε ψηλά κτίρια και σε στρατώνες για να πυροβολούν 
εναντίον των πολιτών. Ακόμα κι όταν απομακρύνθηκαν από την πόλη, η απόσταση μεταξύ των δρόμων 
της πόλης και των ψηλών κτιρίων στους λόφους στην κατειλημμένη περιοχή ήταν ικανοποιητική 

για να επιτρέπει τις βολές με ημιαυτόματα όπλα που παρήγαγε ο γιουγκοσλαβικός στρατός. Σύμφωνα με στοιχεία που 
συλλέχθηκαν το 1995 οι ελεύθεροι σκοπευτές, πυροβολώντας μέσα από μικρές τρύπες ανοιγμένες στους τοίχους των κτιρίων 
ή από θάμνους, είχαν τραυματίσει 1030 και είχαν σκοτώσει 225 ανθρώπους, 60 εκ των οποίων παιδιά. Σε μερικές ευρωπαϊκές 
εφημερίδες μπορούσε κανείς να διαβάσει αναφορές για «πολεμικό τουρισμό», που περιελάμβανε σκοποβολή πάνω στους 
πολίτες του Σαράγεβο. Ο Ρώσος αβανγκάρντ συγγραφέας Limonov συνελήφθη από τον τηλεοπτικό φακό να απολαμβάνει 
αυτό το «διασκεδαστικό σπορ». 

1. Στμ: Οι εκδότες του Χάρτη Επιβίωσης  επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως μέρα έναρξης της πολιορκίας την 2α Μάη 1992, οπότε 
και αποκλείστηκε η πόλη και ως ημέρα λήξης την 26η Φλεβάρη 1996, ήτοι 1.395 ημέρες πολιορκίας. Με την πάροδο του χρόνου 
έχει καθιερωθεί ως μέρα έναρξης η μέρα της πρώτης εχθροπραξίας, δηλαδή η 5η Απρίλη 1992 και ως λήξη η 29η Φλεβάρη 1996, 
ήτοι 1.425 ημέρες πολιορκίας. Επιπλέον, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σήμερα στις 11.541 ανθρώπους. Κατά τα 
άλλα επιλέξαμε να μεταφράσουμε αυτούσια τα κείμενα του οπισθόφυλλου του χάρτη. 

5



Το Τούνελ: 

Το Dobrinja-Butmir τούνελ, μια τρύπα περίπου 1,2 μέτρα φάρδος, 1,6 
μέτρα ύψος και 760 μέτρα μήκος, βρίσκεται κάτω από τον αεροδιάδρομο 
του Σαράγεβο. Στην επίσημη επικοινωνία μεταξύ τοπικών πολιτικών και 
κυανόκρανων αυτό το κοινό μυστικό αναφερόταν σαν «το τούνελ που 
δεν υπάρχει». Ξένοι δεν επιτρεπόταν μέσα στο τούνελ και δημοσιογράφοι 
πρόσφεραν έως και 5.000 μάρκα για ένα και μόνο πλάνο. Παρόλο που το 
τούνελ βρισκόταν υπό στρατιωτική ευθύνη και προοριζόταν αποκλειστικά 
για τις εισόδους και εξόδους του στρατού προς και από την πόλη, το 
προνόμιο της χρήσης επεκτάθηκε έως τον αμερικανό πρέσβη στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη, Viktor Jakovic, του οποίου τη φυγή με αεροπλάνο δεν επέτρεπε 

ο επιτιθέμενος. Το τούνελ επίσης χρησιμοποιούνταν για να προσέρχονται τα μέλη του κοινοβουλίου από άλλες πόλεις. Πολλοί 
από αυτούς μπορούσαν εύκολα να αναγνωριστούν κατά τις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου εξαιτίας των μελανωμάτων στο 
μέτωπο από τις συγκρούσεις με τις σιδερένιες υποστηρικτικές μπάρες μέσα στο τούνελ. Λίγη άνεση προφερόταν στους πιο 
αξιοσέβαστους πολιτικούς που διέσχιζαν το τούνελ μέσα σε βαγονέτα. Η εμπορευματοποίηση του τούνελ έφερα μεγάλες 
αλλαγές στην οικονομική ζωή της πόλης. Το τούνελ μετατράπηκε σε ένα μέρος με πολύ κόσμο που έσερνε σακούλες με 
πατάτες ή αυγά. Αρκετοί έμποροι επιτρεπόταν να «νοικιάσουν» το τούνελ από το στρατό. Εξαιτίας του τούνελ κάποιοι 
πλούτισαν, αλλά και οι τιμές έπεσαν μέσα στην πόλη. Οι επιτιθέμενοι επίσης γνώριζαν την ύπαρξη του κρυφού τούνελ και με 
διαρκείς βομβαρδισμούς της εισόδου παρεμπόδιζαν τη χρήση του. Ακόμα, προσπάθησαν να σκάψουν ένα άλλο τούνελ στην 
άλλη πλευρά του αεροδρομίου για να εκτρέψουν τον ποταμό Zeljeznica και να πνίξουν το τούνελ. Παρά τα όσα συνέβαιναν, 
η τρύπα κάτω από το αεροδρόμιο μετατράπηκε στο μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό της πόλης και η μοναδική της σύνδεση με 
τον υπόλοιπο κόσμο. Αν κάποιος κατάφερνε να πάρει γραπτή άδεια για να διασχίσει το τούνελ, θα τον/την καλωσόριζε στην 
έξοδο μια χειρόγραφη πινακίδα: Παρίσι 3765χλμ. 

Νομική Σχολή:

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας το κτίριο της Νομικής Σχολής μετατράπηκε σε πραγματικό 
πανεπιστημιακό κέντρο. Οι φοιτητές και οι καθηγητές από όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής 
μεταφέρθηκαν στο κτίριο για λόγους ασφαλείας, επειδή το κτίριο τους βρέθηκε στην πρώτη γραμμή. 
Η είσοδος του κτιρίου βλέπει στους λόφους, όπου ήταν οι ελεύθεροι σκοπευτές, έτσι η πρόσβαση στο 
κτίριο πραγματοποιούταν από την πίσω είσοδο.

Βόμβες:

Η πόλη βομβαρδιζόταν με όλμους των 82, 120, 150 και 250 χιλιοστών. Όλμοι των 82 και 120 χιλ. 
χρησιμοποιήθηκαν στις σφαγές στην Αγορά και στην οδό Vase Miskina. Οι όλμοι μεγαλύτερων 
διαμετρημάτων, συνήθως εμπρηστικοί, χρησιμοποιούνταν για την καταστροφή σημαντικών 
κτιρίων. Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούνταν κατευθυνόμενοι πύραυλοι τύπου Maljutka, καθώς 
επίσης και όλμοι με θωράκιση που μπορούσαν να διαπεράσουν κάμποσους τοίχους πριν εκραγούν. 

Αντιαεροπορικά και αυτόματα όπλα χρησιμοποιούνταν για πυρά κατά βούληση. Οι μεγαλύτερες καταστροφές επιτυγχάνονταν 
από τροποποιημένες βόμβες, τις λεγόμενες «γουρούνες», οι οποίες εκτοξεύονταν από ειδικά κατασκευασμένους 
εκτοξευτήρες. Οι βόμβες, εκτός κι αν ήταν με θωράκιση, εκρήγνυνται με την πρώτη επαφή. Όταν έσταζε κάποιο υγρό σημείο 
στο ταβάνι, συνήθως σήμαινε ότι υπήρχε μια ανέπαφη βόμβα («ένας εξωγήινος») στη σοφίτα. Όταν οι βόμβες εκρήγνυνται 
παράγουν θραύσματα. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κτίριο στο Σαράγεβο χωρίς θραύσματα. Το σημάδι που αφήνει η έκρηξη 
της βόμβας ονομαζόταν «τριαντάφυλλο». Την περίοδο που οι βόμβες των 120 χιλιοστών χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο, 
η εφημερίδα της πόλης είχε για πρωτοσέλιδο: «120 χιλιοστά δεν είναι αρκετά», με υπογραφή Cicciolina.

