7σελ

Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2008

  Κοσσυφοπέδιο-Βόρειος Ἤπειρος
ΒΙΟΙ   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ἤ ὄχι;

Σ

τὶς 17 Φεβρουαρίου 2008 ἡ ἡγεσία
τοῦ Κοσσυφοπεδίου -στηριζόμενη
στοὺς προστάτες της-  κήρυξε τὴν ἀνε
ξαρτησία τῆς περιοχῆς. Ὅλα τὰ «δόγμα
τα» καὶ «θέσφατα» ποὺ εἶχε ἐπινοήσει
ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ γιὰ νὰ
δικαιολογεῖ τὴν ἀδρανῆ καὶ μοιρολα
τρικὴ στάση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν
-ἀπὸ τὸ «ἀπαραβίαστο τῶν συνόρων»
καὶ τὸ «δὲν διεκδικοῦμε τίποτα» μέχρι
ἀκόμη καὶ τὸ «ἡ Κύπρος ἀποφασίζει καὶ
ἡ Ἑλλάδα συμπαρίσταται»-κατέρρευσαν
καὶ γελοιοποιήθηκαν. Τὴν ἐκκωφαντικὴ
σιωπὴ τῶν πρώτων ἡμερῶν διαδέχτη
κε ἡ ἐμφανὴς ἀλλαγὴ στὴν ἐξωτερικὴ
πολιτικὴ καὶ τὸ εὐχάριστο εἶναι μὲ συ
ναίνεση σχεδὸν ὅλου του πολιτικοῦ κό
σμου.
ὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμερομηνία 94 χρό
νια πρίν, κήρυξαν τὸν αὐτονομιακὸ

ἀδιανόητο μετὰ ἀπὸ μία τέτοια ἐξέλι
ξη στὸ Κοσσυφοπέδιο, νὰ παραμείνει
τελματωμένο τὸ Βορειοηπειρωτικὸ
ζήτημα.   Καὶ δεύτερον καὶ σπουδαιό
τερο, τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου
προηγεῖται ἱστορικὰ καὶ εἶναι ἐπὶ τῆς
οὐσίας πολὺ πιὸ ἕτοιμο πρὸς λύση
στὴν κατεύθυνση τῆς αὐτονομίας.

πρὸς τὸν Ἀλβανικὸ λαὸ ποὺ ἀναγκα
στικὰ ζοῦν μαζί του καὶ ἡ μητέρα πατρί
δα τους, ἡ Ἑλλάδα, εἶναι αὐτὴ ποὺ τὸν

«εἶναι ἀδιανόητο μετὰ ἀπὸ μία
τέτοια ἐξέλιξη στὸ Κοσσυφοπέ
διο, νὰ παραμείνει τελματωμένο
τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα»
τρέφει τὶς δύο τελευταῖες δεκαετίες καὶ
τὸν ὁδηγεῖ στὸ δρόμο τῆς ἀνάπτυξης καὶ
τῆς Εὐρώπης.
ἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν ἔχουν ὑπό
δικους καὶ κατάδικους γιὰ ἐγκλή
ματα πολέμου στὰ Διεθνῆ Δικαστήρια.
Ἀντίθετα χιλιάδες ἀπὸ αὐτοὺς ἄδικα κα
ταδικάστηκαν, διώχθηκαν, φυλακίστη
καν, βασανίστηκαν, ἐξορίστηκαν καὶ
θανατώθηκαν ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ζώ
γου, τῶν φοβερῶν Χότζα καὶ Ἀλία, μέχρι
τοὺς ἡρωικοὺς πέντε της «Ὁμόνοιας» τὸ
1994 καὶ τοὺς πέντε Χειμαριῶτες τὸ 2003.
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Κατεστραμμένο μοναστήρι τοῦ
14ου αἰ στὸ Κοσσυφοπέδιο

