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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηνλ θνηηεηή Δκκαλνπήι 

Καλδεξάθε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηεο 

θαζεγήηξηαο θ. Μαξίαο Βιαράδε. 

ηελ θπξία Βιαράδε νθείισ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο αξρηθά γηα ηελ 

επηινγή ηεο ε νπνία πξνήιζε θαηφπηλ εηδηθήο ζπλέληεπμεο. Αθφκε νη 

ππνδείμεηο θαη ε επηζηεκνληθή ηεο θαηάξηηζε κε βνήζεζαλ λα θέξσ εηο 

πέξαο κηα ζπάληα έξεπλα γηα ην Κφζνβν. Ζ θαζνδήγεζή ηεο ήηαλ 

θαζνξηζηηθή θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ κνπ έδσζε κνπ δίλνπλ πξνζσπηθή 

έκπλεπζε γηα ηελ ζπλέρεηα. 
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Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ήηαλ αθνξκή λα έξζσ ζε επαθή κε 

ζεκαληηθνχο δεκνζηνγξάθνπο. Δπραξηζηψ ινηπφλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο 

ηνλ θ. Κψζηα Γηαλλαθίδε απφ ην protagon.gr θαη ην ξαδηφθσλν ηνπ 

alpha989, ηνλ θ. Νίθν Άγθν επίζεο απφ ην protagon.gr, θαη ηνλ θ. Νηθφια 

Εεξγάλν απφ ην Γηεζλέο Σκήκα ηεο Δθεκεξίδαο ησλ πληαθηψλ, θαη νη 

ηξείο δηαθεθξηκέλνη θαη ζεκαληηθνί επαγγεικαηίεο κε πνιχηηκεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο. Αθφκε επραξηζηψ ηνλ σηήξε Γαλέδε απφ ην Mega 

Channel πνπ κνπ παξαρψξεζε ην ζπνπδαίν ληνθηκαληέξ γηα ηελ 

Δκπφιεκε Εψλε «Κφζνβν Πέληε ρξφληα κεηά», αιιά θαη ηελ 

δεκνζηνγξάθν θαη κάρηκε ξεπφξηεξ Μαξία Καξρηιάθε πνπ κνπ 

παξαρψξεζε ζαλ πεγή εληζρχνληαο ην εξεπλεηηθφ κνπ πιηθφ ηελ 

πξνζσπηθή ηεο δνπιεηά κε ηίηιν Kosovo: One year after the war.Σέινο 

επραξηζηίεο γηα ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ,γηα ην 

πινχζην ηζηνξηθφ-εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ κε θαζνδήγεζε ζε απηή ηελ 

κειέηε.  

 

 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιήζεθα κε ηελ πνιχπαζε πεξηνρή ηνπ 

Κνζφβνπ. Μέζα απφ πξνζσπηθή έξεπλα θαη ζπιινγή βηβιηνγξαθίαο δηαπίζησζα γηα 

πνην ιφγν ηα Βαιθάληα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο ε ππξηηηδαπνζήθε ηεο 

Δπξψπεο. Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο μεθηλάεη ην καθξηλφ 1389 φηαλ ε έξβνη εηηήζεθαλ 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο , αιιά θαη απφ ηελ άιιε νη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηνπο 

Αιβαλνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κνζφβνπ παξαηεξνχληαη ην 1878 κε ην χλδεζκν 

Πξίδξελ. Ζ επίζεκε φκσο έλαξμε ησλ γλσζηψλ πξνζηξηβψλ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1981 φηαλ ν Μηιφζεβηηο θαηήξγεζε ηελ απηνλνκία ηεο πεξηνρήο πνπ 

ζην παξειζφλ είρε ρνξεγήζεη ν Σίην. ηελ ζπλέρεηα έπεηηα απφ πνιιέο δηακάρεο 

κεηαμχ έξβσλ θαη Αιβαλψλ γηα ην πνηνο ζα θπξηαξρήζεη ζηελ πεξηνρή ην έηνο 1999 

εκθαλίδεηαη ην ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπσο ζα 

δηαπηζηψζεηε ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο αθφκα θαη ζην ζρνιείν ηα παηδηά πήγαηλαλ 

κε ηελ ζπλνδεία δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ παξαηεξήζεθε ζε πην 

έληνλν βαζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο Μηηξφβηηζα φπνπ είλαη δηρνηνκεκέλε θαη πνπ ζπκίδεη 

έληνλα ην Βεξνιίλν ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Μέζα απφ πινχζην πιηθφ πξνεξρφκελν απφ 

επηζηεκνληθά, ηζηνξηθά βηβιία, απφ ληνθηκαληέξ αιιά θαη απφ ζπδεηήζεηο κε 
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δεκνζηνγξάθνπο-εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπκε ηη επηθξάηεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 έσο 

θαη ηελ εκέξα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ Κνζφβνπ ην 2008. Δπίζεο ππάξρεη 

παξνπζίαζε θαη εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα λα μεθαζαξηζηεί ν ξφινο ηεο Ακεξηθήο πίζσ 

απφ ην Κφζνβν, θαη ν ξφινο ππνζηήξημεο ηεο Αιβαλίαο. Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα 

αγγίμεη έλα ιεπηφ δήηεκα φπσο είλαη ην Κφζνβν, καθξηά απφ εζληθέο θνξφλεο θαη 

ζξεζθεπηηθνχο θαλαηηζκνχο φπνπ είλαη εχθνιν λα παξαζπξζεί θάπνηνο. Τπάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή θαη ζθαηξηθή ζθνπηά πάλσ ζην ζέκα, δηφηη φπσο εξεπλάηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο ησλ Αιβαλψλ ηεο πεξηνρήο ελάληηα ζηνπο 

Υξηζηηαλνχο, ζην ίδην κήθνο θχκαηνο ζηειηηεχεηαη θαη ε αθξαία πνιηηηθή ζηάζε ηνπ 

έξβνπ Μηιφζεβηηο, θαη αθφκα θαη ε πξνζπάζεηα ηεο εξβίαο λα παξαπνηήζεη ηελ 

εηδεζενγξαθία ησλ ΜΜΔ λα απνθξχςνπλ ην αιεζηλφ ηνπ πξφζσπν. Δπηπξφζζεηα έλα 

κείδσλ πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαγθάδνπλ πνιινχο Κνζνβάξνπο λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πεξηνρή γηα κηα θαιχηεξε 

ηχρε κέρξη θαη ζήκεξα. Αθφκα ηα λαξθσηηθά θαη ε πνξλεία ζηελ πεξηνρή  παίδνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Σα ηειεπηαία ρξφληα εηδηθά κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο ην Κφζνβν ζηακάηεζε λα απαζρνιεί ηα ΜΜΔ φπσο ην παξειζφλ, βγήθε 

απφ ηελ θεληξηθή δεκνζηνγξαθηθή αηδέληα. Αιιά ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηελ δψλε 

ηεο ππαλάπηπμεο θαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα. Φπζηθά νη δηακάρεο Αιβαλψλ θαη 

έξβσλ θαιά θξαηνχλ , θαη θάζε θνξά πνπ πξνεηνηκάδνληαη αθφκα θαη γηα έλα 

αζιεηηθφ ζπκβάλ ε αζηπλνκία πξνεηνηκάδεηαη γηα πνιεκηθή αλακέηξεζε κε έληνλν 

εζληθηζηηθφ θαη αθξαίν ραξαθηήξα. πλνςίδνληαο ε αθφινπζε κειέηε επηρείξεζε λα 

θαηαδείμεη ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο. Ξεθηλψληαο κε ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε ηεο 

δηακάρεο, θαη κέζα απφ γιαθπξέο θαη ελδηαθέξνπζεο αλαιχζεηο , αλαζχξεηαη ην 

Κφζνβν απφ ην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο θαη ζπκίδεη ηνλ θνκβηθφ ξφιν ησλ 

Βαιθαλίσλ ζηελ λεφηεξε αιιά θαη ζηελ γεληθφηεξε ηζηνξία. 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ:ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟ  

Σν Κνζζπθνπέδην είλαη κηα πεξηνρή ζηε εξβία ζε κηα ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ, ε νπνία απφ ην έηνο 1999 βξίζθεηαη ππφ ηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε ηνπ 

ΟΖΔ θαη ηε ζηξαηησηηθή πξνζηαζία ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν 

θφζζπθνο «θνηζχθη+πεδίν» θαη απνηειεί ηελ κάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην έηνο 1389 

φηαλ νη έξβνη εηηήζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008 ε 

Βνπιή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ αλαθνίλσζε ηελ αλεμαξηεζία απφ ηελ εξβία, ε νπνία 

αξλήζεθε ηελ απφζρηζε θαη πξνζέθπγε ζηελ βνήζεηα ηνπ ΟΖΔ. Απφ ηελ άιιε ην 

Κνζζπθνπέδην αλαγλσξίζζεθε θαη απφ άιιεο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ θαη άιιεο 

ηέζζεξηο κεγάιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία , ε 

Ηηαιία , ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελψ απφ ηελ άιιε ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη 

ε Ρσζία ζεσξνχλ ηελ απφζρηζε απηή παξάλνκε. Πην ζπγθεθξηκέλα 108 ρψξεο- κέιε 

ηνπ ΟΖΔ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ φπσο θαη ην Κπξίαξρν 

ηξαηησηηθφ Σάγκα ηεο Μάιηαο αιιά θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. ηηο 8 Οθηψβξε 

ηνπ 2008 ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο εξβίαο λα 

παξαπεκθζεί ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο ην δήηεκα ηεο αλαθήξπμεο ηεο 
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αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2013 νη ρψξεο ζχλαςαλ 

ζπκθσλία κε ηηο Βξπμέιιεο ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΔΔ , φπνπ πξνβιέπεη ηελ αλεμαξηεζία 

γηα ηνπο έξβνπο ηνπ βνξείνπ Κνζζφβνπ κε ππαγσγή ζηελ Πξίζηηλα. Αληίζεηα κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ε εξβία δελ αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Σψξα , πην ζπγθεθξηκέλα ε έθηαζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ είλαη 10.887 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ζπλνξεχεη κε ην 

Μαπξνβνχλην, ηελ Αιβαλία , ηε εξβία αιιά θαη κε ηελ ΠΓΓΜ. Ο Πιεζπζκφο 

μεπεξλάεη ηα 2 εθαηνκκχξηα ελψ ην 92% είλαη Αιβαλνί, θαη ην ππφινηπν 8% είλαη 

έξβνη, Σνχξθνη, Ρνκά ,ζιαβφθσλνη κνπζνπικάλνη θαη δηάθνξνη άιινη. Πξσηεχνπζα 

αιιά θαη κεγαιχηεξε πφιε ζην Κφζζνβν ζεσξείηαη ε Πξίζηηλα. Απφ ηηο 8 Ματνπ ηνπ 

2009 ην Κφζζνβν είλαη κέινο ηνπ ΓΝΣ θαη απφ ηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 2009 κέινο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. (Διεύζεξε Δγθπθινπαίδεηα-wikipedia) 

 

ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟΤ-

ΗΣΟΡΗΚΑ ΓΡΩΜΔΝΑ 

 

Σν γεληθφηεξν πξφβιεκα ζην Κνζζπθνπέδην είλαη πνιχπιεπξν. Σν ηδηφηππν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξίθνπ είλαη ε εζληθή ηνπ ζχλζεζε, ν ξφινο ηεο ζξεζθείαο θαη ε 

επίδξαζή ηεο ζηελ θνηλσληθή δνκή ηεο πιεηνςεθίαο αιιά θαη ε νηθνλνκηθή 

ππαλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ε εμάξηεζή ηεο απφ νκνζπνλδηαθή ελίζρπζε θαη 

ηειηθά ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηήο ηεο θάπνηε απηφλνκεο επαξρίαο θαη ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο. Σν νκνζπνλδηαθφ θξάηνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο είρε αξρίζεη 

κία δεθαεηία πξηλ απφ ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ λα παξαθκάδεη, φηαλ ε 

απαξαίηεηε πνιηηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηα νηθνλνκηθά κέηξα ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξφζβαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζε δπηηθέο αγνξέο θεθαιαίσλ  ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 κπνξεί λα εμεγεζεί εχθνια απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

ζεκαζία ηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ επήιζε ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κεηά ηελ δεχηεξε θξίζε ηνπ Πεηξειαίνπ αιιά θαη ε 

αληθαλφηεηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο λα εμππεξεηήζεη ηα δπηηθά ηεο δάλεηα , απαηηνχζαλ 

ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα ελίζρπαλ ηε δπλαηφηεηα ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ ππαγφξεπζε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Δθείλν φκσο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο αλάιπζεο ησλ 

Αιβαλψλ ηνπ Κνζφβνπ ήηαλ ε απφξξηςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ 

αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πξνο φθειφο ηνπο. Παξφιν πνπ εηζέπξαηηε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νκνζπνλδηαθψλ πφξσλ ε επαξρία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

επηδεηνχζε έλα θαζεζηψο αλεμαξηεζίαο απφ ηε εξβία. Απηή ε ζπκπεξηθνξά θάλεη 

θαλεξή θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο πεξηνρήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

Κνζζπθνπέδην νπζηαζηηθά απνηέιεζε ππφιεηκκα βαιθαληθνχ αιπηξσηηζκνχ ηνλ 19
ν
 

αηψλα αιιά θαη εζλνθαζάξζεσλ ηνλ 20
Ο
 αηψλα. Χο φςηκνη επαλαζηάηεο αλάκεζα ζηα 

εζληθηζηηθά βαιθαληθά θηλήκαηα, νη Αιβαλνί δηέθεξαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

Οζσκαλνχο ππεθφνπο ηεο πεξηνρήο δηφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηνχο είρε 
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αζπαζηεί ηε κσακεζαληθή ζξεζθεία. Καη ην γεγνλφο απηφ εμαζθάιηδε πξνλνκηαθή 

ζέζε ζην ζηξαηησηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 

γεγνλφο πνπ θαζπζηέξεζε ηελ εζληθηζηηθή ηνπο δχκσζε. Αθφκε θαη νη Αιβαλνί 

κνπζνπικάλνη αιιά θαη νη ρξηζηηαλνί πξφθξηηνη ελψζεθαλ γηα λα ηδξχζνπλ ην 1878 

ηελ «Έλσζε ηεο Πξηζξέλεο», θαη δηακαξηπξήζεθαλ ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ελαληίνλ 

ηνπ δηακειηζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο πξνσζψληαο θαη ηελ απηνλνκία ηεο Αιβαλίαο 

κέζα ζηα πιαίζηά ηεο. Καζψο ηψξα ην ζιαβηθφ θξάηνο εδξαίσζε ηηο εδαθηθέο ηνπ 

θηήζεηο ζην Κνζζπθνπέδην θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπνπ είραλ εγθαηαζηαζεί νη 

Αιβαλνί, βξέζεθε αληηκέησπν κε ηελ παξνπζία κηαο μέλεο θνπιηνχξαο πνπ έηξεθε ηα 

αιπηξσηηθά ηνπο ζρέδηα. ε αληίζεζε κε άιιεο πεξηπηψζεηο ζηα Βαιθάληα ν 

αληαγσληζκφο ησλ δχν εζληθψλ θνηλνηήησλ ζην Κνζζπθνπέδην δελ επηιχζεθε κε 

πφιεκν αιιά «ζηγφβξαδε» ζε φιν ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ. ( Κνζζπθνπέδην-Ζ 

καθξόζπξηε θξίζε-Θάλνο Βεξέκεο, ζειίδεο 13-18) 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δειαδή κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Σίην ε πεξηνρή 

θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλψλ κέζσλ ελεκέξσζεο κε αθνξκή ηηο εθδειψζεηο 

δηακαξηπξίαο ησλ Αιβαλψλ θαη ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ 

ηηο γηνπγθνζιαβηθέο θξαηηθέο αξρέο. Σν ζέκα κε ην Κνζζπθνπέδην έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φηαλ ε εξβία ηνπ Μηιφζεβηηο 

πξνρψξεζε κε πνιηηηθέο λνκηθέο αιιά θαη ζηξαηησηηθέο κεζφδνπο ζηελ θαηάξγεζε  

ηνπ παιαηνχ ζπληάγκαηνο θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηε 

εξβία. Σφηε ινηπφλ μέλεο θπβεξλήζεηο έδεημαλ ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ λα 

νδεγήζεη ζηε δηάζπαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ζηελ επέθηαζε ηεο θξίζεο εθηφο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Οκνζπνλδίαο. Ζ θξίζε ζηελ Γηνπγθνζιαβία ινηπφλ 

ππξνδνηήζεθε απφ ην πξφβιεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Παξφηη απνθεχρζεθε κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 1998 ε αηκαηνρπζία εμαθνινπζεί λα απνηειεί πηζαλή εζηία δηαθφξσλ 

αλαηαξαρψλ. ην ζχλνιφ ηνπ ζαλ πξφβιεκα ην θνξηίδνπλ καθξνρξφληεο ηζηνξηθέο 

δηακάρεο, ζξεζθεπηηθέο, θνηλσληθέο ,νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

φπσο θαη δεκνγξαθηθέο δηαθπκάλζεηο. Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ είλαη λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ πξφθεηηαη 

γηα δήηεκα εζσηεξηθήο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο νπφηε ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο 

εξβίαο ζην έδαθνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα είραλ πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζηα 

δηθαηψκαηα ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ή πξφθεηηαη γηα 

πεξίπησζε απηνδηάζεζεο. Πίζσ φκσο απφ ηηο αληίζεηεο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ειινρεχνπλ εμαηξεηηθά πεξίπινθνη καθξνπαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εμέιημή ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο εξβίαο θαηαγξάθνληαη ε δηαθχιαμε ηνπ 

νξάκαηνο γηα κηα «Μεγάιε εξβία», ε ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ν θφβνο αλαβίσζεο ηεο 

καθξαίσλεο, ζξεζθεπηηθήο θαη θπιεηηθήο «βεληέηαο» κε ην αιβαληθφ ζηνηρείν ην 

ελδερφκελν λα εθιείςεη εληειψο ε ζεξβηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηεο 

ηαρείαο αιβαληθήο δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εμφδνπ ησλ έξβσλ πνπ έρνπλ 

απνκείλεη θαη ηέινο κήπσο ε απψιεηα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ππξνδνηήζεη αληηδξάζεηο 

ζην κνπζνπικαληθφ αληδάθ θαη ζηε Βντβνληίλα, ή λα ππνλνκεχζεη αθφκε θαη ηνπο 

ζηελνχο δεζκνχο κε ην Μαπξνβνχλην. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο Αιβαλίαο εγείξεηαη ην 

εξψηεκα εάλ πξφθεηηαη γηα κηα θιαζηθή πεξίπησζε δηεθδίθεζεο αλζξψπηλσλ 



8 
 

δηθαησκάησλ απφ κηα εζλνηηθή νκάδα πνπ είλαη αξηζκεηηθά θπξίαξρε ζην 

Κνζζπθνπέδην ή απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εθαηνληαεηνχο θαη πιένλ πνξείαο ηνπ 

αιβαληθνχ έζλνπο πξνο ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εζληθή ελνπνίεζε πνπ λα μεπεξλά 

δειαδή ηα φξηα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.( ΣΟ ΚΟΤΦΟΠΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ-Σο άχθος του χθες-Σο άγχος του αφριο-ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΩΦΟ-σελίδες 23-25) 

 

  

 

 

 

 

. 