Μαιευτήριο:

Το μαιευτήριο του Σαράγεβο βρίσκεται στο λόφο Kosevo και έχει θέα το νεκροταφείο του 
Bare. Ήταν στην πρώτη γραμμή και βομβαρδίστηκε ανηλεώς, έτσι τα νεογέννητα μωρά του 
Σαράγεβο υπήρξαν τα πιο τρομακτικά θύματα της επίθεσης. Μετά από μια σφαγή το 1992 
το μαιευτήριο μεταφέρθηκε στην κλινική του Kosevo, αλλά τα μωρά παρέμειναν θύματα του 
βομβαρδισμού. Παρόλα αυτά, ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός ενημέρωνε καθημερινά 
τους πολίτες για τον αριθμό των κοριτσιών και αγοριών που γεννιόταν.
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Αγορές:

Παρά την πολιορκία οι αγορές της πόλης λειτουργούσαν. Εκεί μπορούσε κανείς να αγοράσει όλων 
των ειδών τα φαγώσιμα και… λιγότερο φαγώσιμα φυτά, καθώς και τσάι σπιτικής καλλιέργειας. 
Επίσης, η ανθρωπιστική βοήθεια πουλιόταν και εμπορευόταν εκεί, όπως τα «αυγά του Τρούμαν» ( 
αυγά σε μορφή σκόνης, αποθηκευμένα από το Β’Π.Π.), τσιγάρα κλπ. Οι αγορές ήταν οι αγαπημένοι 

στόχοι των επιτιθέμενων και πολύ πολίτες του Σαράγεβο σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί. Δεν υπήρξε ούτε μια αγορά 
του Σαράγεβο που να μην υπήρξε σκηνικό σφαγής. Οι αγορές ήταν το μοναδικό σημείο που μπορούσε κάποιος να αγοράσει 
λίγο φαγητό. Αργά το καλοκαίρι του 1995 κάποιες προστατευόμενες γωνίες των δρόμων μετατράπηκαν σε αγορές.

Το Ταχυδρομείο:

Το αυστρο-ουγγρικό κτίριο του ταχυδρομείου, τοποθετημένο στην όχθη του ποταμού, 
καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 2ας Μάη 1992. Τρομοκράτες τοποθέτησαν 
δυναμίτη μέσα στο κτίριο και μετά την έκρηξη βομβαρδίστηκε με εμπρηστικούς όλμους μέχρι 
που κάηκε ολοσχερώς. Οι σάκοι με την τελευταίους εξερχόμενους φακέλους του κάηκαν. Οι 
τηλεφωνικοί θάλαμοι καταστράφηκαν από τον βομβαρδισμό. Το αποτέλεσμα της καταστροφής 
του κεντρικού ταχυδρομείου και της έλλειψης ρεύματος, βάσει στοιχείων του Απρίλη του 1993  

της Δημοτικής Συνέλευσης του Σαράγεβο, ήταν πως από τις 150.000 και πλέον τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούσαν μόνο 
οι 2.000. Οι τηλεφωνικές γραμμές που συνέδεαν το Σαράγεβο με τον έξω κόσμο δεν ήταν λειτουργικές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πολιορκίας. Κατά την πολιορκία, η επαφή με τον έξω κόσμο διατηρούταν από κάποιους ραδιοερασιτέχνες και μερικά 
δορυφορικά τηλέφωνα. Οι δεσμοί με συγγενείς, φίλους και εμπορικούς εταίρους έπαιρναν σάρκα και οστά μέσω των ξένων 
που φέρνανε και παίρνανε μαζί τους μηνύματα, τα οποία συχνά άγγιζαν το μέγεθος βιβλίου. Το Φλεβάρη του 1996 μια έκθεση 
γλυπτών εγκαταστάθηκε εντός του καμένου ταχυδρομικού κτιρίου.

Προστασία:

Στις πιο επικίνδυνες περιοχές της πόλης οι κάτοικοι προστατευόνταν από τους ελεύθερους σκοπευτές 
μεταχειριζόμενοι κοντέινερ, κατεστραμμένα αμάξια, λεωφορεία, φορτηγά, τσιμεντένιους όγκους και τα 
περίφημα οχήματα μεταφοράς του ΟΗΕ. Το 1994, κατά τη διάρκεια μια κατάπαυσης του πυρός, αποφασίστηκε 
να αφαιρεθεί η προστασία. Όλο αυτό, το διάστημα το τσιμεντένιο μπλόκο της οδού Kulovica, στο οποίο κάποιος 
κάτοικος είχε γράψει «Pink Floyd”, αφαιρέθηκε. Όταν τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών επανήλθαν, το 
αγαπημένο τσιμεντένιο μπλόκο δεν επανατοποθετήθηκε, αλλά έκανε την εμφάνιση του ο αντικαταστάτης του: 

το μπλε ρούχο που είχε χρησιμοποιηθεί στο στάδιο Zetra κατά τους χειμερινούς ολυμπιακούς του 1984, το οποίο κρεμάστηκε 
από δύο κτίρια και έκανε τους διαβάτες «αόρατους».

Πάρκα: 

Το 1992 και το 1993 η τιμή των ξύλων ανά κυβικό μέτρο ήταν 350 γερμανικά μάρκα (στμ κλειδωμένη 
ισοτιμία 2001: 2 μάρκα=1 ευρώ). Τα πάρκα ήταν ο προμηθευτής ξύλων για τους κατοίκους. Τα ξύλα των 
πάρκων του Σαράγεβο μπορούσαν να αγοραστούν στις αγορές, κομμένα και πακεταρισμένα σε σακούλες. 
Οι τιμές διαφοροποιούνταν ανάλογα με τις προγνώσεις του καιρού. Ακόμα και τα παγκάκια κατέληξαν στους 
χειροποίητους φούρνους. Το πιο καλοδιατηρημένο πάρκο της πόλης είναι το Κεντρικό Πάρκο, το πρώτο που 

είχε δημιουργηθεί. Τα πάρκα εμφανίστηκαν σχετικά αργά στο Σαράγεβο, κατά τη διάρκεια της Αυστροουγγρικής μοναρχίας, 
καθώς δεν υπήρχε ανάγκη για αυτά γιατί υπήρχε πάρα πολύ πράσινο. Τα πρώτα πάρκα ουσιαστικά ήταν επανασχεδιαμένα  
παλαιά μουσουλμανικά κοιμητήρια.

Το Πλινθόκτιστο Τούνελ:

Το τούνελ είναι κομμάτι μιας ανολοκλήρωτης προπολεμικής οδικής αρτηρίας. Κατά την πολιορκία, 
πέραν του να αποτελεί πέρασμα, ήταν ένα σημείο που οι κάτοικοι μπορούσαν να συναντηθούν χωρίς 
να αγχώνονται για τις βόμβες. Χρησίμευε επίσης και στα βυτιοφόρα που προμήθευαν τους κατοίκους 
με νερό. Το να χρησιμοποιείς το τούνελ σήμαινε πως απέφευγες κάμποσες ζώνες ελεύθερων 
σκοπευτών, ενώ ταυτόχρονα έκοβες δρόμο μεταξύ των περιοχών της πόλης.
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Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός:

Για πολύ καιρό θεωρούταν ένας από τους πιο όμορφους σιδηροδρομικούς σταθμούς των 
Βαλκανίων, αλλά ξαφνικά όλα άλλαξαν. Σήμερα είναι ο πιο κατεστραμμένος σταθμός της 
Ευρώπης. Οι κάτοικοι του Σαράγεβο τον θυμούνται σαν το σημείο από το οποίο κονβόι 
γυναικών και παιδιών εγκατέλειπαν την πόλη. Προς μια κατεύθυνση μόνο. Οι γραμμές 
είναι γεμάτες από κατεστραμμένα και καμένα βαγόνια. Το 1995, λόγω έλλειψης άλλων 
μέσων δημόσιας μεταφοράς, ο σιδηρόδρομος επανακαθιερώθηκε. Λειτουργούσε μεταξύ 
3 περιοχών της πόλης και τα βαγόνια σέρνονταν από φορτηγά. Το μήκος της γραμμής ήταν 

5 χιλιόμετρα και η διαδρομή διαρκούσε 30 λεπτά. 

