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Η  Ελλάδα
(όταν θέλει) μπορεί  '

Του Α λεξη ΙΙαπλχελλ

ΠΡΙΣΉΝΑ. Το κλισέ-σύνθημα που αναφέρει ότι «η  Ελλάδα ι 
.όταν θέλει μπορεί» (ραίνεται πωε σε μερικέε περιπτώσειε ι- : j 
σχύει. Ενα καλό παράδειγμα είναι η αΕιοπιστία Που έχει η Α- |
θήνα στο Κοσσυφοπέδιο τόσο με την τοπική ηγεσία των Σέρ- 
βων όσο και με tous ηγέτεε του αλβανικού πληθυσμού.

Πρώτα από όλα προκαλεί εντύπωση η καλή εικόνα που έ
χει δημιουργήσει ο Ελληνικόε Στρατόε με τη δύναμη m s ΕΛ- 
ΔΥΚΟ που βρίσκεται εδώ και αρκετούε μήνεε στο Κοσσυ- J 
φοπέδιο. Οι αποκλεισμένοι Σέρβοι του βορείου τομέα m s 
Μιτρόβιτσα μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για n s  τρειε απο- 
στολέ5 των Ελλήνων στην περιοχή tous. Το παράδοΕο όμωε '  j 
είναι όη και ο αλβανόε δήμαρχοε m s πόληε δηλώνει πωε j 
«ναι μεν είχα καχυποψίεε, αλλά κατάλαβα ότι οι έλληνεε 
στρατιωτικοί λειτουργούν ωε επαγγελματίεε». Ακόμη και έ- 
vas φτωχόε Αλβανόε που ζει σε έναν απομονωμένο θύλακα 
δέχθηκε tous έλληνεε επισκέπτεε του, tous κέρασε καφέ και j 
tous είπε: «Από αυτά που είχα δει στην τηλεόραση είχα την 
εντύπωση ότι είστε σαν τουε Σέρβουε, τουε οποίουε είχατε 
βοηθήσει. Μου έκανε εντύπωση όμωε πόσο καλοί ήταν οι 
στρατιώτεε μαα μαε».

Οι έλληνεε στρατιωτι
κοί δείχνουν να έχουν α
ποκτήσει αυτοπεποίθη
ση από την εμπειρία tous 
στην τα ρα γμ ένη  αυτή 
γωνιά τηε Βαλκανικήε.
Στιε κατ’ ιδ ίαν συζητή
σ ε ι  tous επαναλαμβά
νουν συχνά πόσο «πλε
ο νεκ τ ικ ά  ν ιώ θ ο υ μ ε  
απέναντι σε άλλουε με- 
γά λο υε ευ ρ ω π α ϊκ ο ύ ε  
στρατούε παρά την α 
νωτερότητα των μέσων 
που έχ ο υ ν  σι ά λλο ι».
ΝΑΤΟϊκοί αΕιωματικοί 
πάλι εκφράζονται θετικά 
για την ΕΛΔΥΚΟ. Ανα
φέρουν παραδείγματα ό- 
ncus το ncos το δαιμόνιο 
ενό ε  ελληνικού λόχου 
κατάφ ερε να αποσυμ-
φορήσει την κίνηση στα σύνορα πΓΔΜ-Κοσσυφοπεδίου | 
που κόντευε να μπλοκάρει τη διακίνηση ανθρωπισπκήΒ ! 
βοήθειαε και τον εφοδιασμό m s  KFOR.

i  EASUIQICOS

(επιτέλουε)

οι Αμερικανοί αρχίζουν 

να αναγνωρίζουν όπ 

η Ελλάδα κατανοεί 

καλύτερα από κάθε 

άλλον τη βαλκανική 

ψυχοσύνθεση που 

κρύβεται πίσω 

από το παζλ 

τόυ Κοσσυφοπεδίου

Η πολιηκή ηγεσία του ελληνικού Πενταγώνου δικαιολο
γημένα ανησυχεί για τυχόν θύματα, ιδιαίτερα μάλιστα κατά 
την προεκλογική περίοδο. Οταν όμωε μετά ns 9 Απριλίου το 
περιθώριο χειρισμών διευρυνθεί, η επόμενη κυβέρνηση θα 
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα πρωτοβουλιών cnous 
έλληνεε στραηωηκούε στο Κόσοβο Πόλια και στο Ουρόσε- 
βατε.