. 

ΟΗ ΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΖ ΤΚΡΟΤΖ 

 

Ζ ζχγθξνπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζηνπο έξβνπο θαη ζηνπο Αιβαλνχο 

γηα ηελ επηθξάηεζε ζην Κνζζπθνπέδην έρεη βαζηέο ηζηνξηθέο ξίδεο. Οη έξβνη απφ ην 

1389 φηαλ ην κεζαησληθφ ζεξβηθφ βαζίιεην θπξηεχζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο κέρξη 

ηελ επίζεκε δεκηνπξγία ηνπ βαζηιείνπ ηεο εξβίαο ην 1918 αλαπνινχζαλ ηελ 

αλάθηεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ , ελψ νη Αιβαλνί έρνπλ ζπλδέζεη ην Κνζζπθνπέδην κε 

ηελ χπαξμή ηνπο απφ ηφηε πνπ ππάξρνπλ σο ιαφο. κσο νη δχν απηνί ιανί ρσξίδνληαη 

ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πνξείαο πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο. Απφ ηελ κία έρνπκε ηνλ εμηζιακηζκφ ησλ Αιβαλψλ πνπ εγθαζίζηαληαη 

ζην Κνζζπθνπέδην θαη απνθηνχλ θαζήθνληα ζηελ δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηνπο έξβνπο θαη ηνπο άιινπο ρξηζηηαλνχο ηεο πεξηνρήο, 

φπνπ θαζηζηνχλ δπζνίσλε ηελ νκαιή θαη εηξεληθή ζπλχπαξμε ζηελ πεξηνρή. Ζ 

χπαξμε κεηνλνηήησλ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηαηψληζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ 
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πεξηνρή, πνπ απνθηνχλ λέεο δηαζηάζεηο , αθ’ ελφο γηαηί νη κεηνλφηεηεο απνηεινχλ 

κνριφ άζθεζεο πνιηηηθήο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή θαη αθ’ εηέξνπ 

δηφηη αλαβηψλνπλ νη κλήκεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζεκάδεςαλ ηηο ζρέζεηο ησλ 

εζληθψλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο , εληείλνληαο ηνπο 

αληαγσληζκνχο κε ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο. Ζ δχζθνιε πεξίνδνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ζηελ Βαιθαληθή Υεξζφλεζν δίλεη ζπλέρεηα ζηελ ζχγθξνπζε. Ζ εζληθή αθχπληζε ησλ 

έξβσλ μεθίλεζε λσξίο θαη ν εζληθναπειεπζεξσηηθφο ηνπο αγψλαο ήηαλ απνιχησο 

επηηπρήο. αλ απνηέιεζκα ηψξα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αιιά θαη ησλ 

Βαιθαληθψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο ηεο εξβίαο φπνπ πεξηιακβάλεηαη 

θπζηθά θαη ην Κνζζπθνπέδην. Απφ ηελ άιιε φκσο κε ην μέζπαζκα ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αλαηξέπεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο ηκήκα ηεο 

εξβίαο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ 

Αιβαλία, ε νπνία είρε κεηαηξαπεί ζε πξνηεθηνξάην ηεο Ηηαιίαο. Καη λέα αλαηξνπή 

ζεκεηψλεηαη κε ηνλ αληηθαζηζηηθφ αγψλα ησλ παξηηδάλσλ ηνπ Σίην , εθφζνλ ην 

Κνζζπθνπέδην απνηειεί ηκήκα ηεο κεηαπνιεκηθήο Γηνπγθνζιαβίαο. Απφ ην 1948 

κεηά δειαδή απφ ην ζνβηεην-γηνπγθνζιαβηθφ ζρίζκα κέρξη θαη ην 1951 ην 

Κνζζπθνπέδην είρε απνθηήζεη ην θαζεζηψο ηεο απηφλνκεο πεξηνρήο , γίλεηαη κνριφο 

πίεζεο ησλ Σηξάλσλ πξνο ην «αηξεηηθφ Βειηγξάδη», ην νπνίν απαληά κε θαηαζηαιηηθά 

κέηξα ελαληίνλ ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ζηα νπνία νδεγνχλ ζηελ 

αλαδσπχξσζε ηνπ παιαηνχ αληαγσληζκνχ. Με ην χληαγκα ηεο νζηαιηζηηθήο 

Οκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ηνπ 1963, ην Κνζζπθνπέδην γίλεηαη 

απηφλνκε επαξρία , ελψ ν φξνο «κεηνλφηεηα» κε ηνλ νπνίνλ ραξαθηεξίδνληαλ νη 

Αιβαλνί ηεο πεξηνρήο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «εζλφηεηα». Σν έηνο 1974 ην λέν 

χληαγκα δηεπξχλεη εληππσζηαθά ηα φξηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ε 

πεξίνδνο απφ ην 1975 κέρξη θαη ην 1981 ραξαθηεξίδεηαη σο ε Άλνημε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Απφ ηελ άιιε φκσο νη εζληθηζηηθέο εμάξζεηο ησλ Αιβαλψλ ηεο 

πεξηνρήο νμχλνληαη. Μάιηζηα ηνλ Μάξηην ηνπ 1978 έγηλε παλεγπξηθφο ενξηαζκφο ηεο 

100
εο

 επεηείνπ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ «Αιβαληθνχ πλδέζκνπ ηεο Πξηζξέλεο». Ζ 

«Άλνημε» δελ δηήξθεζε πνιχ θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1981 αξρίδνπλ ζην Κνζζπθνπέδην 

καδηθέο δηαδειψζεηο θνηηεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Οκφζπνλδεο 

Γεκνθξαηίαο. Οη δηαδειψζεηο απηέο εληείλνληαη ζηα θφπηα  θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο 

ηφηε Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, φπνπ νη Αιβαλνί ακθηζβεηνχλ 

ηελ χπαξμε καθεδνληθήο εζλφηεηαο. Μάιηζηα νη Αιβαλνί είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο έξβνπο ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηνπ πςεινχ αξηζκνχ γελλήζεσλ θαη ηεο δηαξθνχο 

απνρψξεζεο έξβσλ απφ ηελ πεξηνρή. Ζ απαξρή ινηπφλ ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θνξπθψλεηαη ην 1989 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο νζηαιηζηηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, πξφεδξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ν ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο, κε 

βάζε ηελ νπνία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1989 θαηαξγείηαη ην θαζεζηψο Απηφλνκεο 

Δπαξρίαο γηα ην Κνζζπθνπέδην. Ζ απάληεζε ησλ Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ ζα έξζεη έλα 

κήλα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ πλδέζκνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ππφ ηνλ 

Ηκπξαήκ Ρνπγθφβα θαη ηελ δηεθδίθεζε αλεμαξηεζίαο απφ ην Βειηγξάδη κε δηαθήξπμε 

πνπ πηνζεηεί ηνλ Ηνχιην ηνπ 1990 ην κε αλαγλσξηζκέλν απφ ηε εξβία Κνηλνβνχιην 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Με απηή ηελ δηαθήξπμε ινηπφλ ην Κφζνβν αλαγνξεχεηαη ζε 

Οκφζπνλδε Γεκνθξαηία. Καη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ζηηο 28 επηεκβξίνπ ηνπ 1990, 
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πηνζεηείηαη ην λέν χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, κε ην νπνίν θαηαξγείηαη 

θαη ηππηθά ε απηνλνκία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, θαη απνηειεί πιένλ επαξρία ηεο 

εξβίαο. Ο δπζνίσλνο εξρνκφο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κε ηνλ δηακειηζκφ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο κε ηελ απφζρηζε ηεο ινβελίαο, ζηε ζπλέρεηα ηεο Κξναηίαο θαη 

θαηφπηλ ν πφιεκνο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο εληζρχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο 

εζληθηζκνχο πνπ ηειηθά νδεγνχλ ην 1999 ζηελ ζχγθξνπζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ.(KΟΟΒΟ: Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ-Όςεηο ζύγρξνλνπ 

κηιηηαξηζηηθνύ αλζξσπηζκνύ-ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ Κ.ΓΗΑΛΛΟΤΡΗΓΖ-ΒΗΒΖ Γ.ΚΔΦΑΛΑ, 

ΔΚΓΟΔΗ Η.ΗΓΔΡΖ, ζειίδεο19-23) 

 

 

 

 

Γηα ηνπο έξβνπο ην Κνζζπθνπέδην είλαη έλα απφ ηα πην πξνζθηιή θέληξα ηεο 

κεζαησληθήο ηνπο απηνθξαηνξίαο. Απνηειείηαη απφ πιεηάδα ζεξβηθψλ κλεκείσλ θαη 

απφ ηφπνπο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, πνπ δίλνπλ κηα εηθφλα ηνπ έλδνμνπ ζέξβηθνπ 

παξειζφληνο , ππελζπκίδνληαο δηαξθψο ηε ζεξβηθή πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή 

θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. Γηα ηνπο έξβνπο ην Κνζζπθνπέδην είλαη ην πην μαθνπζηφ 

πεδίν κάρεο, φπνπ ην κεζαησληθφ ζεξβηθφ βαζίιεην γλψξηζε ηελ ζπληξηβή ζηα ρέξηα 

ησλ Οζσκαλψλ θαηαθηεηψλ ην 1389. Οη Αιβαλνί απφ ηελ δηθή ηνπο πιεπξά 

αξλνχληαη ηελ αξραηφηεηα ησλ ζεξβηθψλ ηίηισλ. Καη εάλ νη έξβνη επαίξνληαη γηα ηηο 

πνιπάξηζκεο κεζαησληθέο εθθιήζεηο ηνπο, νη Αιβαλνί κηινχλ γηα εξείπηα λαψλ πνπ 

ρξνλνινγνχληαη πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ έξβσλ. Έρνληαο κπεη ζηελ αξέλα ησλ 
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βαιθαληθψλ αληαγσληζκψλ γηα ηε δηαλνκή ηεο νζσκαληθήο ιείαο ηελ πεξίνδν 1912-

1919, νη Αιβαλνί είραλ έληνλε ηελ αίζζεζε φηη έπεζαλ ζχκαηα άδηθεο κεηαρείξηζεο. 

Σν έλα ηξίην απφ ηνπο νκνεζλείο ηνπο πέξαζε ζηελ θπξηαξρία γεηηνληθψλ θξαηψλ. Σν 

αιβαληθφ εζληθφ δήηεκα, ππήξμε ην κνλαδηθφ πνπ έκεηλε ζε εθθξεκφηεηα  κεηά ηηο 

ζπλζήθεο εηξήλεο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ . Οη έξβνη έρνληαο αληηηαρζεί ζηελ 

ζεξβηθή νινθιήξσζε αγσλίδνληαλ γηα ηελ δηαηήξεζε απνηθηαθήο θπξηαξρίαο πάλσ 

ζε αιβαληθά εδάθε. Άιιν έλα ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ηα ηνπσλχκηα. Γηα ηνπο 

έξβνπο γηα παξάδεηγκα ήηαλ πάληνηε Kosovo-Metohija , κε ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ 

λα ππνδειψλεη φηη ηκήκα ηεο πεξηνρήο απνηεινχζε ηδηνθηεζία ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο. Αλ θαη ην ζπλζεηηθφ «Μεηφρηα» είρε απαιεηθζεί θαηά ηηο ζπληαγκαηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, επαλήιζε 

απφ ην Βειηγξάδη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε πιήξνπο ζεξβηθνχ ειέγρνπ ην 1989-1990. 

Απφ ηελ άιιε γηα ηνπο Αιβαλνχο ππάξρεη κφλν ε νλνκαζία Kosova, έλα αιβαληθφ 

φλνκα πνπ πεξηγξάθεη κηα ηζηνξηθά θαη εζλνηηθά αιβαληθή ρψξα. ( ΣΟ 

ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟ ΚΑΗ Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ- Σν άρζνο ηνπ ρζεο- Σν 

άγρνο ηνπ αύξην-ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΧΦΟ- ζειίδεο 26-29) 

 

 

ε ζπρλφ βαζκφ νη απνζρηζηηθέο ηάζεηο ησλ εζλνηήησλ κεηξηάδνληαη απφ ην ελσηηθφ 

πλεχκα ηνπ εζληθηζκνχ. Σν εζληθφ ηδεψδεο ηνπ θξάηνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ κηα 

λνηηνζιαβηθή εθεχξεζε πνπ καγλήηηδε αθφκε θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο ιάβνπο. 

κσο νη Αιβαλνί δελ αλαγλσξίδνληαλ σο ίζνη κε ηνπο ινβέλνπο ,ηνπο Κξνάηεο , 

ηνπο Μαπξνβνχληνπο θαη ηνπο έξβνπο. Σα εζληθηζηηθά ηνπο παξάπνλα δελ ελψζεθαλ 

πνηέ κε ησλ ππνινίπσλ θαη παξφιν πνπ απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ απηφλνκε 

πεξηνρή , παξέκεηλαλ κία κε-ζιαβηθή κεηνςεθία αλάκεζα ζηηο άιιεο εζληθέο 

θνηλφηεηεο. Μηα άιιε ζπδήηεζε ήηαλ εάλ ε ζξεζθεία θαζφξηδε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα 

θαη απηφ μεθίλεζε κε ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ Βνζλίσλ κνπζνπικάλσλ σο 

μερσξηζηήο γηνπγθνζιαβηθήο εζλφηεηαο κε ηελ πηψζε ηνπ Αιεμάληεξ Ράλθνβηηο ζηηο 
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αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Ζ εθζηξαηεία πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηε 

ζεξβνπνίεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηεο Βντβνδίλαο θαη ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο είρε 

απνθιείζεη θάζε αληίιεςε φηη ε ζξεζθεία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο εζλφηεηαο. Σα πνιχπιεπξα ζέκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζην 

Κνζζπθνπέδην ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ σο απνηειέζκαηα πνιηηηζηηθνχ, 

πνιηηηθνχ , δεκνγξαθηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ θαη 

ησλ έξβσλ. Γηφηη νη έξβνη επηκέλνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππήξμε ην 

πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ιίθλν ηνπ έζλνπο ηνπο. Ο επνηθηζκφο ησλ Αιβαλψλ 

άξρηζε ηνλ 16
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα φηαλ νη έξβνη κεηαλάζηεπζαλ βφξεηα ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο ζε απζηξν-νπγγξηθφ έδαθνο ην 1690. Πεξί ηνλ 20
ν
 αηψλα ε πεξηνρή 

ηνπνζεηήζεθε ζηε εξβία απφ ηελ «Πξεζβεπηηθή Γηάζθεςε» ην 1913 αιιά ν 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο αλέβαιε ηελ αιβαλν-ζεξβηθή ζπκθσλίαο έσο θαη ην 1926. 

Έπεηηα θαηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ε πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

πξνζαξηήζεθε απφ ηνπο Ηηαινχο θαη ελ ζπλερεία παξαρσξήζεθε ζηελ Αιβαλία. ηελ 

δηάξθεηα εθείλνπ ηνπ πνιέκνπ πνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην κέιινλ ηεο 

επαξρίαο νδήγεζε ζηελ ζπλεξγαζία ησλ Αιβαλψλ θνκκνπληζηψλ ηνπ Υφηδα κε ηνπο 

νκντδεάηεο ηνπο. Μάιηζηα ην 1945 κηα εμέγεξζε κε φπια ησλ Αιβαλψλ ηεο πεξηνρήο 

νη νπνίνη αξλνχληαλ λα επαλαθάκςνπλ ζηελ γηνπγθνζιαβηθή θπξηαξρία, 

θαηαηξνπψζεθε θαη ην Κφζζνβν-Μεηφρηα θαηέζηε κηα απηφλνκε πεξηνρή ηεο 

εξβίαο. ηε ζπλέρεηα πνπ ν Ράλθνβηηο είρε ηελ εμνπζία φιεο νη ζέζεηο-θιεηδηά 

παξαρσξνχληαλ ζηνπο έξβνπο παξφιν πνπ απνηεινχζαλ κεηνλφηεηα ζηελ πεξηνρή, 

δειαδή θάηη ιηγφηεξν απφ ην 24% ηνπ πιεζπζκνχ. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Ράλθνβηηο ην 

1966 ε αγαλάθηεζε ησλ Αιβαλψλ θνξπθψζεθε ην 1968. Αθνχ δελ ζπκθψλεζε  ν 

Σίην λα ρνξεγεζεί θαζεζηψο νκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο ζηνπο Αιβαλνχο ηνπο 

πξφζθεξε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αξσγή θαη αλαγλψξηζε ηα εδαθηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα. πλεπψο νη ζπληαγκαηηθέο ηξνπνινγίεο ηνπ 1968 θαη ηνπ 1971 

παξαρψξεζαλ ζην Κνζζπθνπέδην νξηζκέλα απφ ηα πξνλφκηα ησλ Γεκνθξαηηψλ θαη 

ην θαζεζηψο νζηαιηζηηθήο Απηφλνκεο Δπαξρίαο. Με ην χληαγκα ηνπ 1974 ην 

νπνίν πξνσζήζεθε απφ ηνλ Σίην θαη ηνλ ινβέλν εθπξφζσπν Έληβαξλη Καξληέιη. 