Οι Δυνάμεις Ασφαλείας του ΟΗΕ - Κυανόκρανοι:

Ο ρόλος των κυανόκρανων ήταν πολλαπλός. Λειτουργούσαν ως όμηροι για τους επιτιθέμενους, μάζευαν 
τα σκουπίδια, συνόδευαν τραμ ως προστασία απέναντι στους ελεύθερους σκοπευτές , μοίραζαν γλυκά, 
έφερναν αλεύρι, κατέστρεφαν την επιφάνεια των δρόμων με τα τανκς και τα φορτηγά τους, όντας για 
πολύ καιρό οι μοναδικές μεταφορές στην πόλη, επιδιόρθωναν γραμμές του ηλεκτρικού, ήλεγχαν το 
αεροδρόμιο… Η πιο σημαντική μορφή προστασίας των πολιτών ήταν να οδηγούν τα μεταγωγικά τους 
παράλληλα με αυτούς, προστατεύοντας τους από τους ελεύθερους σκοπευτές καθώς διέσχιζαν την οδό 
Tito. Για πολύ καιρό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι της εμπορικής ζωής της πόλης, επειδή εμπορευόταν τα 
αγαθά που είχαν στη διάθεση τους.

Κοιμητήρια:

Από τα δύο δημοτικά κοιμητήρια, το Vlakovo αποτέλεσε τμήμα της κατειλημμένης 
περιοχής και το Bare μετατράπηκε σε πρώτη γραμμή του πυρός. Εξαιτίας αυτού οι 
κάτοικοι θάβανε τους αγαπημένους τους  σε παλιά νεκροταφεία, γύρω από τα τζαμιά, 
στα πάρκα, ακόμη και γύρω από κάποιες πολυκατοικίες. Τα μεγαλύτερα κοιμητήρια 
που καθιερώθηκαν κατά την πολιορκία ήταν το Kovaci, το Alifakovac, το Vrbanjusa 
και το παλιό νεκροταφείο του Lav που επεκτάθηκε μέσα στο βοηθητικό γήπεδο 
και τους περιβάλλοντες χώρους πρασίνου του σταδίου Kosevo. Οι κηδείες συχνά 
βομβαρδίζονταν και οι τάφοι συνήθως ανοίγονταν τη νύχτα και προκαταβολικά, 
ώστε να μειωθεί το ρίσκο και ο χρόνος που κάποιος ήταν εκτεθειμένος σε πυρά από 
τους γύρω λόφους. Το 1995, από τον Απρίλη ως το Σεπτέμβρη, τα μυστήρια και οι 
ταφές πραγματοποιούνταν μόνο νύχτα.

Βενζινάδικα:

Από τα 10 βενζινάδικα προ του πολέμου, μόνο τα 2 λειτουργούσαν κατά την πολιορκία. Το ένα στην 
Cengic Vila και το άλλο ήταν κρυμμένο μεταξύ του ταχυδρομείου και της νομικής σχολής. Το βασικό του 
πρόβλημα ήταν ότι σχεδόν πάντοτε δεν είχαν καύσιμα ή πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία μπορούσαν πιο 
εύκολα να αποκτηθούν από πλανόδιους πωλητές. Οι κυανόκρανοι είχαν το μονοπώλιο στα καύσιμα, τα 
οποία έβρισκαν το δρόμο τους προς τη μαύρη αγορά, μέσα από διάφορα ντιλ και γρανάζια. Πωλούνταν σε 

δοχεία και μπιτόνια για τεράστια ποσά συναλλάγματος.

Τα σύνορα:

Τα όρια της πόλης του κατειλημμένου Σαράγεβο ουσιαστικά σηματοδοτούν εκείνα τα κομμάτια των 
«νεκρών ζωνών» που χώριζαν τα χαρακώματα των αμυνόμενων από τον επιτιθέμενο. Σε κάποια σημεία η 
διαχωριστική ζώνη ήταν ένας λεπτός τοίχος. Το αεροδρόμιο ήταν ένα μικρό κομμάτι γης μέσα στην πόλη 
που ελεγχόταν από τους κυανόκρανους. Από εκεί, μέσω του όρους Igman, η πόλη επικοινωνούσε με το 
άλλο τμήμα της ελεύθερης Βοσνίας.

Χαρακώματα:

Εκτός από τα χαρακώματα που χρησιμοποιούνταν στη μάχη, υπήρχαν πολλά εντός της πόλης για την 
εξυπηρέτηση του άμαχου πληθυσμού. Χρησιμοποιώντας αυτό το λαβύρινθο μεταξύ των κτιρίων, οι 
κάτοικοι προστατεύονταν καθώς πήγαιναν για να προμηθευτούν νερό, καθώς πήγαιναν στη δουλειά 
τους ή για να συναντηθούν. 
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Το Δημαρχείο:

Το μνημειώδες δημαρχείο χτίστηκε κατά την Αυστροουγγρική κυριαρχία, το 1894. Χτίστηκε σε 
ψεύδο-μαυριτανικό ρυθμό με πολλά διακοσμητικά στοιχεία στην πρόσοψη του, στο κεντρικό 
χολ, στο κλιμακοστάσιο και στις αίθουσες εκδηλώσεων. Το 1945, το κτίριο θεωρούταν από 
πολλούς το ομορφότερο του Sarajevo, μετατράπηκε σε Εθνική Βιβλιοθήκη, με ένα εκατομμύριο 
τίτλους, μεγάλο αριθμό ντόπιων και ξένων περιοδικών και μια συλλογή σπάνιων βιβλίων. Στις 
25 Αυγούστου του 1992, ακριβώς 100 χρόνια από την έναρξη της κατασκευής του, ξεκίνησε 
ο βομβαρδισμός του από το Trebevic και άλλα βουνά. Χτυπήθηκε από 50 όλμους και άρχισε 
να φλέγεται λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η φωτιά κατέστρεψε όλο το κτίριο και τα περισσότερα 
βιβλία. Οι κάτοικοι του Σαράγεβο θυμούνται τη μέρα από τις στάχτες των βιβλίων που 
πετούσαν πάνω από την πόλη. Το κατεστραμμένο δημαρχείο, σύμβολο της πολιορκημένης 

πόλης και της βαρβαρότητας του επιτιθέμενου, έγινε χώρος όπου φιλοξενήθηκαν συναυλίες και εκθέσεις από ντόπιους και 
ξένους καλλιτέχνες. Ήταν επίσης το σημείο όπου οι ξένοι καμεραμάν «τρακάραν» ο ένας με τον άλλο, καθώς πάντα από εκεί 
ξεκινούσε το γύρισμα, τραβώντας πλάνα της γυάλινης κατασκευής της οροφής, στριφογυρίζοντας με την κάμερα ακριβώς 
από κάτω της.

Το Κτίριο PTT:

Το κτίριο της ΡΤΤ Engineering, το κτίριο των τηλεπικοινωνιών, πήρε το αγγλικό του όνομα από τον 
νέο του ένοικο: τους κυανόκρανους. Παρόλο που ήταν τα κεντρικά των Δυνάμεων Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, αυτό δεν το έκανε απρόσβλητο από τους βομβαρδισμούς.