Πέοα από τη στοαηωηκή παρουσία όυωε η ελλήδα παί- 
Εει και δραστήοιοΤ^Ηλωηαηκό οόλο. Το ελληνικό υπουργείο

• ΕΕωτεοικών<ίΑηρονόμΓΐΕ^)ένα δίκπιο γνωοιιιιών πΤη Κοσ-

vós σύμβόυλθ5 του αρχηγού m s ΝΔ κ. Γlá w n s  Βαληνάκηε 
γιαρη διενέρνεια θεοινών σευιναοίων am  Χάλκη από το ί
δρυμα μελετών ΕΑ1ΑΜΕΠ υε προσκεκλημένου5 ανερχόμε- 
νουε,ηγέτεε από διά(ρορε5 Βαλκανικεε χωοεε. Εκεί am  Χάλ
κη συναντήθηκαν επανειλημμένωε κορυφαίοι μετριοπαθείε 
πρωταγωνιστέε στο σημερινό Κοσσυφοπέδιο, όπωε ο εκδό- 
m s αλβανικήε pcpnpspióas «Kóxd Νητόρε» κ. Βετόν Σου- 
ρόι και ο πατήρ Σάββαε που λειτουργεί ωε σύμβολο για πολ- 
Xoús Σ έρβου ε του Κοσσυφοπεδίου. Οι άνθρωποι αυτοί 
γνωρίζουν καλά έλληνεε ακαδημαϊκούε, όπωε τον καθηγη
τή κ. Θάνο Β ερέηη  και τον κ. Βαληνάκη~-ταυ5 onoious ε
μπιστεύονται cos συνομιλητέε.

Το δίκτυο αυτό ήλθε να εκμεταλλευθεί θεηκά ο κ. ΑλεΕ Ρό- 
ντοε που έχει αναλάβει τουε παρασκηνιακούε χειρισμού5 
στα Βαλκάνια εκ μέρου5 του υπουργείου ΕΕωτερικών. Ο κ. Ρό-

• veos κινείται πε m v ίδια ευκολία τόσο στομιπαο τού· Grand 
Hotel m s Πρίσηνα -  όπου συχνάζει η αλβανική ηγεσία -  όσο 
και στο μοναστήρι m s Γκρατσάνιτσα, όταν η σέρβική τοπι
κή ηγεσία μαζεύεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι.

Τελευτά Icos (ετπτέλουε) οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέ
πουν αυτή m v πραγματικότητα και να αναγνωρίζουν όη η 
Ελλάδα κατανοεί καλύτερα από κάθε άλλο τη βαλκανική ψυ
χοσύνθεση που κρύβεται πίσω από το παζλ του Κοσσυφο
πεδίου. Αμερικανοί διπλωμάτεε ζητούν ιδέεΞ από τουε έλλη
νεε ειδικούε και tous καλούν να παίΕουν παρασκηνιακό 
μεσολαβηηκό ρόλο με το Βελιγράδι και τουε Σέρβουε του 
Κοσσυφοπεδίου. Αυτό που λείπει βεβαίωε είναι, cos συνή- 
0cos, η οργάνωση, ο μηχανισμόε και τα στελέχη που θα προ
χωρήσουν n s καλέ5 προθέσειε ένα βήμα παραπέρα.

Tipos το παρόν όμω5 η Ελλάδα παίζει τον ρόλο m s είτε με 
τη στραηωηκή είτε πάλι με τη διπλωμαηκή και ακαδημαϊκή 
παρουσία m s. Και αυτό, ασχέτωε κομμαηκών προημήσεων, 
θα πρέπει να ικανοποιεί τον καθένα μαε.