Αλαγλσξίζηεθε ην Κνζζπθνπέδην σο ηδξπηηθφ ζηνηρείν ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο θαη απέθηεζε ην δηθαίσκα λα έρεη ηελ αιβαληθή θφθθηλε ζεκαία κε 

ην καχξν δηθέθαιν αεηφ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηελ πεξίνδν 1971-1975 ην 70% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ επελδχζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην πξνεξρφηαλ απφ πφξνπο 

ηεο νκνζπνλδίαο. Σν χληαγκα ινηπφλ ηνπ 1974 έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζην 

Κνζζπθνπέδην λα ζπκκεηέρεη άκεζα ζην νκνζπνλδηαθφ επίπεδν κέζσ ηεο 

εθπξνζψπεζεο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη ηηο θξαηηθέο θαη θνκκαηηθέο εγεζίεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε δεθαεηία ηνπ 1970 παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε φρη κφλν ηεο κεηαγελέζηεξεο δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αιιά θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Μείδσλ δήηεκα 

ηεο ζνβηεηηθήο εηζβνιήο ην 1968 ζηελ Σζερνζινβαθία ήηαλ ε βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Πξίζηηλαο θαη ησλ Σηξάλσλ. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινχζεζε ν Σίην γηα ηελ νηθνλνκηθή αξσγή, ηελ ρνξήγεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ζηνπο Αιβαλνχο ζην Κνζζπθνπέδην είρε ζαλ ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απφιπηε 

πξνζήισζή ηνπο ζηελ Γηνπγθνζιαβία. Ζ ζηάζε ηνπ «εμαιβαληζκνχ» ηνπ 
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Κνζζπθνπεδίνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 απνδείρζεθε πξνβιεκαηηθή γηα ην 

Βειηγξάδη. Μάιηζηα ην Κνζζπθνπέδην απέθηεζε ην δηθφ ηνπ αλεμάξηεην 

παλεπηζηήκην καδί κε έλα Αιβαλνινγηθφ Ηλζηηηνχην ζηελ πξσηεχνπζά ηνπ. 

Γεκηνπξγήζεθε κηα λέα ηάμε δεκνζίσλ θαη θνκκαηηθψλ ππαιιήισλ, 

παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ αιιά θαη πξνζσπηθνηήησλ ζηα ΜΜΔ. Ζ πνιηηηζηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ ησλ Σηξάλσλ θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

θαιιηεξγήζεθε, αιβαληθά ζρνιηθά θαη άιια δηδαθηηθά βηβιία εηζήρζεζαλ απφ ηε 

Λατθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Αιβαλίαο θαη θαζεγεηέο απφ ηα Σίξαλα έθαλαλ 

δηαιέμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Πξίζηηλαο. κσο παξφιν ηηο παξνρέο ηεο πεξηνρέο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε ε πεξηνρή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο παξέκεηλε θαζπζηεξεκέλε. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ Γηνπγθνζιαβία θαη 

έπιεμε βαξχηαηα ην Κνζζπθνπέδην θαη ε αλεξγία έθηαζε ζε δπζζεψξεηα χςε ην 

έηνο 1981. Ζ αληίδξαζε ηεο Κπβέξλεζεο ήηαλ λα απμήζεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία 

θαη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα βνεζνχζε ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ην παλεπηζηήκην ηεο Πξίζηηλαο είρε ην 1981 ζχλνιν, 

51000 θνηηεηέο θαη ηελ κεγαιχηεξε ζπγθνκηδή ζπνπδαζηψλ ζηελ Γηνπγθνζιαβία. Οη 

δπζνίσλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη νη ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο 

νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο ηάμεο πνπ απαξηηδφηαλ απφ κνξθσκέλνπο 

Αιβαλνχο πνπ θαηέθπγαλ ζηνλ εζληθηζκφ ζαλ ιχζε δηακαξηπξίαο. Ζ θίλεζε γηα ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ν «παλαιβαληζκφο» έηπραλ 

επξείαο ππνζηήξημεο απφ δηαλννχκελνπο θαη θνηηεηέο θαη ππήξμαλ ην έλαπζκα γηα 

δηαδειψζεηο βίαο ηελ πεξίνδν απφ ην 1968 κέρξη ην 1979. Δπηπξνζζέησο νη έξβνη 

θαηεγνξνχλ ηνπο Αιβαλνχο φηη κεηαμχ ηνπ 1974 θαη ηνπ 1989 ρξεζηκνπνίεζαλ βία 

θαη εθθνβηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθδηψμνπλ απφ ηελ πεξηνρή ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα εζλνηηθά θαζαξφ Κνζζπθνπέδην. Σελ πεξίνδν κεηαμχ 1971-1981 

ν ππνινγηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ππνινγίδεηαη κεηαμχ 78000 θαη 

162000. ηηο 4 Μαξηίνπ ηνπ 1980 φκσο κε ηνλ ζάλαην ηνπ Σίην ζήκαλε θαη ην ηέινο 

ηεο νκνζπνλδηαθήο επνρήο θαζψο θαη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Ο Σίην κάιηζηα 

θαηεγνξήζεθε γηα ελζπλείδεηε απνδπλάκσζε ηεο εξβίαο απνζπψληαο ην 

Μαπξνβνχλην απφ ηελ επηθξάηεηά ηεο αιιά θαη ηελ «Βαξληάξ Μπαλφβηλα». Οη 

δπζαξέζθεηεο γηα ην Κνζζπθνπέδην εθδειψζεθαλ κε βίαην ηξφπν ηνλ Απξίιην θαη 

ηνλ Μάην ηνπ 1981 θαη ε εμέιημε απηή ζήκαλε ηελ αλαζηξνθή ηεο ηχρεο γηα ηνπο 

Αιβαλνχο ηνπ Κνζζφβνπ. ηελ ζπλέρεηα ε αλαξξίρεζε ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο 

ζηελ εμνπζία ψζεζε μαλά ζηνλ εζληθηζκφ , ζέηνληαο ηέξκα ζηελ πνιπεζληθή πνιηηηθή 

ηνπ Σίην. ηηο 28 Ηνπλίνπ 1987 ν Μηιφζεβηηο κε αθνξκή ηελ 598
ε
 επέηεην ηεο 

ζεξβηθήο ήηηαο ζηελ κάρε ζην Κνζζπθνπέδην ην 1389 απεπζπλφκελνο ζην πιήζνο 

πνπ είρε ζπλαζξνηζηεί ζηνλ ρψξν ηεο κάρεο δήισζε πψο δελ επξφθεηην νη έξβνη λα 

εηηεζνχλ μαλά. Απνθηψληαο κεγάιν έξεηζκα απφ εζληθηζηέο δηαλννχκελνπο 

απέθηεζε κηα ηζρπξή ζέζε γηα ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο εγεζίαο ηεο Έλσζεο ησλ 

έξβσλ θνκκνπληζηψλ. Ζ εζληθηζηηθή εθζηξαηεία πνπ αθνινχζεζε γηα λα 

θαηαξγήζεη ην θαζεζηψο απηνλνκίαο ηεο πεξηνρήο φπσο είρε νξηζηεί ζην ζχληαγκα 

ηνπ 1974 ππήξμε ν πξνάγγεινο ησλ κεηέπεηηα εμειίμεσλ. πγθεληξψζεηο καδηθέο ζην 

Βειηγξάδη θαη παξέιαζε 17000 έξβσλ ζηελ Πξίζηηλα πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 1989 ην Κνζζπθνπέδην ζηεξήζεθε ηεο δηθαηνδνζίαο λα ςεθίδεη δηθνχο 
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ηνπ λφκνπο θαη ηελ 5
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1990 ε ζεξβηθή βνπιή αλέιαβε ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηεο επαξρίαο. Οη ληφπηνη Αιβαλνί αληέδξαζαλ ακέζσο ζηελ «αξπαγή» ησλ δεκνζίσλ 

ζεζκψλ απφ ηνπο έξβνπο θαη ίδξπζαλ παξάιιεια πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο. Οη Αιβαλνί αληέδξαζαλ ζηελ αξπαγή ησλ δεκνζίσλ ζεζκψλ 

κπνυθνηάξνληαο ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο έξβνπο θαη ηδξχνληαο 

παξάιιεινπο πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζεζκνχο. ηηο 20-30 επηεκβξίνπ ηνπ 1991 

νη Αιβαλνί ελέθξηλαλ κε δεκνςήθηζκα ην ζχληαγκα ηνπ Κάηζαληθ θαη ζηηο 19 

Οθησβξίνπ ην Κνζζπθνπέδην αλαθεξχρζεθε θπξίαξρν θαη αλεμάξηεην θξάηνο. Καη ε 

δηαθήξπμε απηή αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ Αιβαλία ζηηο 22 Οθησβξίνπ. Σνλ Μάην ηνπ 

1992 νη Αιβαλνί Κνζνβάξνη δηεμήγαγαλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε πξνέδξνπ θαη 143 

βνπιεπηψλ θαη παξφιν πνπ ε αζηπλνκία είρε απαγνξεχζεη ηελ ςεθνθνξία ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο ε αιήζεηα ήηαλ πσο δελ θαηέβαιε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

παξεκπφδηζε ησλ εθινγψλ θαη ε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ ήηαλ ζεκαληηθή. Έηζη 

ινηπφλ εμειέγε ν Ηκξαήκ Ρνπγθφβα αξρεγφο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ πλαζπηζκνχ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ κε 96 απφ ηηο 143 έδξεο. (ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟ-Ζ ΜΑΚΡΟΤΡΣΖ 

ΚΡΗΖ-ΘΑΝΟ ΒΔΡΔΜΖ) (ζειίδεο 18-30) 

 

 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηψξα ηα κέηξα ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ησλ 

θνπίσλ ηα νπνία ιήθζεθαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ ε εξβία είρε αξρίζεη λα εθαξκφδεη 

δπλακηθή πνιηηηθή ζην Κφζνβν ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο Αιβαλνχο σο απφδεημε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1988 , ζην Kumanovo, 

500 Αιβαλνί λεαξήο ειηθίαο δηαδήισζαλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηνπο Αιβαλνχο θαη θαηέζηξεςαλ θσηνγξαθίεο ηνπ Σίην. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηελ αζηπλνκία ηξαπκαηίζηεθαλ 9 

αζηπλνκηθνί θαη 17 δηαδεισηέο ζπλειήθζεζαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ ζε θπιάθηζε 60 

εκεξψλ. Αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην ζην Gostivar. 

Σελ 1
ε
 Φιεβάξε ηνπ 1990, 2000 Αιβαλνί ζε δηαδήισζε ζην Tetovo, απαίηεζαλ ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ δπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

πξνζπάζεζαλ λα απνθιείζνπλ ην θέληξν ηεο πφιεο έρνληαο ζαλ ζχλζεκα «Θέινπκε 

κηα Μεγάιε Αιβαλία», αιιά εκπνδίζηεθαλ απφ ηελ αζηπλνκία. Οη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαλ πιένλ απφ νμχηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Αιβαλίαο ζηε 

ζπλδηάζθεςε ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ην 1988 ζην 

Βειηγξάδη θαη ε ππνγξαθή κηαο πνιηηηζηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Γηνπγθνζιαβίαο θαη 

Αιβαλίαο πξηλ απφ ηελ ζπλδηάζθεςε παξέκεηλαλ απιέο ελέξγεηεο ρσξίο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία. Ζ χπαξμε ηεο Αιβαλίαο σο κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ ζηα ζχλνξα κε ην 

Κφζνβν θαη ηηο δπηηθέο αιβαλφθσλεο πεξηνρέο ηεο γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο 

απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ έληαμε ησλ αιβαληθψλ κεηνλνηήησλ ζην 

γηνπγθνζιαβηθφ θξάηνο. Με ιίγα ιφγηα νη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε ην 1989, νη πξνζπάζεηεο εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ 

θαη ε εκθάληζε ησλ έληνλσλ ζπκπησκάησλ ηεο γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο απφ ην 1989, 

έζεζαλ ην αιβαληθφ πξφβιεκα ηεο γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο ζε λέα θάζε. (ΟΗ 

ΑΛΒΑΝΟΗ ΣΧΝ ΚΟΠΗΧΝ-ΘΔΜΑΣΑ ΔΘΝΟΣΗΚΖ ΤΝΤΠΑΡΞΖ-

ΠΤΡΗΓΧΝ ΦΔΣΑ-ΚΤΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΧΣΖ- (ζειίδεο 107-108) 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ ΣΟΤ ΜΗΛΟΔΒΗΣ 

Οη εμειίμεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Κνζζπθνπέδην ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 1980 

θαη ηνπ 1999 ζπλδέζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Μηιφζεβηηο. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1987 θαη κεηά 
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φπνπ ην θίλεκα δηακαξηπξίαο ησλ έξβσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ην νπνίν είρε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εξβηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο θαη δηαθφξσλ έξβσλ 

δηαλννχκελσλ κεηαηξάπεθε ζε απνθιεηζηηθφ φξγαλν ηνπ Μηιφζεβηηο. Δπφκελνο 

άκεζνο ζηφρνο ηνπ Μηιφζεβηηο ήηαλ λα θαηαξγήζεη ηελ απηνλνκία ε νπνία 

θπξηαξρνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζην Κνζζπθνπέδην απφ ην 1979 θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζηηο 23 Μαξηίνπ ηνπ 1989 ε πλέιεπζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πηνζέηεζε κηα 

ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πεξλνχζε ζηε ζεξβηθή θπβέξλεζε 

ν πιήξεο έιεγρνο ηεο αζηπλνκίαο, ηεο εδαθηθήο άκπλαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ν 

έιεγρνο ησλ δηθαζηεξίσλ , θαη επηηξεπφηαλ ζην Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο λα πηνζεηεί 

απνθάζεηο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ην Κνζζπθνπέδην, ρσξίο λα έρεη ππάξμεη 

θάπνηα πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Ζ πξνζπάζεηα 

κάιηζηα γηα ζπληαγκαηηθή απηνλνκία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απνηεινχζε ηελ κεγάιε 

πιεηνςεθία ζηελ πεξηνρή. Οη ζπλέπεηεο επξέσο γλσζηέο. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1989 

φηαλ ην Βειηγξάδη θήξπμε ην Κνζζπθνπέδην ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο  κέρξη 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1990, 32 Αιβαλνί είραλ ζθνησζεί ζε ζπγθξνχζεηο κε ηηο νκάδεο 

αζθαιείαο. ηελ ζπλέρεηα ζηηο 2 Ηνπιίνπ ηνπ 1990, 114 απφ ηνπο 183 αιβαλνχο 

βνπιεπηέο ζπγθεληξψζεθαλ έμσ απφ ην θηίξην ηεο πλέιεπζεο θαη πηνζέηεζαλ κηα 

δηαθήξπμε απηνδηάζεζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη αλαθήξπμήο ηνπ ζε Γεκνθξαηία. 

Σξείο κέξεο αξγφηεξα νη ζεξβηθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζηε δηάιπζε ηεο πλέιεπζεο, 

κε ηνπο αιβαλνχο βνπιεπηέο λα απαληνχλ κε ηελ πηνζέηεζε ελφο «πληάγκαηνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ» , ζηηο 7 επηεκβξίνπ 1990, ζην Κάηζαληθ ηνπ 

λφηηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Οη αλεμαξηεζία ηεο ινβελίαο, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο 

«Μαθεδνλίαο» κεηέβαιαλ ηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

Έηζη ινηπφλ πιένλ δελ ήηαλ ζηφρνο ε αλαθήξπμε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζε 7
ε
 

Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δλ ζπλερεία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1991 ε πην 

ζεκαληηθή πνιηηηθή δχλακε ησλ Αιβαλψλ, ε Γεκνθξαηηθή Λίγθα ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ , πνπ είρε ζαλ εγέηε ηνλ Ηκπξαήκ Ρνπγθφβα δηνξγάλσζε έλα 

δεκνςήθηζκα γηα ην θαζεζηψο ζην Κνζζπθνπέδην. Ζ πιεηνςεθία ησλ Αιβαλψλ, 

ςήθηζε ππέξ ελφο αλεμάξηεηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, πην ζπγθεθξηκέλα 940000 πεξίπνπ. 

