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Οι επιπτώσεις που είχαν
στο Κοσσυφοπέδιο τα
γεγονότα του Μαρτίου του
2004 µε τις δολοφονίες
Σέρβων και το κάψιµο
εκκλησιών και άλλων
µνηµείων, εξετάστηκαν στη
διάρκεια συζήτησης που
διοργάνωσαν σήµερα στη
Θεσσαλονίκη η Ενωση για
τη ∆ηµοκρατία στα
Βαλκάνια και το Κέντρο για
τη ∆ηµοκρατία και τη
Συµφιλίωση στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου και στον πρόλογο του ο πρόεδρος της Ενωσης
για τη ∆ηµοκρατία στα
Βαλκάνια Νίκος Ευθυµιάδης τόνισε ότι στα πέντε χρόνια που πέρασαν από τη
λήξη του πολέµου υπάρχουν ανοιχτές πληγές στο Κοσσυφοπέδιο. ∆εν
επιτεύχθηκε η λύση για ένα πολυεθνικό και σταθερό καθεστώς, έχει
δηµιουργηθεί µια ψευδαίσθηση ευηµερίας, αλλά όταν φτάσει στο τέλος της η
επιχείρηση ανασυγκρότησης, τότε η ευηµερία δεν θα είναι ψευδαίσθηση.
Ο πρέσβης της Σερβίας-Μαυροβουνίου στην Ελλάδα Ντούσαν Μπατάκοβιτς
κατήγγειλε τις επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης των Αλβανών σε βάρος των
Σέρβων και επικαλέστηκε στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία περίπου 250.000
Σέρβοι και µέλη µη αλβανικών πληθυσµών εκτοπίστηκαν από το
Κοσσυφοπέδιο από το 1999 µέχρι σήµερα. Την ίδια περίοδο κάηκαν ή
καταστράφηκαν 50.000 σπίτια, 150 ορθόδοξες εκκλησίες, σκοτώθηκαν 1.300
Σέρβοι και µη αλβανοί και αγνοούνται 1.100. Για τα παραπάνω εγκλήµατα
ελάχιστοι δράστες συνελήφθησαν ή οδηγήθηκαν σε δίκες.
Στη διάρκεια της συζήτησης, ο πρέσβης της Σερβίας-Μαυροβουνίου
κατήγγειλε µάλιστα ότι στα επεισόδια σε βάρος Σέρβων που ξέσπασαν τον
περασµένο Μάρτιο συµµετείχε και η «αλ Κάιντα». Ο ίδιος εξέφρασε φόβους
για δηµιουργία και νέων επεισοδίων κατά τις εκλογές τον προσεχή Οκτώβριο.
Σε αυτή την παρατήρηση, η αντίδραση της αλβανικής πλευράς ήταν ότι
πρόκειται για αστειότητες.
Ο Συντονιστής του Συµφώνου Σταθερότητας Ερχαρντ Μπούσεκ είπε ότι τα
επεισόδια του Μαρτίου οδήγησαν σε µια ακραία οπισθοδρόµηση. Ασφαλώς
χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί λύση, αλλά πρέπει να υπάρξει προσέγγιση σε
λύσεις. Η διεθνής κοινότητα δεν έδωσε περισσότερες ευθύνες στην
προσωρινή κυβέρνηση, οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν ήταν υψηλές,
αλλά δεν ήταν αρκετά τα µέσα για να επιτευχθούν.
Ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης στη Θεσσαλονίκη
Ρίχαρντ Ζινκ επισήµανε ότι σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να υπάρξει
συνεννόηση µεταξύ Αλβανών και Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο και η
Ευρωπαϊκή Ενωση να αναλάβει πρωτοβουλίες. Το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται
στην Ευρώπη και πρέπει να διοικείται µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Ο πολιτικός αναλυτής και εκδότης του περιοδικού "Forum" από τη FYROM
Σάσο Ορντανοσκι κατηγόρησε τους Αλβανούς ότι αποµονώνουν τους
Σέρβους, αντί να τους κάνουν συνεταίρους, και φαίνεται ότι θέλουν ένα
ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο χωρίς τους Σέρβους. Τάχθηκε υπέρ της
λειτουργίας σερβικού Πανεπιστηµίου στη Μητρόβιτσα κι έφερε ως παράδειγµα
τη λειτουργία αλβανικού Πανεπιστηµίου στο Τέτοβο της FYROM.
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