Χώροι Λατρείας:

Χτισμένο από πέτρα σε νέο-γοτθικό ρυθμό, με δύο πύργους 
43 μέτρων ο καθένας, ο Καθεδρικός Ναός αποτελεί έναν 
από τους 4 διαφορετικούς χώρους λατρείας, οι οποίοι είναι 
τοποθετημένοι σε απόσταση 100 μέτρων ο ένας από τον άλλον. 
Στην αριστερή του πλευρά βρίσκεται η Εβραϊκή Συναγωγή και το 
Μουσουλμανικό Τέμενος, ενώ στα δεξιά του ο Ορθόδοξος Ναός. 
Σχεδόν 50 μέτρα μακρύτερα από τα δεξιά, βρίσκεται ο Άγιος 
Βικέντιος και ακόμα πιο δεξιά η παλαιά Ορθόδοξη Εκκλησία 
και το Gazi Husrev-bey Τζαμί. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου 
θρησκευτικές τελετές λάμβαναν χώρα σε όλους τους χώρους 
λατρείας. Συναυλίες πραγματοποιούνταν στον Καθεδρικό και το 
1992 η «θεία λειτουργία του μεσονυχτίου» ξεκινούσε ακριβώς 
στις 12:00 το μεσημέρι. 

Επικίνδυνες Ζώνες: 

Κάθε περιοχή της πόλης ήταν μια επικίνδυνη ζώνη. Σε κάθε στιγμή, από κάθε σημείο των βουνών που 
περικυκλώνουν την πόλη, οι ελεύθεροι σκοπευτές μπορούσαν να χτυπήσουν κάθε στόχο μέσα στην πόλη. 
Γι’ αυτό και οι πιο επικίνδυνες ζώνες ήταν αυτές που βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή του πυρός. Γέφυρες, 
σταυροδρόμια και δρόμοι ήταν εκτεθειμένα προς τα βουνά. Εκείνα ήταν τα σημεία όπου η πιθανότητα να 
πυροβοληθείς ήταν κάπως μικρότερη, εάν ήσουν ένας γρήγορος δρομέας. Επίσης, τέτοια μέρη μοιάζανε 
λιγότερο τρομακτικά σε σχέση με άλλα μέρη της πόλης, στα οποία κανείς δεν ήταν σίγουρος για το εάν 
πρέπει να περπατάει γρήγορα ή αργά. Θα προσγειωθεί η βόμβα στο σημείο που βρίσκεσαι ή πιο μπροστά 
σου; Οι επιγραφές ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, καθώς επίσης και επιγραφές 

που επεσήμαιναν τη ροή της κυκλοφορίας, ήταν γραμμένες με λαδομπογιά πάνω σε κομμάτια πλαστικών σεντονιών της 
Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, ή σε χαρτόνι, σε κομμάτια ξύλου ή πιο απλά με κιμωλία πάνω σε τοίχο.
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Oslobodenje:
Το καλοκαίρι του 1992, ο μεγάλος ουρανοξύστης του εκδοτικού  συγκροτήματος της εφημερίδας 
«Oslobodenje» χτυπήθηκε από δεκάδες εμπρηστικούς όλμους και ξεκίνησε να φλέγεται. Το κτίριο 
καταστρεφόταν συστηματικά με καθημερινό βομβαρδισμό. Παρόλα αυτά, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της φωτιάς και των χειρότερων βομβαρδισμών, το τυπογραφείο που βρισκόταν στο υπόγειο παρήγαγε 
εφημερίδες σε καθημερινή βάση. Οι δημοσιογράφοι μπαινόβγαιναν κάτω από το φλεγόμενο κτίριο 
κουβαλώντας ντάνες εφημερίδων τις οποίες και διένειμαν στην πόλη.

Το Κτίριο της Ραδιοτηλεόρασης: 

Το ογκώδες κτίριο από μπετόν, το οποίο είχε χτιστεί για να ανταποκρίνεται στα στάνταρ πολεμικών 
συρράξεων, υπέφερε από συχνό βομβαρδισμό. Ήταν ένα από τα πρώτα κτίρια που χτυπήθηκε με 
τροποποιημένη βόμβα που έφερε αεροπλάνο, μια εφεύρεση του Σέρβου διοικητή που κατηγορήθηκε 
για εγκλήματα πολέμου το 1996 από το δικαστήριο της Χάγης. Σε αυτή την περίπτωση το κτίριο 
υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ακόμα και αυτό δε σταμάτησε την εκπομπή. Όλα τα ρεπορτάζ 
των ξένων τηλεοπτικών δικτύων από το Σαράγεβο βγαίνανε από αυτό το κτίριο.

Η Πύλη του Visegrad:

Η πύλη της πόλης που βρίσκεται στο Vratnik αποτελεί τμήμα της παλιάς οχύρωσης του Σαράγεβο. 
Αναπαρίσταται στο έμβλημα της πόλης του Σαράγεβο σαν ένα από τα σύμβολα της. Κατά την πολιορκία 
είχε βομβαρδιστεί και τμήμα της στέγης είχε καταστραφεί. Η μπλε και άσπρη σημαία, η οποία το 
αναγόρευε σε μνημείο πολιτισμού, δεν κατάφερε να την προστατέψει.

Το Ξενοδοχείο “Bristol”:

Αυτό το ξενοδοχείο Ά κατηγορίας βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Καμένο και  
κατεστραμμένο, όλοι το θυμούνται σαν «Νεκρή Ζώνη».

Το Στάδιο:

Από τα δύο ποδοσφαιρικά στάδια το ένα, αυτό που ανήκε στην ομάδα της “Zeljeznicar”, 
παρέμεινε μέσα στην κατειλημμένη περιοχή της Grbavica, ενώ το δημοτικό στάδιο «Kosevo” 
–μέσα στην πολιορκημένη πόλη- ήταν η έδρα της «Sarajevo”. Στο δεύτερο έλαβε χώρα η 
εναρκτήρια τελετή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Το βοηθητικό του γήπεδο 
μετατράπηκε σε αχανές νεκροταφείο. Το Μάρτη του 1994 εκεί προωθήθηκε η «ειρήνη»: ο 
διοικητής των κυανόκρανων, στρατηγός Michael Rose, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για έναν 
αγώνα μεταξύ της “Sarajevo” και της ομάδας των κυανόκρανων. Οι κυανόκρανοι ηττήθηκαν με 
ευρύ σκορ.

Το Ολυμπιακό Μουσείο:

Η πρώην βίλα της οικογένειας Mandic φιλοξενούσε πριν τον πόλεμο το αμερικανικό προξενείο. 
Μετά τους Αγώνες, εντός του κτιρίου εγκαταστάθηκε το Ολυμπιακό Μουσείο και μετατράπηκε σε 
τόπο καλλιτεχνικών εκθέσεων, σε έδρα του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και σημείο συνάντησης, ειδικά 
στην υπαίθρια καφετέρια. Το 1992, λίγες μέρες αφότου ο δήμαρχος ανακοίνωσε πως στη βίλα θα 
στεγαστεί η αμερικανική πρεσβεία, καταστράφηκε. Πρώτα χτυπήθηκε με εμπρηστικούς όλμους 
και όταν η φωτιά ξέσπασε, ελεύθεροι σκοπευτές και βλήματα απέτρεψαν του πυροσβέστες από 
το να κατασβήσουν τις φλόγες. Τα χαλάσματά του απετέλεσαν σημείο αρκετών καλλιτεχνικών 
εκθέσεων κατά την πολιορκία.
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Το Κρατικό Μουσείο:

Το Κρατικό Μουσείο, ακριβώς απέναντι από το Holiday Inn, ήταν στην πρώτη γραμμή του πυρός, 
καθώς ο ποταμός Miljacka το χώριζε από την κατειλημμένη περιοχή Grbavica. Τα παράθυρα του είναι 
ακόμα καλυμμένα με πλαστικούς μουσαμάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσυγες, 
που αντικατέστησαν τα τζάμια. Οι μουσαμάδες ήταν δώρο του ΟΗΕ προς το μουσείο, μιας και 
θεωρείται ο παλιότερος πολιτιστικός και επιστημονικός θεσμός στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ιδρύθηκε 
το 1888 και στεγάζεται σε ένα μνημειώδες νέο-αναγεννησιακό οικοδόμημα που περιλαμβάνει 
βοτανικούς κήπους και πολύτιμους μεσαιωνικούς τύμβους (stecci). Το μουσείο φιλοξενεί τα τμήματα 
Αρχαιολογίας, Εθνογραφίας και Φυσικών Επιστημών. Υπήρξε αδύνατο να προστατευθεί ο μεγάλος 