Σελ νξγάλσζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο αθνινχζεζε ν ζρεκαηηζκφο κηαο πξνζσξηλήο 

θπβέξλεζεο ζην εμσηεξηθφ κε πξσζππνπξγφ ηνλ Μπνχραξ Μπνπθφζη, ελψ κάιηζηα 

ηνλ Μάην ηνπ 1992 ε ΓΛΚ νξγάλσζε θαη εθινγέο γηα ηε λέα ζπλέιεπζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζηηο νπνίεο θέξδηζε θαηαιακβάλνληαο 96 απφ ηηο 144 έδξεο θαη ηνλ 

Ρνπγθφβα λα αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο «Γεκνθξαηίαο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ». Παξάιιεια κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο θπβέξλεζεο ε ΓΛΚ 

ζπγθξφηεζε θαη παξάιιειεο θξαηηθέο δνκέο ζην Κνζζπθνπέδην απνθεχγνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν νπνηαδήπνηε βίαηε αληηπαξάζεζε κε ηηο αξρέο ηεο εξβίαο. Απφ ηελ 

άιιε ν Ρνπγθφβα μεθίλεζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη δηεζλή αλαγλψξηζε γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ρσξίο θάπνην απνηέιεζκα. Ζ δηεζλήο 

θνηλφηεηα είρε ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο ζηάζεο ηεο εξβίαο ζρεηηθά κε ην 

Κνζζπθνπέδην αιιά θαη γηα ηελ πνιηηηθή θαηαπίεζεο ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ. 

Υσξίο φκσο λα έρεη ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ην αίηεκα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ 

Αιβαλψλ, ππνζηεξίδνληαο αληίζεηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ 
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Κνζζπθνπεδίνπ, ζην πιαίζην ηεο Ο.Γ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κε εγγπεκέλα κεηνλνηηθά 

δηθαηψκαηα γηα ηνλ αιβαληθφ πιεζπζκφ. Δίρε γίλεη θαλεξφ φηη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ε ζεξβηθή πνιηηηθή απνζθνπνχζε ζηελ πιήξε 

δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ηεο επαξρίαο κε ζηφρν λα επηβιεζεί έλα νκνηφκνξθν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα δηεπθφιπλε ηελ θνηλσληθή ή θαη ηελ πνιηηηθή 

έληαμε ησλ Αιβαλψλ σο κεηνλφηεηαο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο εξβίαο. Καη έλαο 

άιινο αθφκα ζηφρνο ηεο ζεξβηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ αθφκα ήηαλ ε δηάζπαζε ηεο θιεηζηήο αιβαληθήο θνηλσλίαο, κε ηελ 

ειπίδα λα πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε αλάκεζα ζε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ηεο 

νκνζπνλδίαο , ζχκθσλα φκσο κε ηηο ζεξβηθέο αληηιήςεηο. Ζ πνιηηηθή απηή κάιηζηα 

είρε θαηαζηήζεη ηελ ζεξβηθή γιψζζα σο θπξίαξρε θαη επίζεκε ζηελ δηνίθεζε θαζψο 

θαη ζε θάζε πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Έρνπκε ινηπφλ ηελ εκθάληζε ηνπ «εθζεξβηζκνχ» ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ φπνπ ζήκαηλε 

ζηελ πξάμε ηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο έληνλεο αζηπλνκηθήο θαηαπίεζεο ζε βάξνο 

ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ, νπζηαζηηθά έλα θαζεζηψο «απαξράηλη». ηελ εθπαίδεπζε 

είρακε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην ζεξβηθφ ππνπξγείν 

παηδείαο, θαηέιεμε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1990 ζηελ απφιπζε πεξίπνπ 6000 αιβαλψλ 

δαζθάισλ, απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ αξλήζεθαλ λα 

ην δηδάμνπλ. ηελ ζπλέρεηα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πξίζηηλα, ην ζεκαληηθφηεξν 

αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα γηα ηνλ αιβαληθφ πιεζπζκφ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

αλαθνηλψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1992 φηη ζπγθεθξηκέλα ε αιβαληθή γιψζζα ζα 

δηδαζθφηαλ πιένλ σο γιψζζα μέλε θαη φρη σο ή θχξηα θαη βαζηθή γιψζζα 

δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ φπσο ίζρπε κέρξη ηφηε, ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 1992 είρε 

πξνεγεζεί απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηδαζθαιία ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζα γηλφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ζεξβηθή γιψζζα. Μάιηζηα ν αιβαληθφο 

ηχπνο παξελνριήζεθε εληφλσο απφ ηηο ζεξβηθέο αξρέο κε θπιαθίζεηο δεκνζηνγξάθσλ 

θαη θιείζηκν εθεκεξίδσλ. Αθφκα ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά θέληξα γηα ηνλ αιβαληθφ 

πιεζπζκφ έθιεηζαλ φπσο ην Ηλζηηηνχην Αιβαληθψλ Μειεηψλ ζηελ Πξίζηηλα. 

Παξαηεξήζεθαλ απζαίξεηεο ζπιιήςεηο Αιβαλψλ απφ ζεξβηθέο αξρέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιίκαηνο  ήηαλ θαη ν λφκνο πνπ επέηξεπε ηελ 

ζχιιεςε θαη θπιάθηζε έσο θαη 2 κήλεο φζσλ δηέπξαηηαλ « ην έγθιεκα ηεο 

πξνζβνιήο ησλ παηξησηηθψλ αηζζεκάησλ» ησλ έξβσλ. Δπίζεο ην Βειηγξάδη 

πξνζπάζεζε ρσξίο φκσο επηηπρία λα εγθαηαζηήζεη ζέξβνπο πξφζθπγεο απφ ηελ 

Κξναηία θαη ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε. 

Ζ πνιηηηθή ησλ ζεξβηθψλ αξρψλ ζην Κνζζπθνπέδην παξά ην βαξχ θφζηνο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ ζηεξνχληαλ ιατθήο ππνζηήξημεο κε ηελ πιεηνςεθία ηεο 

ζεξβηθήο θνηλσλίαο λα είλαη αληίζεηε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζηπλνκίαο πνπ 

απνιάκβαλε ην Κνζζπθνπέδην, πφζν κάιινλ κε ηελ αλεμαξηεζία πνπ επηδεηνχζαλ νη 

Αιβαλνί. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ζεξβηθήο αληηπνιίηεπζεο νη φπνηεο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο γηα ηελ πνιηηηθή ζην Κνζζπθνπέδην αθνξνχζαλε, ηελ δηαίξεζή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζε δχν θνκκάηηα έλα ζεξβηθφ θαη έλα αιβαληθφ, κε ην ζεξβηθφ 

θνκκάηη λα παξακέλεη ζηελ εξβία ζε πεξίπησζε ζπλνξηαθψλ αιιαγψλ. 
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Ζ πιήξεο άξλεζε ηεο εγεζίαο ηεο ΓΛΚ λα ζπλδηαιιαγεί κε ην θαζεζηψο Μηιφζεβηηο 

δηαηεξήζεθε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, κε κία ζχληνκε εμαίξεζε ηνλ 

επηέκβξε ηνπ 1996, φηαλ ζπλνκηιίεο εθπξνζψπσλ ηνπ Ρνπλγθφβα θαη ηνπ 

Μηιφζεβηηο ζηελ Ηηαιία θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή κίαο ζπκθσλίαο πνπ ζα επέηξεπε 

ηελ επηζηξνθή ησλ Αιβαλψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία. Ζ ίδηα ε πνιηηηθή ηεο «παζεηηθήο 

αληίζηαζεο» πνπ ππνζηήξηδε ε ΓΛΚ θέξδηζε ηα επλντθά ζρφιηα ηεο Γχζεο θαη έδσζε 

ζηνλ Ρνπλθγφβα ηελ θήκε ηνπ «Γθάληη ησλ Βαιθαλίσλ». ην ίδην ην Κνζζπθνπέδην 

φκσο , αιιά θαη εθ κέξνπο ηνπ «εμφξηζηνπ πξσζππνπξγνχ» Μπνπθφζη, ε πνιηηηθή 

απηή άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαζψο απνγνεηεπκέλνη νη 

Αιβαλνί ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη δελ έθεξλε απνηειέζκαηα. Απνγνήηεπζε πνπ 

εληάζεθε κε ηελ πκθσλία ηνπ Νηέηηνλ ην Ννέκβξην ηνπ 1995 ε νπνία αγλφεζε 

πιήξσο ην Κνζζπθνπέδην. Γηα ηνπο Αιβαλνχο ην κήλπκα ηνπ Νηέηηνλ ήηαλ φηη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα θηλεηνπνηείηαη κφλν φηαλ έλαο θαηαπηεζκέλνο ιαφο αληηδξά κε ηελ 

βία. Σν 1996-97 εκθαλίζηεθαλ δχν λέεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ζην Κνζζπθνπέδην : Ζ 

Αλεμάξηεηε Έλσζε ησλ Αιβαλψλ θνηηεηψλ θαη ν απειεπζεξσηηθφο ζηξαηφο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ( ζην εμήο ΑΚ). Ζ πξψηε ππνζηήξηδε κία δπλακηθφηεξε αληίζηαζε 

απέλαληη ζηηο ζεξβηθέο αξρέο γηα παξάδεηγκα ηελ επαλάιεςε ησλ δηαδειψζεσλ ν 

ΑΚ ηελ αλάιεςε έλνπιεο δξάζεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1996 έξβνη πξφζθπγεο πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζην Κνζζπθνπέδην απφ ηελ Κξάηλα θαη αζηπλνκηθνί δέρηεθαλ ηελ 

έλνπιε επίζεζε ηνπ ΑΚ ζεκαηνδνηψληαο ηελ εκθάληζε ηεο νξγάλσζεο. 

Ο ζεξβηθφο έιεγρνο πάλσ ζην Κνζζπθνπέδην άξρηζε λα δνθηκάδεηαη ζνβαξά θαζψο ν 

ΑΚ ελέηεηλε ηελ δξάζε ηνπ ηα δχν επφκελα έηε, ζηξαηνινγψληαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο Αιβαλνχο αιιά θαη απνθηψληαο πεξηζζφηεξα φπια. Αληηκέησπνη κε 

απμαλφκελε δηεζλή πίεζε γηα κηα επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ε λέα ζεξβηθή θπβέξλεζε, 

ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ Κ-ΡΚ νξγάλσζε ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 1998 

δεκνςήθηζκα κε ην εξψηεκα «ζα απνδερηείηε ηελ ζπκκεηνρή μέλσλ εθπξνζψπσλ 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ;». Σν  95% απηψλ πνπ ςήθηζαλ 

απάληεζαλ αξλεηηθά. Οη εμειίμεηο φκσο ζην Κνζζπθνπέδην είραλ φκσο μεθχγεη απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ Βειηγξαδίνπ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 98 ν ΑΚ είρε θαηνξζψζεη λα 

ειέγμεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ νδεγψληαο ζε θιηκάθσζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ : ηνλ Αχγνπζην- επηέκβξην ν νκνζπνλδηαθφο ζηξαηφο εμαπέιπζε 

εθηεηακέλεο επηρεηξήζεηο ζην Κνζζπθνπέδην πξνθαιψληαο φρη κφλν απψιεηεο ζηνλ 

ΑΚ αιιά θαη έλα ηεξάζηην πξνζθπγηθφ θχκα. Πάλσ απφ 250000 Αιβαλνί 

θαηέθπγαλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο δεκηνπξγψληαο εθηεηακέλνπο θφβνπο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα. Σν ΝΑΣΟ 

πξνεηδνπνίεζε ην Βειηγξάδη φηη εάλ δελ ζηακαηνχζε ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ 

επηρεηξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχζε αεξνπνξηθέο επηδξνκέο. 

Σελ δηαθνπή ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην αθνινχζεζαλ 

δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηνλ Ακεξηθαλφ αμησκαηνχρν Ρίηζαξλη Υνικπξνπθ θαη 

ηνλ Μηιφζεβηηο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηηο 12 Οθησβξίνπ ηνπ 98 

ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο πνπ πξνέβιεπε ηελ απφζπξζε ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ινηπψλ εηδηθψλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ απφ ην 
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Κνζζπθνπέδην, φπσο θαη ηελ απνρψξεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξάμεσλ βίαο απφ 

πιεπξάο ηνπ ΑΚ, ελψ ζα μεθηλνχζαλ θαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε 

βηψζηκεο ιχζεο ζηελ βάζε ηεο απηνλνκίαο. Γηα ηελ επαιήζεπζε θαη επνπηεία ηεο 

ζπκθσλίαο πξνβιεπφηαλ ε απνζηνιή κηαο νκάδαο παξαηεξεηψλ απφ ηνλ ΟΑΔ.  

ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1999 θαη ελψ είραλ μεζπάζεη εθ λένπ έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ζην 

Κνζζπθνπέδην κε απνθνξχθσκα ηελ δνινθνλία 45 Αιβαλψλ ζην ρσξηφ Ράηζαθ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ άξρηζε ζηελ γαιιηθή Ρακπνπτγηέ ζπλδηάζθεςε ππφ ηελ πξνεδξία ησλ 

ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. ηηο ζπλαληήζεηο 

πνπ αθνινχζεζαλ έξβνη θαη Αιβαλνί ( ζηελ αιβαληθή αληηπξνζσπεία ζπκκεηείραλ 

ηφζν κέιε ηεο «ζθηψδνπ θπβέξλεζεο» φζν θαη εθπξφζσπνη ηνπ ΑΚ), θιήζεθαλ 

νπζηαζηηθά λα απνδερηνχλ ην ζρέδην κίαο ζπκθσλίαο πνπ είρε εηνηκάζεη ν 

ακεξηθαλφο πξεζβεπηήο ζηελ ΠΓΓΜ, Κξηο Υηι ηα θχξηα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ: ε 

επηζηξνθή ησλ πεξίπνπ 300000 πξνζθχγσλ ζην Κνζζπθνπέδην, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ζε ηξία ρξφληα γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, θαη ε απνρψξεζε ηνπ 

γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ κία λαηντθή δχλακε 28000 

αλδξψλ πνπ ζα είρε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ζε φιε ηελ Ο.Γ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο. Ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν ζεκείν πξνθάιεζε ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ 

Μηιφζεβηηο πνπ «…γλψξηδε φηη ε ληε θάθην θαηνρή ηεο ρψξαο ζα ζήκαηλε ην ηέινο 

ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ θαη πηζαλψο ηελ ζχιιεςή ηνπ απφ ην ΝΑΣΟ». Ζ 

ζπλδηάζθεςε ζην Ρακπνπτγηέ απέηπρε λα νδεγήζεη ζε θάπνηα ζπκθσλία. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ελφο δεχηεξνπ γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ νξγαλψζεθε ζην Παξίζη απφ 

ηηο 15 έσο 19 Μαξηίνπ, ε αιβαληθή αληηπξνζσπεία θάησ απφ ακεξηθαληθέο πηέζεηο 

απνδέρηεθε ην ζρέδην ελψ νη έξβνη δηαηήξεζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο. 

ηηο 24 Μαξηίνπ μεθίλεζαλ νη λαηντθνί βνκβαξδηζκνί θαηά ηεο Ο.Γ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο κία πξάμε ακθίβνιεο λνκηκφηεηαο. Αλ θαη ην ζπκβνχιην αζθαιείαο 

ησλ ΖΔ είρε ζε ςεθίζκαηά ηνπ ραξαθηεξίζεη ηελ θαηάζηαζε ζην Κνζζπθνπέδην, σο 

απεηιή γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζηα Βαιθάληα παξφια απηά δελ ελέθξηλε ηελ 

ρξήζε βίαο ζε βάξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Υψξεο φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Βξεηαλία 

ραξαθηήξηζαλ ηελ λαηντθή επηρείξεζε σο «αλζξσπηζηηθή επέκβαζε» κε ζηφρν ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ 

ακάρσλ θαη ηελ απνθπγή κηαο ελδερφκελεο γελνθηνλίαο ζην Κνζζπθνπέδην, κία 

ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελε πξνζπάζεηα λνκηκνπνηήζεο ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ. Οη βνκβαξδηζκνί θξάηεζαλ 70 εκέξεο ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε εξβία 

ππέζηε κεγάιεο πιηθέο θαηαζηξνθέο, ελψ ζεξβηθέο δπλάκεηο πξνθάιεζαλ κία αθφκε 

κία κεγαιχηεξε έμνδν ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ απφ ην Κνζζπθνπέδην. Οη 

βνκβαξδηζκνί ηεξκαηίζηεθαλ ζηηο 4 Ηνπλίνπ φηαλ ην Βειηγξάδη αλαθνίλσζε ηελ 

απνδνρή κίαο ζπκθσλίαο πνπ πξνέβιεπε ηελ απφζπξζε ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ 

δπλάκεσλ απφ ην Κνζζπθνπέδην θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ θεδεκνλία ησλ ΖΔ ζηηο 9 

Ηνπλίνπ ππνγξάθηεθε ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ Ο.Γ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ην 

ΝΑΣΟ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη γηνπγθνζιαβηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζα έπξεπε 

λα απνζπξζνχλ απφ ην Κνζζπθνπέδην κέζα ζε έληεθα κέξεο θαη ηελ ζέζε ηνπο λα 
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πάξεη κία δηεζλήο δχλακε 50 ρηιηάδσλ αλδξψλ ή ζηα Kosovo protection force (kfor) 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο. ηηο 10 Ηνπλίνπ ην ζπκβνχιην 

αζθαιείαο πηνζέηεζε ηελ απφθαζε ηνπ 1244 βάζε ηεο νπνίαο εγθαηαζηάζεθε ζην 

Κνζζπθνπέδην ε United Nations Missions in Kosovo (UNMIK), σο πξνζσξηλή 

δηνίθεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Παξάιιεια ε απφθαζε ηνπ 1244 αλέζεζε ζηελ 

UNMIK ηελ απνζηνιή «λα δηεπθνιχλεη ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ κειινληηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ιακβάλνληαο ππφςηλ 

ηηο πκθσλίεο ηνπ Ρακπνπτγηέ. 

