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Στὶς 17 Φεβρουαρίου 2008 ἡ ἡγεσία
τοῦ Κοσσυφοπεδίου στηριζόμενη

στοὺς προστάτες της κήρυξε τὴν ἀνε
ξαρτησίατῆςπεριοχῆς.Ὅλατὰ«δόγμα
τα» καὶ «θέσφατα» ποὺ εἶχε ἐπινοήσει
ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ γιὰ νὰ
δικαιολογεῖ τὴν ἀδρανῆ καὶ μοιρολα
τρικὴστάσητῶντελευταίωνδεκαετιῶν
ἀπὸ τὸ «ἀπαραβίαστο τῶν συνόρων»
καὶ τὸ «δὲν διεκδικοῦμε τίποτα» μέχρι
ἀκόμηκαὶτὸ«ἡΚύπροςἀποφασίζεικαὶ
ἡἙλλάδασυμπαρίσταται»κατέρρευσαν
καὶγελοιοποιήθηκαν.Τὴνἐκκωφαντικὴ
σιωπὴ τῶν πρώτων ἡμερῶν διαδέχτη
κε ἡ ἐμφανὴς ἀλλαγὴ στὴν ἐξωτερικὴ
πολιτικὴ καὶ τὸ εὐχάριστο εἶναιμὲσυ
ναίνεσησχεδὸνὅλουτουπολιτικοῦκό
σμου.

Τὴνἴδιαἀκριβῶςἡμερομηνία94χρό
νιαπρίν,κήρυξαντὸναὐτονομιακὸ

τοὺςἀγώναοἱΒορειοηπειρῶτες.Καὶμά
λιστα ἕναν ἀγώνα νικηφόρο ποὺ εἶχε
ὡςἀποτέλεσμαστὶς17Μαΐουτοῦ1914
μόλις τρεῖς μῆνες μετὰτὴν ὑπογραφὴ
τοῦΠρωτόκολλουτῆςΚερκύραςἀπὸτὶς
ΜεγάλεςΔυνάμειςκαὶἀπὸτὴνἴδιατὴν
Ἀλβανία ποὺ παραχωροῦσε εὐρύτατη
γεωγραφικὰ καὶ πολιτικὰαὐτονομία
στὴ ΒόρειοἬπειρο. Αὐτὴν ἡ τυχαία(;)
σύμπτωση ἀπεικονίζει ἀνάγλυφα δύο
πραγματικότητες: Πρῶτον, ὅτι εἶναι

ἀδιανόητομετὰἀπὸμίατέτοιαἐξέλι
ξηστὸΚοσσυφοπέδιο,νὰπαραμείνει
τελματωμένο τὸ Βορειοηπειρωτικὸ
ζήτημα.  Καὶ δεύτερον καὶ σπουδαιό
τερο, τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου
προηγεῖταιἱστορικὰκαὶεἶναιἐπὶτῆς
οὐσίας πολὺ πιὸ ἕτοιμο πρὸς λύση
στὴν κατεύθυνση τῆς αὐτονομίας.

Ἄσχετα ἂν παροδικὰ συμφέροντα ποὺ
ἤθελανἕναβολικὸπροτεκτοράτοκαὶἡ
ἀδράνειατῆςἑλληνικῆςπλευρᾶςὁδήγη
σανσὲθέσειςκαὶστάσειςὅπωςαὐτὴτῆς

Ἀμερικανικῆςπολιτικῆς.

Πάντωςἡἀλήθειαπα
ραμένει,ὅτισὲἀντί

θεση μὲ τοὺς Κοσσοβά
ρους:

ΟἱΒορειοηπειρῶτεςδὲ
διεκδικοῦν τὴν πα

τρίδακάποιουἄλλουλαοῦ
καὶτὰἱστορικάτουλίκνα.
ἩΒόρειοςἬπειρος εἶναι
ἡ πανάρχαια ἑλληνικὴ
πατρίδα τους καὶ ἡ ἱστο
ρία τοὺς ἀναπόσπαστο
κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς
ἱστορίας

Οἱ Βορειοηπειρῶτες
δὲν βασίζονται στὰ

ἄνομα συμφέροντα τῶν
ἰσχυρῶνἀπὸτὴνΤουρκο
κρατίακαὶτὴνἐποχὴτοῦ
Χίτλερ ἕως σήμερα.Ἀντί
θεταεἶναιαὐτοὶποὺἐνα
ντιώθηκανκαὶὑπέστησαν
τὰ πάνδεινα ἀπὸ κάθε

μορφῆςὁλοκληρωτισμό.

Οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲ χρειάζε
ται νὰ αἱματοκυλίσουν χωριά,

νὰ σκορπίζουνπτώματα στὶς βουνο
πλαγιὲς γιὰ νὰ προκαλέσουν τὴ διε
θνῆ παρέμβαση καὶ νὰ ἐπιχαίρουν
τὸ βομβαρδισμὸ ἀμάχων, ὑποδομῶν
ἀκόμη καὶ μίας ἱστορικῆς εὐρωπα
ϊκῆς πρωτεύουσας. Ἀντίθετα ἐκφρά
ζουν αἰσθήματα φιλίας καὶ ἀγάπης

πρὸς τὸν Ἀλβανικὸ λαὸ ποὺ ἀναγκα
στικὰζοῦνμαζίτουκαὶἡμητέραπατρί
δατους,ἡἙλλάδα, εἶναιαὐτὴποὺτὸν

τρέφειτὶςδύοτελευταῖεςδεκαετίεςκαὶ
τὸνὁδηγεῖστὸδρόμοτῆςἀνάπτυξηςκαὶ
τῆςΕὐρώπης.

Οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν ἔχουν ὑπό
δικους καὶ κατάδικους γιὰ ἐγκλή

ματαπολέμουστὰΔιεθνῆΔικαστήρια.
Ἀντίθεταχιλιάδεςἀπὸαὐτοὺςἄδικακα
ταδικάστηκαν, διώχθηκαν, φυλακίστη
καν, βασανίστηκαν, ἐξορίστηκαν καὶ
θανατώθηκαν ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ζώ
γου,τῶνφοβερῶνΧότζακαὶἈλία,μέχρι
τοὺςἡρωικοὺςπέντετης«Ὁμόνοιας»τὸ
1994καὶτοὺςπέντεΧειμαριῶτεςτὸ2003.

Τὸμόνοτοὺς ἔγκλημα,ὅτιἦτανΧρι
στιανοὶκαὶἝλληνες.

Οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν γκρέμισαν,
οὔτε κατέστρεψαν λατρευτικοὺς

χώρους, ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια χα
ρακτηρισμέναὡς μνημεῖαπαγκόσμιας
κληρονομιᾶς. Ἀντίθετα εἶδαν τοὺς δι
κούς τους νὰ μετατρέπονται σὲ στά
βλους,νὰἰσοπεδώνονταικαὶἀκόμηκαὶ
σήμερανὰβεβηλώνονταικαὶνὰλεηλα
τοῦνται.

Συνεπῶς,πράγματιἡΒόρειοςἬπει
ρος δὲν εἶναι Κοσσυφοπέδιο. Ἡ

ΒόρειοςἬπειροςδιεκδικεῖτὰδίκαιάτης
μὲμέσαεἰρηνικά,βάσειτῶνἀρχῶντοῦ
Διεθνοῦς Δικαίου, μὲ ἑνότητα καὶ δυ
ναμισμό. Καὶ γιὰ κάθε ἀντικειμενικὸ
παρατηρητὴ ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν εἰρήνη,
ἡδικαίωσητῆςεἶναιμονόδρομος,κάτω
ὅμωςἀπὸμίαβασικὴπροϋπόθεση:Τὴν
ἀφύπνιση τοῦἙλληνισμοῦ, στὴ Βόρειο
Ἤπειρο, στὴν ἐλεύθερηἙλλάδα, ἀλλὰ
καὶπαγκοσμίως.

ΔημήτριοςΠέτκος

ΚοσσυφοπέδιοΒόρειοςἬπειρος

ΒΙΟΙΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ἤὄχι;

«εἶναι ἀδιανόητο μετὰ ἀπὸ μία
τέτοια ἐξέλιξη στὸ Κοσσυφοπέ
διο,νὰπαραμείνειτελματωμένο
τὸΒορειοηπειρωτικὸζήτημα»

Σερβικὸςχάρτηςποὺἀναπαριστᾶτὰχτυπήματατῶν
Ἀλβανῶνσὲσερβικὰμοναστήρια

«ΟἱΒορειοηπειρῶτεςδὲ
χρειάζεταινὰαἱματοκυλί
σουνχωριά,νὰσκορπίζουν
πτώματαστὶςβουνοπλα
γιὲςγιὰνὰπροκαλέσουν

τὴδιεθνῆ
παρέμβαση»

Κατεστραμμένομοναστήριτοῦ
14ουαἰστὸΚοσσυφοπέδιο