αριθμός των εκθεμάτων, όμως παρά το βομβαρδισμό δε χτυπήθηκαν άμεσα. Τα πιο πολύτιμα εκθέματα, όπως το διάσημο 
Haggadah του Σαράγεβο, είχανε απομακρυνθεί προς πιο ασφαλή σημεία. Ένα κομμάτι του μουσείου καταστράφηκε από 
τη φωτιά και το κτίριο χτυπήθηκε από περισσότερους από 420 όλμους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του μουσείου. 
Μπροστά στο μουσείο στάθμευε ένα μεταγωγικό του ΟΗΕ, το οποίο υποτίθεται πως προφύλασσε τους πολίτες που ανέβαιναν 
στα τραμ. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί. Ήταν ακριβώς εκείνο το σημείο όπου τα τελευταία θύματα 
της πόλης σκοτώθηκαν μετά την υπογραφή της συνθήκης του Dayton, εξαιτίας όλμου που χτύπησε ένα τραμ.

Το Κοινοβούλιο:

Το κοινοβούλιο και το κτίριο της κυβέρνησης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης χτυπήθηκαν από εκατοντάδες 
βόμβες, που προκάλεσαν συχνές φωτιές. Εκεί ακριβώς ξεκίνησε η επίθεση προς την πόλη, στις 6 
Απρίλη 1992, όταν σερβοβοσνιακές δυνάμεις άνοιξαν πυρ με ελεύθερους σκοπευτές εναντίον 
100.000 πολιτών που συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κοινοβούλιο για να διαμαρτυρηθούν ενάντια 
στους εθνικούς διαχωρισμούς και στον πόλεμο. Το συμβάν μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε όλη την 
πρώην Γιουγκοσλαβία και για πολλούς αναπαριστούσε την κηδεία της γιουγκοσλαβικής ιδέας. Τα 
μέλη του κοινοβουλίου συνήθιζαν να έρχονται στις συνεδριάσεις στο Σαράγεβο είτε διασχίζοντας 
τρέχοντας τον αεροδιάδρομο, είτε έρποντας μέσα από το τούνελ κάτω από τον αεροδιάδρομο.

Το Holiday Inn:

Πριν την πολιορκία, το δυναμικό των ξενοδοχείων του Σαράγεβο ανέρχονταν στα 49.000 κρεβάτια, αλλά 
κατά τη διάρκεια αυτής, το Holiday Inn υπήρξε η μοναδική λειτουργική υποδομή στην πόλη. Το ξενοδοχείο 
χτίστηκε κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 6 Απρίλη 1996 υπήρξε το σημείο 
από το οποίο οι τρομοκράτες του SDS (στμ: Σερβικό Δημοκρατικό Κόμμα, ηγέτης ο Radovan Karadgic) 
πυροβολούσαν τους πολίτες του Σαράγεβο που είχανε συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο. 
Εξαιτίας της διαμονής σε αυτό ξένων δημοσιογράφων, ήταν λιγότερο συχνά στόχος βομβαρδισμού σε 
σχέση με τα γύρω κτίρια. Παρόλα αυτά, μεγάλος αριθμός δωματίων κάηκαν ή καταστράφηκαν. Υπήρξε 

ένα από τα ελάχιστα μουσεία που τα ακριβότερα δωμάτια ήταν αυτά χωρίς θέα. Η θέα προς τα βουνά σήμαινε θέα από τα 
καρτέρια των ελεύθερων σκοπευτών. Κατά την πολιορκία ίσχυε ο κανόνας: αν τον βλέπεις, σε βλέπει και αυτός. Το ξενοδοχείο 
δεχόταν επισκέπτες καθ’ όλη την πολιορκία.

Το Εργοστάσιο Καπνού:

Τα “Marlboro” που παράγονταν στο εργοστάσιο, με την άδεια της Philip Morris, ήταν μια από 
τις ακριβότερες μάρκες τσιγάρων στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η κουλτούρα του τσιγάρου 
είναι ανεπτυγμένη στο Σαράγεβο. Παρόλο που μια μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένου καπνού 
καταστράφηκε, το εργοστάσιο κατάφερε να παράγει μικρές ποσότητες τσιγάρων καθ’ όλη την 
πολιορκία. Παρά την κατώτερη ποιότητα τους, μερικές φορές μπορούσαν να αγοραστούν προς 
100 μάρκα (70 δολάρια) η κούτα. Τα τσιγάρα ήταν το πολυτιμότερο ανταλλάξιμο αγαθό. Για ένα 

πακέτο τσιγάρο κάποιος μπορούσε να πάρει κάμποσες κονσέρβες ανθρωπιστικής βοήθειας. Λόγω έλλειψης τσιγαρόχαρτου 
τα τσιγάρα τυλίγονταν σε διάφορα χειρόγραφα, βιβλία ή επίσημα έγγραφα. Δεν μπορούσες να διαβάσεις πάνω τους 
προειδοποιήσεις για τους κινδύνους του καπνίσματος, μα μπορούσες, για παράδειγμα, να μάθεις για τη μέθοδο παραγωγής 
χαλκού. Οι κάτοικοι συχνά λέγανε την ιστορία πως το Σαράγεβο θα είχε παραδοθεί εάν εξαφανιζόταν τα τσιγάρα.

Ο Στρατώνας «Στρατάρχης Τίτο»:

Τα στρατόπεδα του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού (JNA) ήταν εγκατεστημένα στο κέντρο, 
περικυκλωμένα από δρόμους που οδηγούσαν προς τα νέα τμήματα της πόλης. Για να αποφύγει 
τις σφαίρες όταν περνούσε από τα στρατόπεδα, η μέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου ήταν 
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περίπου 120 χλμ/ώρα. Καθώς κάποιος οδηγούσε, έπρεπε επίσης να αποφεύγει τους ατσαλένιους «σκαντζόχοιρους», που 
είχαν τοποθετηθεί στους δρόμους για να αποτραπεί η έξοδος των τανκς. Όταν το 1992 ο Γιουγκοσλαβικός Λαϊκός Στρατός 
εγκατέλειψε το στρατώνα, εγκαταστάθηκε το ουκρανικό τάγμα των κυανόκρανων. Οι τοπικοί μαυραγορίτες βρήκαν στο 
πρόσωπο τους το πιο συνεργάσιμο τμήμα των κυανόκρανων, γιατί μπορούσαν να προμηθευτούν καύσιμα, κονσέρβες φαγητό 
και τσιγάρα για δολάρια ή γερμανικά μάρκα ή να τα ανταλλάξουν με περιοδικά πορνό. Το κτίριο κάηκε και καταστράφηκε 
μερικώς, ενώ κάποια κομμάτια τους χρησιμοποιήθηκαν για να στηθεί το Μουσείο της Τέχνης της Επιβίωσης μπροστά στο 
Εθνικό Θέατρο το 1994.

Το Εθνικό Θέατρο: 

Το νέο-αναγεννησιακό κτίριο, χτισμένο το 1881 κατά την περίοδο της αυστροουγγρικής 
κυριαρχίας, βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα του ταχυδρομείου, η οποία ήταν επικίνδυνη ζώνη για 
πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Παρά το συνεχή κίνδυνο των σκοπευτών και των βομβαρδισμών, 
στο θέατρο ανέβηκαν παραστάσεις που γέμιζαν την κρύα σάλα, η οποία είχε να θερμανθεί για 
χρόνια. Το ρεπερτόριο αποτελούταν από όλων ειδών τις παραστάσεις: από ελληνικές τραγωδίες 
ως σύγχρονα έργα ή γιαπωνέζικο θέατρο του Νο. 