Ἄσχετα ἂν παροδικὰ συμφέροντα ποὺ
ἤθελαν ἕνα βολικὸ προτεκτοράτο καὶ ἡ
ἀδράνεια τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὁδήγη
σαν σὲ θέσεις καὶ στάσεις ὅπως αὐτὴ τῆς
Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς.
άντως ἡ ἀλήθεια πα
ραμένει, ὅτι σὲ ἀντί
θεση μὲ τοὺς Κοσσοβά
ρους:
ἱ Βορειοηπειρῶτες δὲ
διεκδικοῦν τὴν πα
τρίδα κάποιου ἄλλου λαοῦ
καὶ τὰ ἱστορικά του λίκνα.
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι
ἡ πανάρχαια ἑλληνικὴ
πατρίδα τους καὶ ἡ ἱστο
ρία τοὺς ἀναπόσπαστο
κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς
ἱστορίας
ἱ
Βορειοηπειρῶτες
δὲν βασίζονται στὰ
ἄνομα συμφέροντα τῶν
ἰσχυρῶν ἀπὸ τὴν Τουρκο
κρατία καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Χίτλερ ἕως σήμερα. Ἀντί
Σερβικὸς χάρτης ποὺ ἀναπαριστᾶ τὰ χτυπήματα τῶν
θετα εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐνα
Ἀλβανῶν σὲ σερβικὰ μοναστήρια
ντιώθηκαν καὶ ὑπέστησαν
τὰ πάνδεινα ἀπὸ κάθε
τοὺς ἀγώνα οἱ Βορειοηπειρῶτες. Καὶ μά
λιστα ἕναν ἀγώνα νικηφόρο ποὺ εἶχε μορφῆς ὁλοκληρωτισμό.
ἱ Βορειοηπειρῶτες δὲ χρειάζε
ὡς ἀποτέλεσμα στὶς 17 Μαΐου τοῦ 1914ται νὰ αἱματοκυλίσουν χωριά,
μόλις τρεῖς μῆνες μετὰ-τὴν ὑπογραφὴ
νὰ
σκορ
πίζουν πτώματα στὶς βουνο
τοῦ Πρωτόκολλου τῆς Κερκύρας ἀπὸ τὶς
Μεγάλες Δυνάμεις καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πλαγιὲς γιὰ νὰ προκαλέσουν τὴ διε
Ἀλβανία ποὺ παραχωροῦσε εὐρύτατη θνῆ παρέμβαση καὶ νὰ ἐπιχαίρουν
-γεωγραφικὰ καὶ πολιτικὰ-αὐτονομία τὸ βομβαρδισμὸ ἀμάχων, ὑποδομῶν
στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Αὐτὴν ἡ τυχαία(;) ἀκόμη καὶ μίας ἱστορικῆς εὐρωπα
σύμπτωση ἀπεικονίζει ἀνάγλυφα δύο ϊκῆς πρωτεύουσας. Ἀντίθετα ἐκφρά
πραγματικότητες: Πρῶτον, ὅτι εἶναι ζουν αἰσθήματα φιλίας καὶ ἀγάπης
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  «Οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲ
χρειάζεται νὰ αἱματοκυλί
σουν χωριά, νὰ σκορπίζουν
πτώματα στὶς βουνοπλα
γιὲς γιὰ νὰ προκαλέσουν
τὴ διεθνῆ
παρέμβαση»
Τὸ μόνο τοὺς ἔγκλημα, ὅτι ἦταν Χρι
στιανοὶ καὶ Ἕλληνες.
ἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν γκρέμισαν,
οὔτε κατέστρεψαν λατρευτικοὺς
χώρους, ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια χα
ρακτηρισμένα ὡς μνημεῖα παγκόσμιας
κληρονομιᾶς. Ἀντίθετα εἶδαν τοὺς δι
κούς τους νὰ μετατρέπονται σὲ στά
βλους, νὰ ἰσοπεδώνονται καὶ ἀκόμη καὶ
σήμερα νὰ βεβηλώνονται καὶ νὰ λεηλα
τοῦνται.
υνεπῶς, πράγματι ἡ Βόρειος Ἤπει
ρος δὲν εἶναι Κοσσυφοπέδιο. Ἡ
Βόρειος Ἤπειρος διεκδικεῖ τὰ δίκαιά της
μὲ μέσα εἰρηνικά, βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ
Διεθνοῦς Δικαίου, μὲ ἑνότητα καὶ δυ
ναμισμό. Καὶ γιὰ κάθε ἀντικειμενικὸ
παρατηρητὴ ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν εἰρήνη,
ἡ δικαίωση τῆς εἶναι μονόδρομος, κάτω
ὅμως ἀπὸ μία βασικὴ προϋπόθεση: Τὴν
ἀφύπνιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὴ Βόρειο
Ἤπειρο, στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ἀλλὰ
καὶ παγκοσμίως.
Δημήτριος Πέτκος
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