(AΠΟ ΣΟΝ ΜΗΛΟΔΒΗΣ ΣΟΝ ΚΟΣΟΤΝΗΣΑ- Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε 

εξβία θαη ε ζεξβηθή πνιηηηθή ζην Κνζζπθνπέδην 1987-2008- Γεώξγηνο 

Υξεζηίδεο-ΔΚΓΟΔΗ ΒΑΝΗΑ) (ζειίδεο 108-121) 

 

 

H ήηηα ηεο εξβίαο ηελ κεηέηξεςε πιήξσο ζε έλα δηεζλέο πξνηεθηνξάην θαη άιιαμε 

πιήξσο ηα δεδνκέλα ζηελ πφιε ηνπ Βειηγξαδίνπ. Πιένλ ην Βειηγξάδη έρνληαο 

κεηνλεθηηθή ζέζε επηρεηξνχζε λα ππεξαζπίζεη ηα ζπκθέξνληα ζην Κνζζπθνπέδην : 

ζαλ έλα πξψην επίπεδν λα δηαηεξήζεη ηελ νλνκαζηηθή ηνπ πιένλ θπξηαξρία ζην 

Κνζζπθνπέδην θαη ζε έλα δεχηεξν λα ππνζηεξίμεη ηνλ ελαπνκείλαληα ζεξβηθφ 

πιεζπζκφ. Μηα δχζθνιε απνζηνιή κε δεδνκέλεο ηηο «εθδηθεηηθέο δηαζέζεηο» ηνπ 

αιβαληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ «αζπγθξάηεηε επηζπκία» ηνπ γηα ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, αιιά θαη ηελ ζέιεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ λα γίλεη απνδεθηφ ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηνπ 

αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ , πνπ θαηείρε θαη ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο επαξρίαο , ζε βάξνο ηεο αξρήο ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο ηεο Ο.Γ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζέζε ηνπ Βειηγξαδίνπ δελ ζα βειηησζεί 
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νχηε κε ηε λίθε ηεο δεκνθξαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζηηο εθινγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ επηέκβξηνπ ηνπ 2000. Παξά ηελ ζεξκή ππνδνρή ηεο 

δεκνθξαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ άξζε ηεο δηεζλήο απνκφλσζεο ηεο εξβίαο, ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα δελ ήηαλ πξφζπκε λα αθήζεη ην Βειηγξάδη ζε επηζηξέςεη ζε κηα 

θαηάζηαζε ζαλ απηή πνπ επηθξαηνχζε πξηλ ην 1999, φζνλ αθνξά δεηήκαηα 

θπξηαξρίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Δπηπξνζζέησο αλ θαη ν βαζηθφο ζεξβηθφο ζηφρνο 

παξέκελε ν ίδηνο θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Μηιφζεβηηο, ε ζέζε ηεο εξβίαο ζα 

ππνλνκεπηεί θαη απφ ηελ έιιεηςε ζπλαίλεζεο ηεο ζεξβηθήο πνιηηηθήο εγεζίαο σο 

πξνο ηνπο ελδεδεηγκέλνπο δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο. Ζ απνπζία νκνθσλίαο θαη 

ζπλαίλεζεο ζα ραξαθηεξίζεη θαη ηελ εγεζία ηεο ζεξβηθήο θνηλφηεηαο ζην 

Κνζζπθνπέδην κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ έξβσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Μηηξφβηηζα λα 

«παξακέλνπλ ζηελ ηξνρηά ηνπ Βειηγξαδίνπ» θαη λα δείρλνπλ ιηγφηεξν ζέιεζε λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ δηεζλή δηνίθεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, απ’ φηη νη εθπξφζσπνη 

ησλ ππφινηπσλ ζεξβηθψλ ζπιάθσλ ζηα λφηηα ηεο Μηηξφβηηζα. (AΠΟ ΣΟΝ 

ΜΗΛΟΔΒΗΣ ΣΟΝ ΚΟΣΟΤΝΗΣΑ- Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε εξβία θαη ε 

ζεξβηθή πνιηηηθή ζην Κνζζπθνπέδην 1987-2008- Γεώξγηνο Υξεζηίδεο-ΔΚΓΟΔΗ 

ΒΑΝΗΑ 

) (ζειίδεο 121-122) 

 

ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 

Απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αιιά θαη κέζα απφ εθηελείο αλαιχζεηο 

αξζξνγξάθσλ πεξίνπηε ζέζε θαηέρεη ην δήηεκα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ πνιέκνπ, πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε γηα  αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο 

επηθαιέζηεθαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα επέκβνπλ ζηξαηησηηθά, κέζσ ηνπ 

ΝΑΣΟ , ζην Κνζζπθνπέδην. Ζ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δφζεθε ζην ζέκα εμεγείηαη, 
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εθφζνλ ηφζν ε έλλνηα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ πνιέκνπ, φζν θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε , ζέηνπλ νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα , πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ λνκηκφηεηα ηνπ πνιέκνπ αιιά αθφκα θαη απφ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία 

απνθαζίδεηαη θαη δηεμάγεηαη , ελψ παξάιιεια ηίζεηαη ην βαζηθφ πξφβιεκα ησλ νξίσλ 

εθαξκνγήο ηνπ. Ήδε απφ ηα εξσηήκαηα πξνθχπηεη κηα πιεηάδα εξσηεκάησλ ηα νπνία 

νδεγνχλ απφ ην πεδίν ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ζέκα ηεο επηιεθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ 

θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ζηξαηεγηθά θαη πνιηηηθά παίγληα ησλ κεγαιχηεξσλ δπλάκεσλ. 

Ο πφιεκνο απνηειεί έλαλ δηαδεδνκέλν ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζε εζληθέο νκάδεο ή θξάηε θαη απνηειεί ηζηνξηθά ηνπιάρηζηνλ, έλα 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δηακφξθσζεο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ ε ηχρε ησλ 

νπνίσλ, θξίζεθε ζηα πεδία ησλ καρψλ πνιχ ζχληνκα. Παξφια απηά φκσο επεηδή ν 

πφιεκνο απνηειεί ην έζραην κέζν επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δελ είλαη θαηλνχξηεο, ελψ ζηελ ζχγρξνλε 

επνρή, άξρηζε λα επηρεηξείηαη ε δηακφξθσζε ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα δηέπεη ηηο 

έλνπιεο ζπξξάμεηο κε ηε εθαξκνγή θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη ν 

πφιεκνο, θαηλφκελν ην νπνίν είλαη βαζχηαηα πνιηηηθφ, ζην νπνίν φκσο απνδφζεθε 

έλα λνκηθφ, θαλνληζηηθφ πιαίζην. Οη πξνζπάζεηεο απηέο έγηλαλ πην έληνλεο , ακέζσο 

κεηά ηηο εθαηφκβεο ησλ ζπκάησλ θαη ηηο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Τηνζεηήζεθαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν αξρέο 

νηθνπκεληθήο εκβέιεηαο, ηε δηαθχιαμε ησλ νπνίσλ αλέιαβαλ εηδηθά ζεζκνζεηεκέλα 

θαη αλαγλσξηζκέλα φξγαλα, θπξίσο φκσο ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηνλ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζεκειηψδεο θείκελν ηεο ζχγρξνλεο 

δηεζλνχο ελλφκνπ ηάμεσο. Με βάζε ηηο αξρέο απηέο απαγνξεχεηαη, αξρηθά ε ρξήζε 

βίαο φζν θαη ε απεηιή ρξήζεο βίαο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ή 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ελφο θξάηνπο. (Άξζξν 2,παξ.4) 

Δμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα απνηειεί ην δηθαίσκα πνπ έρεη έλα θξάηνο λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πεξίπησζε απεηιήο, δειαδή ην δηθαίσκα ζηε λφκηκε 

άκπλα. Αθφκα ν ράξηεο ηνπ ΟΖΔ πξνβιέπεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ρξήζεο βίαο κεηά 

απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζχκθσλα 

κε ην Κεθάιαην ΧΗΗ,( Άξζξα 42 θαη επ.), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δξάζε πνπ κπνξεί 

θαη πξέπεη λα αλαιάβεη ην πκβνχιην Αζθαιείαο, θαζψο θαη ζηα κέζα πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο, δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο ή ζε πεξίπησζε επίζεζεο. 

Παξ’φια απηά θαη επεηδή ν πφιεκνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηεο φρη κφλν ζην 

ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξνζθπγήο ζηελ βία, αιιά θαη ζηε εμέιημε ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

πνιέκνπ, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ην αλζξσπηζηηθφ δίθαην. Θεκειηψδε 

θείκελα ζε ζρέζε κε απηφ απνηεινχλ ε χκβαζε ηεο Γελεχεο(1949) θαη ηα δχν 

Πξσηφθνιια ηνπ 1977, πνπ επαθνινχζεζαλ θαζψο θαη λεφηεξα θείκελα. 
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Χζηφζν νη ζαξσηηθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα κε ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ δηπνιηζκνχ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαθνξνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα. Ο 

θπξίαξρνο ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζην ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο 

ρξήζεο βίαο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε, δηαηεξείηαη, φκσο εκθαλίδεηαη ν λένο ξφινο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

επίιπζεο ησλ θξίζεσλ θηι. Σαπηφρξνλα ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ απνηειεί πιένλ πξνηεξαηφηεηα 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ νπζία ζηελ παξάθακςε ηεο αξρήο 

ηεο κε επέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο. 

Δάλ αξθεζηνχκε ζε απηέο ηηο πνιχ γεληθέο εμάιινπ δηαπηζηψζεηο ηφηε ην πξψην 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αθνξά ζηε λνκηκφηεηα, απηή θαζ’ απηή , ηνπ «αλζξσπηζηηθνχ 

πνιέκνπ» πνπ δηεμήγαγε ην ΝΑΣΟ ελαληίνλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, επηθαινχκελν ηε γελνθηνλία πνπ δηεμάγνπλ νη ζέξβηθεο δπλάκεηο 

ελαληίνλ ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε επέκβαζε ησλ λαηντθψλ δπλάκεσλ, 

νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ ηηο ζεξβηθέο 

δπλάκεηο ζην Κνζζπθνπέδην ήηαλ καδηθέο, ζπζηεκαηηθέο θαη αθνξνχζαλ ζε 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ δσή, ε 

απαγφξεπζε βαζαληζηεξίσλ, ν βίαηνο εθηνπηζκφο θα., ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΖΔ είρε ήδε αλαγλσξίζεη ην γεγνλφο φηη ππήξρε ζνβαξή αλζξσπηζηηθή θξίζε ζην 

Κνζζπθνπέδην, θαζψο θαη φηη ε θξίζε απηή απνηεινχζε, ελ δπλάκεη, απεηιή ελαληίνλ 

ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο κε ηηο απνθάζεηο 1160/1998,1199/1998 θαη 

1203/1998. 

Παξάιιεια, παξνπζηάζηεθαλ θαη πνιηηηθά επηρεηξήκαηα, φπσο φηη νη δηεζλείο 

αληηδξάζεηο ζηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κνζζπθνπέδην ήηαλ 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ 

ΟΖΔ είηε επηθξφηεζε είηε δελ θαηαδίθαζε επίζεκα ηελ επηρείξεζε απηή. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη κάιινλ γηα δηαζηαιηηθή εξκελεία ησλ δηεζλψλ 

θαλφλσλ, ε νπνία ζέηεη, αλ κε ηη άιιν, ελ ακθηβφισ ηε λνκηκφηεηα ηεο φιεο 

επηρείξεζεο ελαληίνλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

κεηαηξέπνληαο ηε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ΝΑΣΟ ζε ζρνηλνβαζία κεηαμχ ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο εθφζνλ αληηπαξέξρεηαη: 

Σν γεγνλφο φηη ην πκβνχιην Αζθαιείαο δελ είρε εθδψζεη ζρεηηθή απφθαζε, πνπ λα 

λνκηκνπνηεί ηελ ρξήζε βίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζθνπφο ηεο επίζεζεο , δειαδή ε 

πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ε δηαπηζησκέλε παξαβίαζή ηνπο 

, βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, απνηεινχζαλ επαξθείο 

παξάγνληεο λνκηκνπνίεζεο. κσο ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ελφο πξνβιήκαηνο 

απέρεη πνιχ απφ ηε ξεηή απφθαζε αλάιεςεο δξάζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη 

κάιηζηα ζηξαηησηηθήο, επνκέλσο απηφ είλαη έλα επηρείξεκα πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη 

απνδεθηφ: 



24 
 

Σν γεγνλφο φηη δχν απφ ηα κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο, ε Ρσζία θαη ε Κίλα, θαηαδίθαζαλ ηελ επηρείξεζε 

σο επηζεηηθή πξάμε, πξάγκα πνπ δείρλεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ζε πεξίπησζε πνπ 

εηίζεην ζε ςεθνθνξία πξφηαζε γηα ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ δελ ζα γηλφηαλ απνδεθηή 

Σν γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ θαζαξά 

πνιηηηθφο, δειαδή ε πηψζε ηνπ Γηνπγθνζιάβνπ πξνέδξνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο, 

θαη κάιηζηα φηη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επιήγεζαλ πνιηηηθνί ζηφρνη, ψζηε λα 

εμαλαγθαζηεί ν ζεξβηθφο ιαφο ζε εζσηεξηθέο πνιηηηθέο αιιαγέο, πξάγκα πνπ 

απνηειεί ζαθή αλάκεημε ζηα εζσηεξηθά ελφο θξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα παξαβίαζε ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ. 

Σν δεχηεξν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, αθνξά ηελ επηιεθηηθή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ, 

δειαδή ην γηαηί ζε άιιεο, παξεκθεξείο πεξηπηψζεηο δελ ππήξμε επέκβαζε. Ζ 

απάληεζε ησλ ππέξκαρσλ ηεο λαηντθήο επίζεζεο είλαη φηη δελ είλαη δπλαηφ ην ΝΑΣΟ 

θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα κεηαβιεζνχλ ζε παγθφζκηνπο ρσξνθχιαθεο θαη 

επνκέλσο παξεκβαίλνπλ εθεί πνπ παξαβηάδνληαη θαηάθσξα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη εθεί πνπ δηαθπβεχεηαη ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα. Χζηφζν ε απάληεζε 

απηή δχζθνια κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή σο λνκηκνπνηεηηθή βάζε απηφβνπιεο, 

έλνπιεο επέκβαζεο θξάηνπο ή νκάδαο θξαηψλ, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη δελ 

θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιεςε ηέηνηαο δξάζεο νχηε 

πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο θαη επαξθψο νη ζηφρνη θαη ηα φξηά ηεο. Δπνκέλσο δελ είλαη 

δπλαηφ λα απνδερζεί ε δηεζλήο θνηλφηεηα ηε λνκηκφηεηα ηέηνηνπ είδνπο επεκβάζεσλ, 

πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ παξά κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ή ηελ πξνζηαζία 

ησλ αλζξσπίλσλ θαη κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ. Δπηπιένλ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

απνδεθηή ε θαηάηκεζε ηνπ δηθαίνπ θαη ε θαηά ην δνθνχλ εθαξκνγή ηνπ, ζην βαζκφ 

πνπ απνηειεί ζεκειηψδε θαλφλα δηθαίνπ ε αξρή «ίδηα πνηλή γηα ην ίδην έγθιεκα». 

Πξνθχπηεη επνκέλσο έλα αθφκε εξψηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηα θξηηήξηα δηεμαγσγήο 

ηνπ αλζξσπηζηηθνχ πνιέκνπ, δειαδή ην πφηε λνκηκνπνηείηαη έλα θξάηνο ή κηα νκάδα 

θξαηψλ, φπσο ην ΝΑΣΟ, ηα νπνία έρνπλ ζπλαζπηζζεί ζε κηα ζηξαηησηηθή ζπκκαρία 

γηα ηε ζπιινγηθή ηνπο αζθάιεηα, λα παξεκβαίλνπλ ζηα εζσηεξηθά ελφο άιινπ 

θξάηνπο, θάζε θνξά πνπ θξίλνπλ φηη ζπληξέρεη θίλδπλνο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα ή φηη θαηαπαηψληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Σν εξψηεκα απηφ 

ζρεηίδεηαη άκεζα ηφζν κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο απεηιήο, ε νπνία , ελ 

πξνθεηκέλσ, θαίλεηαη λα δηαζηέιιεηαη θαη λα ζπζηέιιεηαη αλαιφγσο, φζν θαη κε ην 

ζέκα ηεο χπαξμεο κεηνλνηήησλ, νη νπνίεο δνπλ ζην εζσηεξηθφ φισλ ζρεδφλ ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ. 

Μηα ηέηνηα άπνςε, ηφζν ξεπζηή θαη πξνθαλψο εζειεκέλα αζαθήο , αλνίγεη , ζηε 

δηαζηαιηηθή εθδνρή ηεο, ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ, απεηιψληαο ηειηθά, αθξηβψο απηφ 

πνπ δηαθεξχζζεη φηη ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη, δειαδή ηελ πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα 

θαη αζθάιεηα, ηα αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα. Σαπηφρξνλα, κεηαηξέπεηαη ε 
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ίδηα ζε κείδνλα παξάγνληα απνζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχγθξνπζεο, ελψ ζέηεη εθ ησλ 

πξαγκάησλ αλ κε ηη άιιν ζε ακθηζβήηεζε ηελ ίδηα ηε λνκηθή βάζε νξγάλσζεο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

Σέινο θαίλεηαη λα αλαζχξεη απφ ην παξειζφλ , ηφζν ηε ινγηθή ελφο Γηεπζπληεξίνπ, 

πνπ απνηειείηαη απφ ηα ηζρπξά θξάηε-κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, φζν θαη ηε ινγηθή πνπ δηείπε 

ηελ πνιηηηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαηά ηνλ 19
Ο
 αηψλα, φηαλ νη ζξεζθεπηηθέο 

κεηνλφηεηεο απνηεινχζαλ ηξφπν επηηπρνχο παξέκβαζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο ζηα εζσηεξηθά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζψο θαη 

ζεκαληηθφ κνριφ εμηζνξξφπεζεο ησλ κεηαμχ ηνπο δηεθδηθήζεσλ γηα ηε δηεχξπλζε 

ησλ ζθαηξψλ επηξξνήο ηνπο. 