Η Ζυθοποιία:

Η ζυθοποιία χτίστηκε το 1881 κατά την αυστροουγγρική περίοδο και αποτελούσε 
το πρώτο σύγχρονο εργοστάσιο μπύρας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το νερό για 
το εργοστάσιο προέρχεται από μια υπόγεια λίμνη κάτω από το Σαράγεβο. Σαν 
ένα από τα λίγα σημεία όπου κάτοικοι από όλη την πόλη προσέρχονταν για τις 
προμήθειες νερού, αποτέλεσε σημαντικό στρατηγικό στόχο για τον επιτιθέμενο. 
Πολύ άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν καθώς περίμεναν στην ουρά για 
νερό. Εδώ συγκεντρώνονταν άνθρωποί με τα κάρα τους γεμάτα μπιτόνια, αφού είχαν 
περπατήσει 10 χιλιόμετρα για να πάρουν νερό. Εδώ γεμίζανε τα πυροσβεστικά, καθώς 

και τα βυτιοφόρα που προμήθευαν νερό τους κατοίκους. Στην πόλη όπου υπήρξαν υδραυλικά έργα εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια και που είχαν εγκαταστήσει δημόσιες βρύσες σε κάθε γωνία, η προμήθεια του νερού ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα 
της πολιορκίας. Ο επιτιθέμενος έθεσε υπό τον έλεγχο του όλες τις πηγές, εκβιάζοντας την πόλη, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τον 
ΟΗΕ. Οι κάτοικοι συλλέγανε βρόχινο νερό από σπασμένες υδρορροές, αντλούσαν νερό από τον ποταμό Miljacka και έβραζαν 
χιόνι. Το 1993, σε ένα τούνελ που οδηγούσε στο Πάλε, το ίδρυμα Σόρος κατασκεύασε τα υδραυλικά έργα που προμήθευσαν 
τις αντλίες της πόλης. 

Το Κτίριο “Elektroprivreda”:

Το ηλεκτρικό ρεύμα σπάνια επισκεπτόταν την πόλη. Οι κάτοικοι τα βγάζανε πέρα με μπαταρίες 
αυτοκινήτων, με κεριά που μοίραζαν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, με αυτοσχέδιες λάμπες λαδιού 
που απαιτούσαν μικρές ποσότητες βρώσιμου λαδιού και κορδόνια παπουτσιών, καθώς και μια 
γκάμα από λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες πατέντες. Κάποιοι χρησιμοποιούσαν μπαταρίες 
και τις αποκαλούμενες λάμπες «Σόρος», που λειτουργούσαν με ηλιακή ενέργεια. Παρόλο που 
υπήρχε αφθονία ηλιακής ενέργειας, οι λάμπες είχανε μικρή χωρητικότητα και καταστρέφονταν 

γρήγορα. Στα λοφώδη σημεία της πόλης κάτοικοι κατασκεύασαν μικρές παραγωγές ενέργειας. Το κτίριο της εταιρίας 
ηλεκτρισμού βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, δίπλα στη γέφυρα που συνορεύει με την κατεχόμενη περιοχή της Grbavica και 
συχνά γινόταν αντικείμενο βομβαρδισμού.

Τούρκικα Λουτρά – Χαμάμ:

Τα πρώτα δημόσια λουτρά χτίστηκαν στο Σαράγεβο το 1462. Το χαμάμ του Gazi Husrev-bey χτίστηκε 
κοντά στον Καθολικό Καθεδρικό την τέταρτη δεκαετία του 16ου αιώνα. Επηρεασμένα από την παράδοση 
των Ρωμαϊκών λουτρών, τα χαμάμ χρησιμοποιούνταν τόσο για λουτρό, όσο και για κοινωνικοποίηση ή 
διασκέδαση. Κατά την κομμουνιστική εποχή, το συγκεκριμένο χαμάμ μετατράπηκε σε ένα ελκυστικό καφέ-

εστιατόριο και αργότερα σε καζίνο. Κατά την πολιορκία, περιστασιακά  χρησιμοποιούταν σαν αγορά, εξαιτίας της προστασίας 
που παρείχε από τις βόμβες. 

Η Ακαδημία Τεχνών: 

Η Ακαδημία Τεχνών στεγάζεται στην παλιά Ευαγγελική Εκκλησία. Κατά την πολιορκία 
διεξάγονταν μαθήματα, ενώ λάβανε χώρα πολλές εκθέσεις.

12



Η Κρήνη – Sebilj:

Στη Bascarsija, ανάμεσα σε μικρομάγαζα, διάφορους τόπους λατρείας διαφορετικών πίστεων, εκπαιδευτικά 
και πολιτιστικά κτίρια, πάνω στην κεντρική πλατεία υπάρχει μια δημόσια κρήνη. Πήρε τη σημερινή της 
μορφή στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά υπήρξε ένα από τα εμβλήματα της πόλης, που κοσμούσε πολλές 
καρτ-ποστάλ από το Σαράγεβο. Κατά την πολιορκία λειτουργούσε αποκλειστικά ως σύμβολο, γιατί δεν 
υπήρχε νερό σε καμιά βρύση.

Skenderija:

Πριν τον πόλεμο το κτίριο της Skenderija ήταν ένα νεανικό πολιτιστικό, 
αθλητικό και εμπορικό κέντρο. Η μια πτέρυγα, σε μορφή φτερού, του 
κτιρίου –η Νεανική Εστία- κάηκε. Στο γήπεδο μπάσκετ της παλαιάς 
ομάδας “Bosna” διοργανώνονταν μικρά τουρνουά ποδοσφαίρου. Το 
υπόγειο τμήμα της Skenderija λειτουργούσε σαν εμπορικό κέντρο, στα 
καφέ του οποίου οι κάτοικοι μπορούσαν να συναντηθούν ασφαλείς 
από τους βομβαρδισμού, ενώ στις μπουτίκ πωλούνταν ρούχα από το 
1992. Το υπόλοιπο κτίριο ήταν περικυκλωμένο από αγκαθωτό πλέγμα 
και στέγαζε το γαλλικό τάγμα των κυανόκρανων. 

Το Κτίριο «Παπαγάλος» - Papagajka:

Το παράταιρο κτίριο στην παλιά πόλη, θεωρούμενο σαν ένα από τα πιο άνοστα αρχιτεκτονικά 
πειράματα του Σαράγεβο, δεν είχε ολοκληρωθεί όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες. Οι πρόσφυγες από 
τα περίχωρα της πόλης, που τα σπίτια τους είχανε καταστραφεί, μετακόμισαν στο κτίριο. Σύντομα 
έγιναν γνωστοί για τις εξαιρετικά υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης.

Το Κτίριο “Energoinvest”:

Το 90% των χώρων του σύγχρονο κτιρίου, μιας εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων της Βοσνίας, δεν μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί γιατί είχε φάτσα την κατεχόμενη πλευρά της πόλης. Εργασίες πραγματοποιούνταν μόνο 
στα κατώτερα επίπεδα του κτιρίου. Συχνά βομβαρδισμένο, σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο.

Η Φοιτητική Εστία και η «Disneyland”:

Η εστία, ένα δείγμα αρχιτεκτονικής σοσιαλιστικού ρεαλισμού στο προάστιο Nedarici, φιλοξενούσε τους 
ξένους σπουδαστές που παρέμειναν στην πόλη όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Κατά τις επιθέσεις το κτίριο 
κάηκε και οι φοιτητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερο μέρος. Κοντά στην εστία υπάρχει το κατεστραμμένο 
Σπίτι του Γηραιού Λαού. Το κτίριο χτίστηκε για τους μεγαλύτερους κατοίκους και αποκαλούνταν “Disney-
land” λόγω των χρωμάτων και του ντιζάιν. 

