Φύλλο ∆ευτέρας
24 - 05 - 2004

Ξεκλήρισµα Σέρβων στο Κόσοβο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Τεύχη Βιβλιοθήκης

Από το 1999 περίπου 250.000 Σέρβοι και µη αλβανικοί
πληθυσµοί εκτοπίστηκαν από το Κόσοβο, 1.300
σκοτώθηκαν, 1.100 αγνοούνται (µάλλον είναι νεκροί) και
καταστράφηκαν 50.000 σπίτια και 150 ορθόδοξες
εκκλησίες.
Τα παραπάνω ανέφερε ο πρέσβης της Σερβίας-Μαυροβουνίου
στην Αθήνα, Ντούσαν Μπατάκοβιτς, στην εκδήλωση-συζήτηση
που οργάνωσαν χθες στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο η Ενωση για τη ∆ηµοκρατία στα Βαλκάνια και το
Κέντρο για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Ν.Α. Ευρώπη.
Χαρακτήρισε πογκρόµ εναντίον των Σέρβων τα αιµατηρά επεισόδια του
περασµένου Μαρτίου, λέγοντας ότι ήταν καταστροφικά, και ότι συµµετείχε και
η Αλ Κάϊντα, κάτι που η αλβανική πλευρά χαρακτήρισε «αστειότητα».
Περισσότερο αισιόδοξοι, ο συντονιστής του Συµφώνου Σταθερότητας, Ερχαρντ
Μπούσεκ, και ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης στη
Θεσσαλονίκη, Ρίχαρντ Ζινκ, τόνισαν ότι τα επεισόδια του Μαρτίου ήταν µια
ακραία οπισθοδρόµηση, αλλά υπάρχουν περιθώρια για επίτευξη λύσης.
Τάχθηκαν υπέρ της έναρξης άµεσων συνοµιλιών ανάµεσα στις δύο πολιτικές
πλευρές στο Κόσοβο και ζήτησαν την πιο αποφασιστική παρέµβαση της Ε.Ε.
και της διεθνούς κοινότητας.
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Αναζήτηση
Του κόσµου

Ο πρόεδρος της Ενωσης για τη ∆ηµοκρατία στα Βαλκάνια, Νίκος Ευθυµιάδης,
µίλησε για «ψευδαίσθηση ευηµερίας» στο Κόσοβο και ο πολιτικός αναλυτής
(εκδότης του περιοδικού «Forum» στα Σκόπια), Σάσο Ορντάνοσκι, είπε ότι οι
Αλβανοί πυροβολούν οι ίδιοι τα πόδια τους µε την πολιτική που ακολουθούν.
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