Απφ ηε ζχληνκε απηή αλάιπζε πξνθχπηεη, ινηπφλ φηη ε λνκηθή βάζε ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ην ΝΑΣΟ γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ επηρείξεζε θαηά ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

πνιηηηθά επηρεηξήκαηα παξά ζε θαλφλεο δηθαίνπ θαη φηη εμππεξέηεζε πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηα πνιηθν-ζηξαηεγηθά παίγληα ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο θαη 

πξσηίζησο ηεο Οπάζηλγθηνλ παξά ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ θαη κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ. (ΥΡ.Κ.ΓΗΑΛΛΟΤΡΗΓΖ-Β.Γ ΚΔΦΑΛΑ-ΚΟΟΒΟ: Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ 

ΠΟΛΔΜΟΤ) (ζειίδεο 157-161) 

 

 

 

 

Οη λαηντθνί βνκβαξδηζκνί ελαληίνλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, πξνθάιεζαλ πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο ζηελ Διιάδα, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, 
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λνκηκνπνίεζαλ ηελ παξέκβαζε κε φπια ελαληίνλ ηξίηεο ρψξαο σο κέζν επηβνιήο ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θέξλνληαο ηελ ρψξα φρη κφλν ζηα πξφζπξα ηεο θαηαζηξνθήο 

αιιά θαη ζε έλα κεγάιν αδηέμνδν. 

Έλα αδηέμνδν ην νπνίν είλαη πνιιαπιφ, φπσο ζπκβαίλεη θάζε θνξά φπνπ κηα ρψξα 

ράλεη ζηνλ πφιεκν θαη θαηαδηθάδεηαη ζε δηεζλή απνκφλσζε. Παξφια απηά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ηα πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά πην δχζθνια, εθφζνλ φπσο 

ήδε έρεη αλαθεξζεί, πξνυπφζεζε γηα ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ πνπ θαηέζηξεςαλ ηελ 

ρψξα, φπσο θαη γηα ηελ επαλέληαμή ηεο ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, απνηέιεζε ε πηψζε 

ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. Μηα ηέηνηα εμέιημε θαηλφηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε αλ φρη 

απίζαλε, δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο ν άλζξσπνο επί κηα δεθαεηία, ήιεγρε κε αζθπθηηθφ 

ηξφπν φινπο ηνπο κεραληζκνχο εμνπζίαο, ηδενινγηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο, ελψ 

πνιιά ιέγνληαη θαη γηα ηηο ζρέζεηο πνπ είρε αλαπηχμεη κε ηε ζεξβηθή καθία φπσο θαη 

κε ην παξαθξάηνο. Δπηπιένλ ε ζεξβηθή αληηπνιίηεπζε, βαζχηαηα δηραζκέλε θαη 

έρνληαο ράζεη ηελ αμηνπηζηίαο ηεο πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

εμνπζία, έδεηρλε αλίθαλε λα απεηιήζεη ηνλ Γηνπγθνζιάβν πξφεδξν, ν νπνίνο θάζε 

άιιν παξά θαηλφηαλ δηαηεζεηκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηελ εμνπζία. 

Πξάγκαηη ε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο γηα ηνλ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο απνηεινχζε 

κείδνλ δηαθχβεπκα φρη κφλν επεηδή ζα έραλε ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ ηζρχ, 

αιιά θαη δηφηη ελαληίνλ ηνπ εθθξεκνχζε θαη εθθξεκεί έληαικα ηνπ Γηεζλνχο 

Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ θαηεγνξία φηη δηέπξαμε εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Έπξεπε ινηπφλ λα παξακείλεη πξφεδξνο ηεο 

ρψξαο ηνπ, εμαζθαιίδνληαο θαη’απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Χζηφζν ε 

ζεηεία ηνπ έιεγε θαλνληθά, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 θαη ζχκθσλα κε ην γηνπγθνζιαβηθφ 

χληαγκα δελ είρε δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη άιιε θνξά ην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Οκνζπνλδίαο. Σν ζεζκηθφ απηφ πξφβιεκα ιχζεθε φηαλ ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηνπ 2000, ην 

ζεξβηθφ Κνηλνβνχιην, ζην νπνίν ν ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο δηέζεηε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία, πξνέβε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ αθνξά 

ηελ εθινγή Πξνέδξνπ. Σν λέν άξζξν πνπ ςεθίζηεθε πξνβιέπεη εθινγή ηνπ πξνέδξνπ 

απεπζείαο απφ ην ιαφ, κε απιή πιεηνςεθία, δηθαίσκα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ζεηείεο, θαζψο θαη ελίζρπζε ησλ πξνεδξηθψλ αξκνδηνηήησλ. 

Ο ζηφρνο ησλ αιιαγψλ ήηαλ πξνθαλήο θαη πξνθάιεζε ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, αθ’ ελφο δηφηη επξφθεηην γηα έλα ζπληαγκαηηθφ πξαμηθφπεκα 

δεδνκέλνπ φηη δελ είραλ πξνεγεζεί δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ Γεκνθξαηηψλ γηα ην 

δήηεκα απηφ, πξάγκα πνπ επηδείλσζε ηηο ήδε ηεηακέλεο ζρέζεηο εξβίαο-

Μαπξνβνπλίνπ θαη αθ’εηέξνπ δηφηη κε ηελ πξνθήξπμε πξφσξσλ εθινγψλ γηα ηηο 24 

επηεκβξίνπ ηνπ 2000, ε αληηπνιίηεπζε βξηζθφηαλ κπξνζηά ζε κηα ηεξάζηηα 

πξφθιεζε εληειψο απξνεηνίκαζηε. Γηα κηα αθφκα θνξά, ν ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο 

είρε θάλεη κηα θίλεζε ηαθηηθήο πνπ ηνπ έδηλε ην πιενλέθηεκα, είρε αηθληδηάζεη ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ θαη θαηλφηαλ λα ειέγρεη ην παηρλίδη. Ζ Γχζε πξνζπάζεζε λα αζθήζεη 

πηέζεηο θαη λα πξνιάβεη ην ελδερφκελν ηεο εθ λνκηκνπνίεζεο ηνπ Γηνπγθνζιάβνπ 

πξνέδξνπ θαη κάιηζηα κία λνκηκνπνίεζεο πνπ ζα πξνεξρφηαλ θαηεπζείαλ απφ ην ιαφ, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ άκεζε εθινγή ηνπ πξνέδξνπ. 
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Ζ πξψηε αληίδξαζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο εθινγέο 

σο θάξζα, ραξαθηεξηζκφ πνπ αζπάζηεθε θαη ν πξφεδξνο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, Μίιν 

Σδνπγθάλνβηηο, θαζψο θαη εγέηεο άιισλ δπηηθψλ ρσξψλ. Λίγν πξηλ ηηο εθινγέο, ζηηο 

15 επηεκβξίνπ, ε Οκάδα Δπαθήο γηα ηα Βαιθάληα (ΖΠΑ, Ρσζία, 

Βξεηαλία,Γεξκαλία,Γαιιία,Ηηαιία) απεχζελε έθθιεζε γηα ηε δηεμαγσγή 

δεκνθξαηηθψλ εθινγψλ ζηε Γηνπγθνζιαβία, δεηψληαο ηαπηνρξφλσο λα απνθεπρζεί ε 

θιηκάθσζε πνιηηηθήο βίαο ελψ κία εκέξα πξηλ, ε Δηζαγγειέαο ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, Κάξια ληει Πφληε, είρε δεηήζεη ηελ επέθηαζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ 

θαηά ηνπ Γηνπγθνζιάβνπ πξνέδξνπ, δειαδή λα δηθαζηεί θαη γηα ηα φζα έπξαμε θαηά 

ηνλ πφιεκν κε ηελ Κξναηία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία-

Δξδεγνβίλε. κσο θαη ε ίδηα ε αληηπνιίηεπζε δηεηχπσλε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο ηηο 

ακθηβνιίεο ηεο γηα ην θαηά πφζνλ νη εθινγέο απηέο ζα ήηαλ έληηκεο θαη 

δεκνθξαηηθέο,θαζψο θαη ηνπο θφβνπο ηεο γηα εθηεηακέλε λνζεία.  

Παξ’ ‘φια απηά, ην θιίκα άξρηζε λα αληηζηξέθεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη κηα λέα 

δπλακηθή, φηαλ δεθανθηψ απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαηάθεξαλ λα βξνπλ 

έλαλ ειάρηζην θνηλφ παξαλνκαζηή, λα ζπζηήζνπλ ηε εξβηθή Γεκνθξαηηθή 

Αληηπνιίηεπζε θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε θνηλφ ππνςήθην, ηνλ Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα 

ν νπνίνο, έηζη γηλφηαλ ν θχξηνο αληίπαινο ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. Οη 

δεκνζθνπήζεηο απηέο θάλεθαλ ηφζν ελνριεηηθέο ζηελ θπβέξλεζε, ψζηε εθπξφζσπφο 

ηεο δήισζε φηη αξλείηαη λα ηηο ζρνιηάζεη, δηφηη απνηεινχλ πξνπαγάλδα ηεο Γχζεο. 

Παξάιιεια νη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ησλ 15 θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζε κήλπκά ηνπο, φπσο ην ραξαθηήξηζαλ, πξνο ηνλ ζεξβηθφ ιαφ ζηηο 18 επηεκβξίνπ, 

ηνλ πξνέηξεςαλ λα ςεθίζεη θαηά ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο «αθφκα θαη εάλ νη 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα δηεμαρζεί ε ςεθνθνξία δελ ζα είλαη δίθαηεο, γηα λα 

απνξξίςνπλ μεθάζαξα θαη εηξεληθά ηελ πνιηηηθή ηνπ», θαη ππφζρνληαλ παξάιιεια, 

ζε πεξίπησζε λίθεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηελ άξζε ησλ επξσπατθψλ θπξψζεσλ 

ελαληίνλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

ηηο εθινγέο ηεο 24
εο

 επηεκβξίνπ νη ςεθνθφξνη εθιήζεζαλ λα εθιέμνπλ, γηα πξψηε 

θνξά ζε απεπζείαο ςεθνθνξία, ηνλ πξφεδξν ηεο ρψξαο , λα αλαδείμνπλ ηνπο 138 

βνπιεπηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Κάησ Οκνζπνλδηαθή Βνπιή, θαζψο θαη ηνπο 40 

εθπξνζψπνπο ηνπο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Άλσ Βνπιή, ελψ νη έξβνη εθινγείο ζα 

ςήθηδαλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, παξά 

ηηο έλζελ θαη έλζελ θαηαγγειίεο γηα παξαηππίεο, ελψ νη Αιβαλνί ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

κπνυθνηάξηζαλ, φπσο αλακελφηαλ, ηηο εθινγέο. Χζηφζν ηα πξνβιήκαηα 

εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαη αθνξνχζαλ ζηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ : 

ηελ επαχξην ησλ εθινγψλ δελ ππήξραλ επίζεκα απνηειέζκαηα θαη ε Οκνζπνλδηαθή 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έθαλε γλσζηφ φηη ζα ρξεηαζζεί πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο γηα λα 

νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο. Δλ ησ κεηαμχ, ε εξβηθή Γεκνθξαηηθή Αληηπνιίηεπζε, ηνπ 

Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα, αλαθνίλσζε φηη θέξδηζε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο κε πνζνζηφ 

57% πνπ πξνέθππηε απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ζην 45% ησλ εθινγηθψλ 

ηκεκάησλ έλαληη 33% γηα ηνλ απεξρφκελν Γηνπγθνζιάβν πξφεδξν. Σν νζηαιηζηηθφ 
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Κφκκα ηεο εξβίαο ακθηζβήηεζε ην απνηέιεζκα απηφ θαη εθπξφζσπφο ηνπ δήισζε 

φηη ν ππνςήθηνο ηνπ θφκκαηνο, ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο, πξνεγείηαη ηνπ αληηπάινπ 

ηνπ κε πνζνζηφ κε πνζνζηφ 44% έλαληη 41% θαη φηη ε θαηακέηξεζε ζπλερίδεηαη. 

ηηο 26 επηεκβξίνπ, αλαθνηλψζεθε επίζεκα απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή, φηη ν Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 48,96% θαη ν 

ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο πνζνζηφ 38,62%, άξα θαλείο απφ ηνπο δχν ππνςεθίνπο δελ 

είρε ζπγθεληξψζεη ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ 50% θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, ζα 

δηεμαγφηαλ δεχηεξνο γχξνο εθινγψλ ζηηο 8 Οθησβξίνπ. Ζ αληηπνιίηεπζε αξλήζεθελα 

ζπκκεηάζρεη ζε δεχηεξν γχξν εθινγψλ θαη δήηεζε λέα θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, 

θαηεγνξψληαο ηνλ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο γηα λνζεία. Παξάιιεια, αληέδξαζε κε 

άκεζν θαη θαζνξηζηηθφ ηξφπν, θαιψληαο ηνπο πνιίηεο ζε γεληθή απεξγία δηαξθείαο 

θαη δηαδειψζεηο κε αίηεκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο λίθεο ζηηο εθινγέο, θαζψο επίζεο θαη 

ζε ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Απνθνξχθσκα ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ απηψλ ήηαλ ε κεγάιε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζην Βειηγξάδη, ην 

απφγεπκα ηεο 5
εο

 Οθησβξίνπ, νπφηε έιεγε ην πεξηζψξην πνπ είρε δψζεη ε 

αληηπνιίηεπζε ζηνλ απεξρφκελν πξφεδξν Μηιφζεβηηο γηα λα αλαγλσξίζεη ηελ ήηηα 

ηνπ. 

Απφ ην κεζεκέξη ηεο 5
εο

 Οθησβξίνπ, δηαδεισηέο απφ νιφθιεξε ηε εξβία άξρηζαλ 

λα θαηαθιχδνπλ ην θέληξν ηνπ Βειηγξαδίνπ. κσο ε ψξα πεξλνχζε, ρσξίο λα 

ππάξμεη απάληεζε ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο ζην αίηεκα ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

Αληίζεηα, ν πξφεδξνο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο έθαλε γλσζηφ φηη 

αθχξσζε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα απφθαζε ζα έπξεπε 

λα επαλαιεθζνχλ θαη λα παξακείλεη πξφεδξνο ηεο ρψξαο ν ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο 

κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, δειαδή κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001. Ζ είδεζε απηή 

απνηέιεζε ηνλ θαηαιχηε ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ εθείλε ηελ 

εκέξα. Οη δηαδεισηέο θηλήζεθαλ πξνο ην Κνηλνβνχιην θαη ην θηίξην ηεο 

ξαδηνηειεφξαζεο, ηα νπνία θαη θαηέιαβαλ ζπλαληψληαο ειάρηζηε ή θαζφινπ 

αληίζηαζε απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο. Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ αιιαγή 

είρε αξρίζεη. ηηο ψξεο πνπ αθνινχζεζαλ, ζπληάρζεθαλ κε ηελ αληηπνιίηεπζε ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, πνπ κέρξη ηφηε ειέγρνληαλ απφ ηνλ απεξρφκελν 

πξφεδξν Μηιφζεβηηο, ελψ ν ζηξαηφο, πνπ απνηεινχζε έλα απφ ηα βαζηθά ζηεξίγκαηα 

ηνπ θαζεζηψηνο, αλαθνίλσζε αξγά ηε λχρηα, φηη ζα αληηδξάζεη κφλν εάλ δερζεί 

επίζεζε απφ ηνπο δηαδεισηέο. Έηζη, φια ηα ζεζκηθά ζηεξίγκαηα ηνπ θαζεζηψηνο 

Μηιφζεβηηο θαηέξξεπζαλ. Ζ αιιαγή ήηαλ πιένλ γεγνλφο θαη είρε ζπληειεζηεί, 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, κε ηνλ νκαιφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Γελ έιεηςαλ φκσο ηα 

ζχκαηα: ππήξμαλ δχν λεθξνί θαη εθαηφλ ηξηάληα ηξαπκαηίεο εθείλν ην βξάδπ ζην 

Βειηγξάδη. 

Σελ ίδηα εθείλε λχρηα, ν λένο πξφεδξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα, 

ζε ηειενπηηθφ ηνπ κήλπκα πξνο ηνλ ιαφ, εμέζεζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ. Πξψην ηνπ 

κέιεκα, φπσο ηφληζε, είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νκαιφηεηαο, 

απνθιείνληαο ηα αληίπνηλα πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε έλαλ λέν πφιεκν, εκθχιην απηή ηε 

θνξα. Αμίδεη, σο πξνο απηφ λα ζεκεησζεί φηη, ιίγν πξηλ, ζε ηειενπηηθή ηνπ 
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ζπλέληεπμε ζην ακεξηθαληθφ δίθηπν CNN, ν λενεθιεγείο πξφεδξνο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο είρε απνξξίςεη θαηεγνξεκαηηθά ηελ απαίηεζε ηεο Δηζαγγειέσο ηνπ 

Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, Κάξια ληει Πφληε, λα ηεο παξαδψζεη ηνλ 

ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε 

ηεο ρψξαο, ε εμνκάιπλζε ησλ ελδννκνζπνλδηαθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ε επαλέληαμε 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα 

απνηεινχλ, φπσο ππνγξάκκηζε ν Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα ζην κήλπκά ηνπ, δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζέκαηα γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο. 