Νοσοκομεία:

Την Άνοιξη του 1992 τα κτίρια των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην παλιά πόλη βομβαρδίστηκαν. 
Το Μάη του 1992 το κρατικό νοσοκομείο βομβαρδίστηκε εντατικά, ενώ στο σύνολο της πολιορκίας 
δέχτηκε πάνω από 200 όλμους. Τα θύματα ήταν ασθενείς. Η κλινική Kosevo υπέφερε την ίδια τύχη. Τα 
χειρουργεία και οι μονάδες εντατικής θεραπείας χτυπήθηκαν. Τα νοσοκομεία συχνά βομβαρδίζονταν 
με θωρακισμένους όλμους που είχαν τη δυνατότητα να διαπερνούν κάμποσα δωμάτια. Τα κτίρια 
που και που εκκενώνονταν από τους ασθενείς, ενώ οι χειρούργοι συχνά πραγματοποιούσαν 
επεμβάσεις χωρίς ηλεκτρικό ή νερό, χρησιμοποιώντας κεριά και 5λιτρα μπιτόνια. Εκατοντάδες 
πολίτες εισάγονταν καθημερινά στα νοσοκομεία.

13



Ο Ουρανός:

Το νυχτερινό χρώμα του ουρανού είναι ένα σπέσιαλ Σαράγεβο-κόκκινο. 
Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό και όταν οι φωτιές από τα πυρά 
αγγίζουν τον ουρανό ή όταν ο ουρανός «ανάβει» από τα τροχιοδεικτικά 
βλήματα και σφαίρες. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

οι κυανόκρανοι, το ΝΑΤΟ και τα Avacs σκίζουν τους αιθέρες. Για πολύ καιρό οι κάτοικοι του Σαράγεβο προσπαθούσαν να 
αντιληφθούν την καταγωγή του κόκκινου στίγματος, που αργά κινούταν ανάμεσα στα αστέρια. Ήταν Ufo ή κατασκοπευτικός 
δορυφόρος; Για 4 χρόνια οι ουρανοί του Σαράγεβο ήταν απαγορευμένοι για πολιτικές πτήσεις. Τα πτηνά που πετούν πάνω 
από το Σαράγεβο είναι τα σπουργίτια, τα περιστέρια και τα κοράκια.

Το Κτίριο της Προεδρίας:

Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο. Χτίστηκε το 1885 σε νέο-αναγεννησιακό ρυθμό, πάνω σε ένα παλάτι του 
15ου αιώνα. Ήταν ο αγαπημένος στόχος. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε 
στους δρόμους γύρω από το κτίριο. Η Προεδρία παρέμεινε εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και 
ξένοι πολιτικοί και αντιπροσωπείες πάντα γίνονταν δεκτοί εκεί, επειδή οι επισκέψεις τους σήμαιναν 
παροδική στάση των βομβαρδισμών.

Η Αγορά Markale:

Η σκεπαστή αγορά χτίστηκε το 1894-95 και συχνά περιγράφεται πως προσιδιάζει σε θέατρο 
και λιγότερο σε μέρος όπου πωλείται κρέας και λαχανικά. Κατά την πολιορκία οι πωλητές και οι 
πελάτες της ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πιο προστατευμένοι από αυτούς στις υπαίθριες αγορές. Οι 
3 πιο φρικαλέες σφαγές κατοίκων του Σαράγεβο έγιναν ή κοντά σε αυτή ή μπροστά σε αυτή. Στην 
τελευταία, 28 Αυγούστου 1995, ένα βλήμα σκότωσε 41 και τραυμάτισε άλλους 85 ανθρώπους. Αυτό 
το περιστατικό ήταν η άμεση αφορμή των αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ κατά σερβικών θέσεων, 
της υπογραφής της συμφωνίας του Dayton και της σταδιακής αποκλιμάκωσης της πολιορκίας.

Οι Κένταυροι:

Κατά τη διαμαρτυρία «Μια διαδρομή για το Σαράγεβο» κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις πουλούσαν 
εισιτήρια μεταφορών, τα έσοδα των οποίων πήγαιναν σε ένα ταμείο για την ανακατασκευή του 
δικτύου μεταφορών του Σαράγεβο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής της πρωτοβουλίας, 
στο Σαράγεβο δημιουργήθηκαν γλυπτά από κατεστραμμένα αυτοκίνητα που υπήρχαν παρατημένα 
στους δρόμους, που απεικόνιζαν κενταύρους να μάχονται. Υποτίθεται πως θα κινούταν πάνω στις 
γραμμές. Όμως, οι κυανόκρανοι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια τους κι έτσι σύντομα 
μεταφέρθηκα σε ασφαλέστερο σημείο.    

Όπλα:

Στην αρχή της πολιορκίας ο επιτιθέμενος περικύκλωσε το Σαράγεβο με μια θηλιά από 260 
τανκς, 120 ολμοβόλα, αμέτρητους εκτοξευτές ρουκετών, αντιαεροπορικά, ελεύθερους 
σκοπευτές, οπλοπολυβόλα… Κατά την πολιορκία, το δημοφιλές παιχνίδι μέσα στα καταφύγια 
του Σαράγεβο ήταν να βρεις από τον ήχο της έκρηξης τον τύπο του όπλου και το διαμέτρημα 
του. Όμως, τα πιο ενδιαφέροντα όπλα ήταν αυτά που κατασκεύασαν οι αμυνόμενοι κατά την 
πρώτη περίοδο της πολιορκίας. Όπλα φτιαγμένα από σωληνώσεις υγραερίου, τόξα και βέλη 
με εκρηκτικά, μπουκάλια γεμάτα με διάφορα εύφλεκτα υλικά που μπορούσαν να εκτοξευτούν 
με όπλα, αυτοσχέδιες βόμβες που ήταν τόσο επικίνδυνες για τον επιτιθέμενο, όσο και για 
αυτούς που τις χρησιμοποιούσαν.

Το Κτίριο του Ερυθρού Σταυρού και το Σινεμά “Sutjeska”:
 
Το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού και το σινεμά “Sutjeska” βρίσκονται απέναντι από το δημαρχείο, σε ένα 
από τα πιο επικίνδυνα σταυροδρόμια του Σαράγεβο. Παρά το υπερβολικά εμφανές σήμα του Ερυθρού 
Σταυρού, το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέσα στους καμένους τοίχους του καλλιτέχνες και 
γλύπτες εγκαινίασαν μια μακροπρόθεσμη έκθεση με το όνομα «Οι Αυτόπτες Μάρτυρες της Ύπαρξης». 
Στους επισκέπτες προσφερόταν ζεστό τσάι, πράγμα που από μόνο του αποτελούσε γεγονός κατά τους 
άνυδρους κρύους χειμώνες του Σαράγεβο. 
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Οδός Trascanska:

Τοποθετημένη στην περιοχή Marijin Dvor, υπήρξε το σημείο όπου χτυπήθηκε από ελεύθερους 
σκοπευτές ο μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων του Σαράγεβο. Για λίγο καιρό οι πολίτες προστατεύονταν 
από τα πυρά με μεγάλους τσιμεντένιους όγκους. Μετά τη σφαγή στην αγορά το Φλεβάρη του 1994, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διέταξε την απομάκρυνση των όπλων του επιτιθέμενου γύρω από την 
πόλη και έτσι απομακρύνθηκαν και τα τσιμεντένια μπλοκ από τους δρόμους της πόλης. Όμως το 1995 
επανατοποθετήθηκαν.

Zetra:

Το αθλητικό κέντρο “Zetra” ήταν το μέρος της τελετής λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 
Πριν την πολιορκία γίνονταν εκεί αγώνες hockey, πρωταθλήματα skate και συναυλίες. Παρόλο που 
δεν είχε χτιστεί από εύφλεκτα υλικά, μετά από αμέτρητες βολές από τους γύρω λόφους τυλίχτηκε 
στις φλόγες, οι οποίες έλιωσαν την οροφή από χαλκό. Η φωτογραφία του φλεγόμενου “Zetra” 
προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής Juan Antonio Samaranch, ο 
οποίος κλείνοντας τους αγώνες είχε δηλώσει «Αντίο αγαπητό Σαράγεβο». Το υπόγειο του “Zetra” 
χρησίμευε για καταφύγιο και αποθηκευτικός χώρος πολλών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Unis:

Οι δύο μπλε ουρανοξύστες της περιοχής Marijin Dvor είναι τα δύο ψηλότερα κτίρια της πόλης. Πριν 
τον πόλεμο οι κάτοικοι αποκαλούσαν τα κτίρια με τα ονόματα δύο διάσημων χαρακτήρων ανεκδότων 
που κυκλοφορούσαν στο Σαράγεβο: Momo και Uzeir. Τα ονόματα προέρχονται από διαφορετική εθνική 
καταγωγή και από τη στιγμή που τα κτίρια ήταν εξίσου ψηλά, συμβόλιζαν την αδελφότητα και την ενότητα 
του Σαράγεβο. Κανείς δεν ήξερε ποιος ουρανοξύστης ήταν ο Momo και ποιος ο Uzeir, οπότε οι επιτιθέμενοι 
κατέστρεψαν και τους δύο. Πρέπει να αποτελούσαν μια προδοσία για τα μάτια των πυρομανών. Παρόλο 
που και τα δύο κτίρια διέθεταν τα πιο αναβαθμισμένα συστήματα αποτροπής φωτιάς, κάηκαν, γιατί οι 
κάτοικοι είχαν αδειάσει τις δεξαμενές νερού.

Η Αρτοποιία:

Το εργοστάσιο αρτοποιίας της πόλης, που αποτελούσε την μοναδική 
πηγή ψωμιού για τους κάτοικους, βομβαρδίζονταν διαρκώς και τμήμα του 
εξοπλισμού του καταστράφηκε. Πέραν από τους βομβαρδισμούς, είχε 
ελλείψεις σε ηλεκτρικό και γκάζι, ενώ πέρα από τις προμήθειες ενέργειας, 
συχνά υπέφερε από ελλείψεις σε αλεύρι, μαγιά και νερό. Επίσης, η διανομή του 
ψωμιού δυσχεραινόταν, λόγω των βομβαρδισμών και την έλλειψη καυσίμων 
για τα φορτηγά. Παρά τις δυσκολίες, η 27η Δεκέμβρη 1995 σηματοδότησε τη 
μέρα όπου ο φούρνος παρήγαγε το εκατομμυριοστό καρβέλι ψωμί για τους 
κατοίκους της πολιορκημένης πόλης. 

Κήποι:

Η πείνα πήρε κεφάλι στην πολιορκημένη πόλη και οι κάτοικοι της άρχισαν να ανακαλύπτουν 
πολλά φυτά που φύτρωναν παντού και είχαν ωραία γεύση. Τσουκνίδες και αγριοραδίκια 
βρήκαν το δρόμο τους για τις αγορές, σε αρκετά υψηλές τιμές. Το ίδρυμα «Ανοιχτή Κοινωνία» 
έστειλε στην πόλη σπόρους κολοκύθας, καρότου, τομάτας, μαρουλιού και καλαμποκιού, 
αξίας 2 εκ. δολαρίων. Όλες οι πράσινες επιφάνειες, τα πάρκα, πέριξ των σπιτιών, κουτιά στα 
μπαλκόνια, έγιναν κήποι, διάφοροι εκ των οποίων αποτέλεσαν αντικείμενο θαυμασμού για 
τους ξένους ταξιδιώτες. Δεν υπήρχαν τριανταφυλλιές, λιλά, γιασεμιά.
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Το Δημοτικό Μουσείο – Η Σχολή Θεολογίας:

Λόγω του συχνού βομβαρδισμού τα εκθέματα του μουσείου είχαν μετακινηθεί. Την ίδια στιγμή το 
κτίριο επεστράφη στον πραγματικό του ιδιοκτήτη και έτσι τώρα στεγάζει τη σχολή Θεολογίας. Το 
ενδιαφέρον ψεύδο-μαυριτανικό κτίριο, που βρίσκεται στην οδό Sagrdzije, χτίστηκε μεταξύ 1887 και 
1889 κατά τη διάρκεια της αυστροουγγρικής διοίκησης.

Μεταφορές:

Ήδη από τον πρώτο χρόνο της πολιορκίας οι επίσημες στατιστικές 
κατέδειξαν ότι ο αριθμός των οχημάτων έπεσε στις 5.000 από 105.000. 
Από τις 200 αστικές διαδρομές των Μ.Μ.Μ. παρέμεινε μία και από τα 
6.000 οχήματα που εξυπηρετούσαν αυτές τις γραμμές μόλις 60. Το 

Μάη του 1992 το αμαξοστάσιο βομβαρδίστηκε και ένας μεγάλος αριθμός λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ καταστράφηκε. Τα 
τρόλεϊ σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Τα λίγα λεωφορεία και τραμ, υπό την προϋπόθεση πως υπήρχε καύσιμο ή ηλεκτρικό, 
έπαιρναν τους δρόμους και μετατρέπονταν στους αγαπημένους στόχους. Τα Golf της Volkswagen, που κατασκευάζονταν στο 
Σαράγεβο πριν τον πόλεμο, ήταν τα πιο διαδεδομένα μέσα μεταφοράς. Λόγω των υψηλών ταχυτήτων και ένα μεγάλο αριθμό 
οδηγών χωρίς δίπλωμα, μια αφίσα έκανε την εμφάνιση της στους πρώτους μήνες της πολιορκίας: «ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, 
ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΣΤΕ ΑΔΙΚΑ». Επίσης ενημέρωνε τους πολίτες πως «ΥΠΗΡΞΑΝ 300 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ» σε ατυχήματα. Τα 
λευκά οχήματα του ΟΗΕ, που σκότωσαν κάμποσους κατοίκους του Σαράγεβο, ήταν το πιο συχνό θέαμα στους δρόμους.

Γέφυρες:

Οι γέφυρες που υποτίθεται ενώνουν ανθρώπους ήταν στην πραγματικότητα είτε σύνορα, είτε επικίνδυνες 
ζώνες ελεύθερων σκοπευτών. Οι κάμερες των ξένων ανταποκριτών παραμόνευαν γύρω από τις γέφυρες, 
καθώς κρύβονταν πίσω από γωνίες ή μέσα σε μεταγωγικά του ΟΗΕ, και περίμεναν τον “live” θανάσιμο 
πυροβολισμό που θα τους έφερνε λεφτά ή βραβεία. Το πρώτο θύμα πέφτει νεκρό στη γέφυρα Vrbanja στις 
6 Απρίλη 1992, χτυπημένο από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή. Η γέφυρα «Αδελφότητα και Ενότητα» χώριζε 
τις δύο πλευρές της πόλης και εκεί γίνονταν οι ανταλλαγές των αιχμαλώτων πολέμου. Κάτω από τη γέφυρα 
κοντά στο δημαρχείο κάτοικοι κάνανε την μπουγάδα τους με ρίσκο να σκοτωθούν, ενώ σε άλλες γέφυρες 
ψάρευαν ή μάζευαν νερό. Το γλυπτό «Ποδηλάτης», που τοποθετήθηκε πάνω από τον ποταμό Miljacka το 

1993, αποτελούσε ειδική ατραξιόν. Για αυτούς που τρέχανε πάνω στη γέφυρα στο ταχυδρομείο, αν κοίταζαν πεταχτά τον 
«ποδηλάτη», φαίνονταν σαν κάποιος περαστικός να είχε τιναχτεί στον αέρα. 
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