Σελ επφκελε, 6 Οθησβξίνπ, ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

αλαγλψξηζε ηε λίθε ηνπ Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο, ην ίδην 

έθαλε θαη ην Κνηλνβνχιην, ελψ ζχζζσκε ε Γχζε ραηξέηεζε ηελ αιιαγή ζηε 

Γηνπγθνζιαβία. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έζπεπζε λα πξνζθαιέζεη ηνλ λενεθιεγέληα 

Γηνπγθνζιάβν πξφεδξν ζην έθηαθην ζπκβνχιην θνξπθήο ζην Μπηαξίηο, φπνπ 

αλαθνηλψζεθε ε κεξηθή άξζε ηνπ επξσπατθνχ εκπάξγθν πνπ είρε επηβιεζεί ζηε 

Γηνπγθνζιαβία, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε επείγνπζαο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ελψ θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πηνζέηεζαλ αληίζηνηρε ζηάζε. 

Μέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο, άλνημε κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα, ν δξφκνο γηα ηελ 

επαλέληαμε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζηνπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, αθνχ κέζα ζηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 έγηλε δεθηή ζην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο γηα ηα Βαιθάληα, ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ζηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα. Δπίζεο, έγηλε κέινο ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 2000, μαλαθεξδίδνληαλ ηε 

ζέζε ηεο πνπ έκελε θελή απφ ην 1992, δεδνκέλνπ φηη ν ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο είρε 

αξλεζεί λα ππνβάιεη αίηεζε λένπ κέινπο ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο νη 

άιιεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθέο Γεκνθξαηίεο πνπ απνζρίζηεθαλ θαη έγηλαλ 

αλεμάξηεηα θξάηε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ζηνηρείν απηήο ηεο έληαμεο είλαη φηη ν 

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ έθαλε δεθηή ηε Γηνπγθνζιαβία σο εληαίν θξάηνο, 

πξάγκα ην νπνίν αθ’ ελφο εληζρχεη ηελ απφθαζε 1244 ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ην 

Κνζζπθνπέδην, ε νπνία πξνβιέπεη φηη ε πεξηνρή απηή απνηειεί ηκήκα ηεο εξβίαο κε 

θαζεζηψο απηνλνκίαο, θαη αθ’ εηέξνπ δελ αθήλεη λνκηθά πεξηζψξηα απφζρηζεο ζηε 

Γεκνθξαηία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. 

Ζ 5
ε
 Οθησβξίνπ απεηέιεζε, ρσξίο ακθηβνιία, εκέξα ζηαζκφ γηα ηε Νέα 

Γηνπγθνζιαβία, εκέξα θαηά ηελ νπνία ε ιεγφκελε ζησπειή πιεηνςεθία έπαςε λα 

είλαη ζησπειή θαη βγήθε ζηνπο δξφκνπο ζπκκεηέρνληαο ζε κηα δηαδήισζε πνπ 

κεηαηξάπεθε ζε εμέγεξζε. Μηα αλαίκαθηε εμέγεξζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία 

έζεζε ηέινο ζε έληεθα ρξφληα απνιπηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ κφλν δεηλά 

επεθχιαμε γηα ηε Γηνπγθνζιαβία. Μηα εμέγεξζε πνπ γχξηζε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο 

εξβίαο θαη άλνημε έλα παξάζπξν ζην κέιινλ. Έλα κέιινλ ππνζεθεπκέλν, πνπ 

εκπεξηέρεη σζηφζν ηελ ειπίδα ηεο αλνηθνδφκεζεο, ηεο ζπγθξφηεζεο θξάηνπο 

δηθαίνπ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Δίλαη βέβαην φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη ν Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα είλαη πνιιά θαη ζνβαξά. Σν πξψην θαη 

βαζηθφηεξν είλαη ε ζπλνρή θαη ε δηάξθεηα ηνπ ζπλαζπηζκνχ θνκκάησλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηε εξβηθή Γεκνθξαηηθή Αληηπνιίηεπζε. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη 
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εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δχν λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ ηεο ρψξαο, ζηηο 23 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2000, ζα απνηειέζνπλ ηε Λπδία Λίζν ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

νκαιφηεηαο. κσο αθφκα θαη αλ ππεξπεδεζεί θαη απηφο ν ζθφπεινο, ππάξρεη πάληα 

ην πξφβιεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Οκνζπνλδίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σε κεγαιχηεξε εμνπζία αζθεί ν πξφεδξνο ηεο 

εξβίαο, ν νπνίνο επηιέγεηαη κελ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο, πξέπεη φκσο ε 

επηινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο εξβίαο λα γίλεη απνδεθηή απφ ην Κνηλνβνχιην. Ζ 

παξαηήξεζε απηή ππνδεηθλχεη ην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο 

λένπο πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο θάιπεο ηεο 23
εο

 

Γεθεκβξίνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη φκσο θαη ε εμπγίαλζε ησλ ζεζκηθψλ θέληξσλ 

θαη παξάθεληξσλ απφ ηα απνκεηλάξηα ηνπ απηαξρηθνχ παξειζφληνο αιιά θαη απφ ηηο 

αξπαγέο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. ιεο απηέο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

κε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθαιέζνπλ λέεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, λα κε 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ξήμεηο. ηα πιαίζηα απηά, ην κέιινλ ηνπ πξψελ Γηνπγθνζιάβνπ 

πξνέδξνπ Μηιφζεβηηο απαηηεί εμαηξεηηθά ιεπηνχο ραηξεηηζκνχο, θαζψο θαη κηα 

επέιηθηε ζηάζε εθ κέξνπο ηεο Γχζεο. 

πσο θαίλεηαη φκσο απφ ηε δήισζε ηνπ Γάιινπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, Τκπέξ 

Βεληξίλ, φηη πξνέρεη ε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη φηη ε 

παξαπνκπή ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο είλαη έλα ζέκα πνπ έπεηαη, νη δπηηθέο ρψξεο 

απεθφκηζαλ ηελ αλαγθαία εκπεηξία απφ ην πξφβιεκα ηνπ Ηξάθ φπνπ ε πηψζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο ρψξαο, αληάκ Υνπζείλ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξνυπφζεζε εθ ησλ 

σλ νπθ άλεπ γηα ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ πνπ επέβαιαλ πξηλ απφ δέθα ρξφληα ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη νπηνπηθή ε ζθέςε φηη κπνξεί λα αιιάμεη 

ην πνιηηηθφ ηνπίν ζηελ Βαγδάηε. Εσηηθήο ζεκαζίαο επίζεο ζα είλαη θαη ε ζηάζε ησλ 

δπηηθψλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ζηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο ηφζν ηνπ Μαπξνβνπλίνπ αιιά 

θπξίσο ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηηο νπνίεο ζηήξημαλ θαη ππέζαιςαλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηνλ ιφκπνληαλ 

Μηιφζεβηηο. Σν λνκηθφ θαζεζηψο απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη ζαθέο, φπσο ζαθή είλαη 

θαη ηα λνκηθά θείκελα ηα νπνία απνθιείνπλ αιιαγέο ζπλφξσλ, πνιχ πεξηζζφηεξν δηά 

ηεο βίαο. κσο αλ ην ηεηακέλν θιίκα ζηηο ζρέζεηο Βειηγξαδίνπ-Πνληγθφξηηζαο 

κνηάδεη ζρεηηθά εχθνιν λα αληηζηξαθεί, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη ζην Κνζζπθνπέδην. 

Πξάγκαηη, ζηηο 11 Οθησβξίνπ, ν Εφξαλ Σδίληδηηο, εγέηεο ηνπ θφκκαηνο ζην νπνίν 

αλήθεη ν Βφηζιαβ Κνζηνχληηζα, δήισζε φηη νη ζεξβηθέο δπλάκεηο ζα επηζηξέςνπλ 

ζην Κνζζπθνπέδην κέρξη ην ηέινο ηνπ 2000. Ζ απάληεζε ζηειερψλ ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηε δήισζε απηή ππήξμε άκεζε θαη 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία: εάλ ζπκβεί απηφ, ν πφιεκνο ζα μαλαξρίζεη. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δεκνηηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζην Κνζζπθνπέδην, ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ, αλέδεημαλ σο ληθεηή ηνλ κεηξηνπαζή εγέηε Ηκπξαήκ Ρνπγθφβα, ν 

Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ εμαθνινπζεί λα είλαη νπιηζκέλνο θαη 

κπνξεί, ζηεξηδφκελνο ζηελ παξνπζία ησλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ, λα επηρεηξήζεη αλ 

φρη έλαλ αλνηθηφ πφιεκν, ηνπιάρηζηνλ έλαλ πφιεκν θζνξάο κε εθαηφκβεο ζπκάησλ. 

Δμάιινπ φπσο έρεη απνδεηρζεί είλαη πνιχ πην εχθνιν λα θαηαθχγεη θαλείο ζηε βία 
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παξά λα πξνζπαζήζεη λα ζπκβηψζεη εηξεληθά κε ηνλ κέρξη ρζεο ερζξφ ηνπ θαη 

κάιηζηα ζε κηα πεξηνρή, φπνπ πνιχ πξφζθαηα ην αίκα θαη ηα φπια έρνπλ αλνίμεη έλα 

ράζκα πνπ κνηάδεη αγεθχξσην θαη απεηιεί λα ζπκπαξαζχξεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή 

ζε έλαλ θχθιν ζπγθξνχζεσλ θαη βίαο. (ΥΡ. Κ. ΓΗΑΛΛΟΤΡΗΓΖ- Β. Γ. ΚΔΦΑΛΑ- 

ΚΟΟΒΟ: Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ) (ζειίδεο 163-170) 

 

 

 

ΠΔΝΣΔ ΥΡΟΝΗΑ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ ΣΖΝ 

ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ 

Σν Κφζνβν απνηειεί ην πην πξφζθαην θεθάιαην ζηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

ην 1999, απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηηο ΖΠΑ, φληαο νπζηαζηηθά πξνηεθηνξάην ηνπ ΟΖΔ. Οη 

Αιβαλνί κε ηνπο έξβνπο ελαιιάζζνληαη ζε ξφιν ζχηε θαη ζχκαηνο ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ζηελ πεξηνρή.  

Αμηνζεκείσην κάιηζηα είλαη φηη δχν ρξφληα πξηλ ηνλ πφιεκν γελλήζεθε ν UCK ( 

Kosovo Liberation Army), πνπ ήηαλ έλνπιν ηξνκνθξαηηθφ θίλεκα ην νπνίν είρε ζαλ 

ζηφρν λα ειεπζεξσζνχλ νη Κνζνβάξνη απφ ην εξβηθφ Καζεζηψο. Ο πφιεκνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. 

Οπζηαζηηθά κεηά απφ πεληαθφζηα ρξφληα Σνπξθνθξαηίαο, ην Κφζνβν γηα ηνπο 

έξβνπο απνηειεί ηελ ηεξή γε πνπ βξίζθνληαη νη ηάθνη ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Απφ ηεο 
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άιιε κεξηά νη Αιβαλνί ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απνγφλνπο ησλ αξραίσλ Ηιιπξίσλ 

θαη πηζηεχνπλ φηη ην Κφζνβν ηζηνξηθά ηνπο αλήθεη. 

Σνλ 20
ν
 αηψλα ν ζεξβηθφο εζληθηζκφο ζα ζπγθξνπζζεί κε ηνλ αιβαληθφ αιπηξσηηζκφ. 

Γηα ηνπο έξβνπο ην Κφζνβν απνηέιεζε ην επίθεληξν ηνπ ζεξβηθνχ πνιηηηζκνχ ζηνλ 

Μεζαίσλα. 

Σν 1974 ν ζηξαηάξρεο Σίην παξαρσξψληαο απηνλνκία ζην Κφζνβν , ην κεηαηξέπεη 

ζε κία απφ ηηο νθηψ νκνζπνλδίεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ηελ παξνπζία ηνπ Μηιφζεβηηο, θαλείο δελ ζα 

μαλαελνριήζεη ηνπο έξβνπο, ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ Αιβαλψλ θαη 

ηξνπνπνηεί ην χληαγκα. Οη Αιβαλνί εθφζνλ απνηεινχλ ην 90% δελ κπνξνχλ λα 

κείλνπλ ζην πεξηζψξην θαη αξρίδνπλ ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή αληίζηαζε, αθφκε ν 

απειεπζεξσηηθφο ζηξαηφο ζην Κφζνβν έιαβε ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ, 

ππήξμε ζπλεξγαζία ησλ ΖΠΑ κε ην ΝΑΣΟ. 

Δλ ζπλερεία ν UCK (Kosovo Liberation Army) γηα ηνπο έξβνπο απνηειεί 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε πνπ επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία ηεο Μεγάιεο Αιβαλίαο ελψ 

γηα ηνπο Αιβαλνχο, ήξσεο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ. 

Γηα ηηο ΖΠΑ φηη θαη λα είλαη ν UCK ( Kosovo Liberation Army), ην πξφβιεκα είλαη ν 

Μηιφζεβηηο ηνλ νπνίνλ κάιηζηα ραξαθηεξίδνπλ σο «ραζάπε ησλ Βαιθαλίσλ». 

 

Ο Υαζίκ Θάηζη ν νπνίνο έρεη απνηειέζεη ζην παξειζφλ δηνηθεηήο ηνπ UCK θαη 

πξφεδξνο ηνπ PDK, ππνζηεξίδεη φηη ελεκεξψζεθαλ φηη νη έξβνη εηνίκαδαλ έλα 

ζρέδην πνπ νλνκαδφηαλ «ρέδην Πέηαιν», θαη ήηαλ έλα ζρέδην εζλνθάζαξζεο ζην 

Κφζνβν. 

Δλψ απφ ηελ άιιε ζχκθσλα κε ηνλ Νεκπφηζα Πάβθνβηηο ν νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο 

ηνπ εξβηθνχ ζηξαηνχ ζην Κφζνβν, νη πιεξνθνξίεο απηέο ήηαλ αλαιεζείο. 

Ζ λαηντθή επέκβαζε ζηα Βαιθάληα ήηαλ αθνξκή πνπ δφζεθε απφ ηνπο έξβνπο ιέλε 

νη Αιβαλνί ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά νη έξβνη ιέλε φηη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

Αιβαλνχο. 

ηηο 15/1/1999 ε εξβηθή αληηηξνκνθξαηηθή κνλάδα νξγαλψλεη επηρείξεζε ζην ρσξηφ 

Ραηζάθ ηνπ Κνζφβνπ. Σν επφκελν πξσί κηα νκάδα δηεζλψλ παξαηεξεηψλ κε 

επηθεθαιή ηνλ Ακεξηθαλφ δηπισκάηε Γνπίιηακ Γνπφθεξ πέθηεη πάλσ ζηα πηψκαηα 

ζαξάληα δχν αλζξψπσλ θαη ρσξίο λα θάλεη θακία έξεπλα νλνκάδεη ην πεξηζηαηηθφ σο 

«ζθαγή ακάρσλ». Σν ΝΑΣΟ απνρηά έηζη ηξαληαρηφ επηρείξεκα γηα λα αξρίζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Ο Γνπίιηακ Γνπφθεξ επηθεθαιήο παξαηεξεηήο ηνπ ΟΖΔ ζην Κφζνβν, 

δήισζε φηη δελ ηνλ έβαιε ν Κιίληνλ, θαη φηη είραλ απνζηνιή λα κεηαθέξνπλ ζηε 

δηεζλή θνηλφηεηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηα πεδία ησλ καρψλ. ηελ ζπλέρεηα ζηηο 

16/1/1999 δήισζε φηη ηα φζα είδε, κε ηα πηψκαηα ήηαλ εγθιήκαηα θαηά ηεο 
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αλζξσπφηεηαο. κσο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ην ζπκβάλ ήηαλ ζθελνζεηεκέλν θαη 

έβγαιαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο ζηνιέο απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ UCK ψζηε λα κελ 

δείρλνπλ φηη είλαη απηνί, θαη θαηαζθεχαζαλ ην ζθεληθφ ηεο ζθαγήο ησλ ακάρσλ.  

ηηο 24/3/1999 ην ΝΑΣΟ αξρίδεη επίζεκα ηνλ πφιεκν. Καη ζηηο 23/4/1999 έρνπκε ηνλ 

βνκβαξδηζκφ ηεο ζεξβηθήο ηειεφξαζεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Σδετκη εε 

εθπξφζσπν Σχπνπ ζην ΝΑΣΟ, ε ζπγθεθξηκέλε ζεξβηθή ηειεφξαζε δεκηνπξγνχζε 

έλα θιίκα πνπ επέηξεπε δξαζηεξηφηεηεο εζλνθάζαξζεο θαη ήηαλ λφκηκνο 

ζηξαηησηηθφο ζηφρνο. 

ηηο 12/4/1999 ν ζην Λέζθνβαηο έγηλε βνκβαξδηζκφο ζε ηξέλν. 

ηηο 7/5/1999 ζην Βειηγξάδη βνκβαξδίζηεθε ε Κηλεδηθή πξεζβεία. 

Καη ζηηο 6/5/1999 ζηε Νηο έρνπκε βνκβαξδηζκφ λνζνθνκείνπ θαη ηεο αγνξάο κεηά 

απφ αζηνρία ησλ ππξαχισλ. 

ηε ζπλέρεηα ν έξβνο επηθεθαιήο ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ ζην Κφζνβν Νεκπφηζα 

Πάβθνβηηο, δήισζε φηη θπιαθίδνληαο ηνπο ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζηε Υάγε, 

απνθξχπηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αιήζεηα γηα ηα γεγνλφηα ζην Κφζνβν. 

Δπίζεο ζηελ πνιχπαζε πεξηνρή ηεο Μηηξνβίηζα ζηηο 17/3/2004, παξνπζηάζηεθε κία 

εζσηεξηθή δηαίξεζε ηεο πεξηνρήο, ζην Βφξεην ηκήκα ήηαλ νη έξβνη θαη ζην Νφηην νη 

Αιβαλνί. 

Μάιηζηα έθαλε θαη ηελ εκθάληζή ηεο ε νκάδα ηεο Kfor φπνπ πξνζηάηεςαλ ην ρσξηφ 

Γθντκπφιηα απφ ηνπο Αιβαλνχο, θαη αζρνιείηαη κε ηελ απηνάκπλα, δειαδή 

απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φπια γηα λα πξνζηαηέςνπλ ζπίηηα θαη εθθιεζίεο, 

κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κέζα άλζξσπνη. 

ηελ πεξηνρή επίζεο ηεο Μηηξνβίηζα δηαηεξείηαη έλα ζπγθξφηεκα, νη πεξίθεκνη 

Σξείο Πχξγνη, φπνπ νη θάηνηθνη έδεζαλ ζθελέο ηξφκνπ απφ ηηο δηακάρεο. 

πλνςίδνληαο πέληε νιφθιεξα ρξφληα κεηά ηνλ πφιεκν ην πξφβιεκα ζην Κφζνβν 

παξακέλεη άιπην, θαη ην δηθαζηήξην ηεο Υάγεο δελ θαηεγφξεζε θαλέλαλ UCK γηα ηα 

εγθιήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ησλ έξβσλ. 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Πξίζηηλα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Κνζφβνπ, ε 

αλεξγία άγγημε ην 70%. (Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη από ην ληνθηκαληέξ ηεο 

Δκπόιεκεο Εώλεο «Κόζνβν: Πέληε ρξόληα κεηά»  ηνπ σηήξε Γαλέδε, ηνλ νπνίν 

επραξηζηώ γηα ην πιηθό πνπ κνπ παξαρώξεζε έπεηηα από πξνζσπηθή επηθνηλσλία.) 
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ΜΔΡΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ UCK 

 

Ο UCK (Δζληθφο Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο), πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είρε 

θφθθηλν θφλην, ηνλ αιβαληθφ δηθέθαιν αεηφ ζηε κέζε θαη ηξία γξάκκαηα ζην πάλσ 

κέξνο δειαδή UCK, ζαλ έκβιεκα. 
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Σν πξνπχξγηφ ηνπ ήηαλ ε πεξηνρή ηεο Νηξέληηζα ιίγα ρηιηφκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο 

πξσηεχνπζαο Πξίζηηλα. 

Μάιηζηα ζχκθσλα κε ξεπνξηάδ πνπ έθαλε ζηελ πεξηνρή ε δεκνζηνγξάθνο Μαξία 

Καξρηιάθε, ηεο πξνεηνηκαζίαο κηαο νκάδαο αληαξηψλ ηνπ UCK απφ ηελ ηαμηαξρία 

ηεο Λάνπζα, φπνπ ππνδηνηθεηήο ήηαλ γπλαίθα, πήξαλ ηα φπια επεηδή ππήξρε 

θαζεζηψο Απαξηράηλη, ην νπνίν δελ ην ζπλαληνχζεο πνπζελά αιινχ. 

Σν UCK αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ήηαλ ηαθηηθφο ζηξαηφο φπνπ εθηφο απφ ηνπο 

βαζκνθφξνπο, νη ππφινηπνη δελ θνξνχζαλ νκνηφκνξθεο ζηνιέο νχηε θαλ άξβπια. Καη 

ε χπαξμή ηνπ δελ άθελε ζεκάδηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ ζπλέρεηα ζηελ πεξηνρή. 

 

ΜΗΣΡΟΒΗΣΑ: Σν ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ ζηνλ 21
ν
 αηώλα-

εθκεηάιιεπζε γπλαηθώλ- Δθηάιηεο ζηελ Πξίζηηλα έλα ρξόλν 

κεηά ηελ λαηντθή εηζβνιή ην 1999 

Ζ δηαθίλεζε γπλαηθψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζην Κφζνβν, νη 

απαγσγέο γπλαηθψλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνσζνχληαη εθβηαζηηθά ζηελ πνξλεία 

έρνπλ απμεζεί θαη νη γπλαίθεο θξαηνχληαη ζε θαζεζηψο ζθιαβηάο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

πνξλείσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, νη νπνίνη ηνπο έρνπλ πάξεη ηα δηαβαηήξηα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν αγθάζη ηεο πεξηνρήο φκσο απνηέιεζε φπσο πξναλαθέξζεθε ε 

Μηηξφβηηζα. πνπ ζχκθσλα κε ηνλ εγέηε ησλ έξβσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μηηξφβηηζα, 

εάλ γίλνληαλ επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή θαη ππήξραλ ρξήκαηα, νη άλζξσπνη ζα είραλ 

μεράζεη ηηο ερζξφηεηεο θαη ζα είρε επέιζεη ε εηξήλε πνπ νξακαηίδεηαη ε Γηεζλήο 

Κνηλφηεηα. Τπάξρεη σζηφζν αληίζεηε άπνςε απφ ηελ πιεπξά ηεο Αιβαλίαο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ επηηειάξρε ΣΜΚ ηεο αιβαληθήο πνιηηνθπιαθήο πνπ 

ζπζηήζεθε απφ πξψελ αληάξηεο ηνπ UCK,φηη ην θαζεζηψο Μηιφζεβηηο ηξέθεηαη θαη 

ππάξρεη κέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο ζπγθξνχζεηο 

εθηφο Κνζφβνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξέζεβν ηεο εξβίαο φπνπ ππήξραλ 75000 

αιβαλφθσλνη θάηνηθνη, άιιεο ζπγθξνχζεηο έιαβαλ ρψξα θαη ζην Μαπξνβνχλην. 

Αθφκα δηθαηνινγψληαο θαη ηνλ ηίηιν, ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ ζηνλ 21
ν
 αηψλα 

βξίζθεηαη ζηελ Μηηξφβηηζα φπνπ ε πεξηνρή έρεη δηρνηνκεζεί θαη θαηαζθεπάδεηαη 

ζηελ πεξηνρή κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηξαηησηηθέο βάζεηο ησλ ΖΠΑ , κεγαιχηεξεο 

θαη απφ ην Βηεηλάκ. Γελ είλαη ηπραία ε δεκηνπξγία ηεο γηγαληηαίαο ακεξηθαληθήο 

βάζεο γλσζηή σο Bondsteel, ε νπνία πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Ακεξηθαλφ 

ζηξαηηψηε ζην Βηεηλάκ James Leroy Bondsteel θαη καξηπξά ηηο επηδηψμεηο ηεο 

Ακεξηθήο γηα ην κέιινλ ζηελ πεξηνρή. 

ηελ Πξίζηηλα ηψξα ην ζθεληθφ είλαη εθηαιηηθφ, ζηα ζρνιηθά φπνπ επηβηβάδνληαη νη 

καζεηέο, πην πνιχ είλαη νη ζηξαηηψηεο ηνπ ΝΑΣΟ κέζα πνπ ηνπο θξνπξνχλ παξά νη 

καζεηέο. Σν ίδην θιίκα επηθξαηεί θαη ζε ζπγθξφηεκα έμη πνιπθαηνηθηψλ ζηελ 

Πξίζηηλα, φπνπ ηελ θξνπξνχλ Βξεηαλνί ζηξαηηψηεο. 



36 
 

χκθσλα κε ηελ Kfor δελ κπνξνχλ νη θνηλφηεηεο λα ζπκβηψζνπλ. Άιισζηε ε 

παξαλνκία, ην ιαζξεκπφξην θαη ε καθία νινθιεξψλνπλ ην πξνθίι ηνπ Κνζφβνπ ην 

2000. 

 

 (Σν πιηθό κνπ ην παξαρώξεζε ε δεκνζηνγξάθνο Μαξία Καξρηιάθε, 

θαη είλαη από ην πξνζσπηθό ηεο αξρείν , Kosovo: just before the war 

θαη Kosovo:one year after the war) 

 

 

   

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟΦΔΗ-ΑΡΘΡΑ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ- ΣΑ ΑΡΘΡΑ 

ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΚΡΗΝΟ 1999 ΟΣΑΝ Ο 

ΠΟΛΔΜΟ ΖΣΑΝ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ 
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ΟΗ ΑΝΟΗΥΣΔ ΠΛΖΓΔ ΣΧΝ ΒΟΜΒΑΡΓΗΜΧΝ 

Σα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Κνζζπθνπέδην, απέδεημαλ ηελ αδπλακία ησλ 

κεραληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Με ην πέξαο ησλ 

βνκβαξδηζκψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ, αλάκεζα ζηα άιια εξείπηα ζα θαλεί θαη ε 

αλαμηνπηζηία ησλ ζεζκψλ, επί ησλ νπνίσλ θηιφδνμα έηεηλε λα νηθνδνκεζεί ν 

κεηαςπρξνπνιεκηθφο θφζκνο. Ζ θνζκνγνλία ζπλνδεχηεθε απφ ρανηηθέο παξακέηξνπο 

θαη ν γεσπνιηηηθφο ρψξνο απφ ηηο ζηέππεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο σο ηελ θαξδηά ηεο 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ πξνζπαζνχζε λα ζπληνληζηεί ζην ξπζκφ ησλ ηζνπεδσηηθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ θαη λα απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο ηνπ ςπρνξξαγνχληνο 

ςπρξνπνιεκηθνχ παξειζφληνο. 

Έγηλε θαλεξφ φηη ν ςπρξφο πφιεκνο θαη ε ηζνξξνπία πνπ επέβαιε ιεηηνχξγεζαλ 

θαηαπηεζηηθά, ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ ιάζε θαη αδηθίεο ηνπ παξειζφληνο λα 

ιεηηνπξγνχλ αληαλαθιαζηηθά, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν εζηίεο έληαζεο, 

πεδία ζπγθξνχζεσλ, παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε ζπζηεκαηηθφ βαζκφ, 

γελνθηνλίεο θαη πξφζθπγεο. 

Άιιεο ιχζεηο γηα ηελ εθηφλσζε ηεο έληαζεο δελ ππήξραλ πνιιέο. Ο ΟΖΔ απνηειεί ην 

βαζηθφ ζχζηεκα ζπιινγηθήο αζθάιεηαο. Ζ απνηπρεκέλε αλάκεημή ηνπ ζηνλ εκθχιην 

ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο θαλέξσζε ηελ αδπλακία λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηελ 

παζνγέλεηα ησλ ζχγρξνλσλ κεηαςπρξνπνιεκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ. 

Κνηλή πεπνίζεζε απνηεινχζε ε άπνςε φηη νη αλαθαηαηάμεηο ζηελ Δπξψπε ζα 

κπνξνχζαλ λα ειεγρζνχλ πην απνηειεζκαηηθά απφ Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο. 

Ζ Δπξψπε φκσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο πξφηαζεο ή επηβνιήο επξσπατθψλ ιχζεσλ απφ 

ηελ επνρή ηνπ Πνιέκνπ ζηνλ Κφιπν, έρεη ράζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ φπνηα 

αμηνπηζηία ηεο. 

Ο ξφινο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο έλσζεο παξαγθσλίζηεθε γηαηί ρξφληα ζηελ ζθηά ηνπ 

Βφξεην-Αηιαληηθνχ πκθψλνπ, απνηέιεζε έλα πιαίζην πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. 

Σν ΝΑΣΟ, αλέιαβε λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν απηφ, ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχζαλ ηφζν ε έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο θαη ε εχινγε δπζπηζηία 

ησλ πξψελ Αλαηνιηθψλ ρσξψλ φζν θαη ε θχζε ηνπ, αθνχ δελ είρε δεκηνπξγεζεί γηα 

λα επηηειέζεη θαζήθνληα πνπ ππεξέβαηλαλ ην ξφιν ηνπ σο ακπληηθνχ ζπλαζπηζκνχ. 

Οη εμειίμεηο θαη ην Κνζζπθνπέδην, θαλεξψλνπλ ηελ άπνςε φηη ιαλζαζκέλεο θαη 

ζπαζκσδηθέο απνθάζεηο δξνκνιφγεζαλ θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο ε απεκπινθή 

θαληάδεη εμαηξεηηθά δχζθνιε , αλ θαη φρη αδχλαηε. 

Σν λα δηαπηζηψλνπκε ηηο ειιείςεηο εθ ησλ πζηέξσλ, ή λα ζπδεηάκε ηηο δπλαηφηεηέο 

πνπ ίζσο απέηξεπαλ ηηο εθαηφκβεο θαη ηνλ φιεζξν, απνηειεί πξνζέγγηζε πεξηηηή θαη 

πξνθιεηηθή. 



38 
 

Ζ απελεξγνπνίεζε φκσο ηνπ FORUM εθείλνπ, ζην νπνίν νη Δπξσπαίνη αλαδήηεζαλ 

ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπ θελνχ αζθαιείαο θαη επέλδπζαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

γεσπνιηηηθνχ ρψξνπ ηεο Δπξαζίαο, ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, ίζσο απνβεί ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα ην 

κέιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη γηα ηελ επξσπατθή αμηνπηζηία. 

Ο ΟΑΔ ( Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε), 

ζεσξήζεθε φηη απνηειεί θπξίαξρν εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηα φξηά ηνπ. Απνηέιεζε ηνλ πξψην δηεζλή Οξγαληζκφ πνπ αλέπηπμε 

ζε βάζνο αιιά θαη θαιιηέξγεζε ηερληθέο θαη κεραληζκνχο γηα πξφιεςε θαη επίιπζε 

θξίζεσλ. πλέβαιε κε ηελ κέζνδν ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ φζν θαη κε 

ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο κεραληζκνχο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο αγλνήζεθε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

Σα Μέηξα Οηθνδφκεζεο Δκπηζηνζχλεο, Αζθάιεηαο θαη Αθνπιηζκνχ, ν κεραληζκφο 

γηα δηαβνπιεχζεηο θαη ζπλεξγαζία, γηα αζπλήζηζηεο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν 

κεραληζκφο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη πξνιεπηηθήο δξάζεο αιιά θαη νη 

κεραληζκνί ηεο Βαιέηηα θαη ηνπ Βεξνιίλνπ, πνπ δεκηνπξγνχζαλ έλα νξγαλσκέλν 

πιαίζην δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη παξείραλ ηε δπλαηφηεηα αλαθιαζηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, δίδνληαο ηα εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε, 

δελ κπφξεζαλ φκσο λα απνδείμνπλ ζηελ πξάμε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα απνηξνπή ηεο 

έληαζεο, αθνχ δελ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ΝΑΣΟ. 

Έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε αρξήζηεπζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επσκηδφηαλ ηελ 

απνξξφθεζε ησλ ηξηγκψλ ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο, πνπ βξηζθφηαλ ζην θέληξν ησλ 

Δπξσπατθψλ εμειίμεσλ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηα λενζχζηαηα θξάηε, 

ζπξξίθλσλε θηινδνμίεο θαη ελζνπζηαζκνχο. 

Ζ απνηπρία ηνπ νξγαληζκνχ θαηαγξάθεηαη καδί κε ηηο απνηπρεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο αλνηρηέο πιεγέο πνπ αθήλνπλ νη Ναηντθνί 

βνκβαξδηζκνί φρη κφλνο ζηελ Πξίζηηλα θαη ην Βειηγξάδη αιιά θαη ζηελ επξσπατθή 

ηδέα. 

Καη κε απηφ ηνλ ηξφπν γχπεο αληηθαηέζηεζαλ ηα θνηζχθηα ζηνλ νπξαλφ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. (Από άξζξν ηνπ Κώζηα Υαηδεθσλζηαληίλνπ-αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινληθήο, ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζην βηβιίν «Ζ ΚΡΗΖ ΣΟ ΚΟΟΒΟ»,(ζειίδεο 188-190) 
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ΓΗΑΣΗ Ζ ΔΤΡΩΠΖ ΑΠΔΣΤΥΔ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 

ΣΖ ΚΡΗΖ ΚΟΟΒΟΤ-ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ 

 

Ζ ηξαγσδία πνπ εθηπιίρζεθε ζην Κφζνβν αιιά θαη νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα απφ ην ΝΑΣΟ κε ηνπο αλειέεηνπο βνκβαξδηζκνχο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

θαηέδεημαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα , «ειιείκκαηα» θαη αδπλακίεο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο θαη νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ 

θξίζεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ. Αλέδεημαλ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο Δπξψπεο 

αιιά θπξίσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ειιείκκαηα ζηελ πνιηηηθή, ζεζκηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη απνηξνπή ζπγθξνχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν. Καζψο, ζε αληίζεζε κε φηη 

γεληθφηεξα έρεη ιερζεί θαη πηζηεχεηαη ε Δπξψπε αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

μεθίλεζε ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ πξνβιήκαηνο ζηηο 

δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ σο επξσπατθφ πξφβιεκα πνπ απαηηνχζε επξσπατθέο ιχζεηο θαη 

απαληήζεηο. 

ηελ πεξίπησζε κε ην Κφζνβν, ε Δπξψπε πίζηεςε φηη δελ ζα έπξεπε λα επηηξέςεη ην 

«εζληθφ μεθαζάξηζκα» θαη ηελ γελνθηνλία. Θεψξεζε θαηλνκεληθά φπσο απηά φηη ζα 

έπξεπε λα αλήθνπλ ακεηάθιεηα ζην ηζηνξηθφ ηεο παξειζφλ. Πίζηεςε επίζεο, φηη ε 

πνιηηηθή ηνπ εζληθνχ μεθαζαξίζκαηνο πεηχραηλε, ζα δεκηνπξγνχζε γεληθφηεξα θαη 

επξχηεξα πξνβιήκαηα απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. 

Γηα απηφ θαη απνθάζηζε λα δξάζεη ελεξγά πξαγκαηνπνηψληαο επέκβαζε ζηελ 

πεξηνρή. ηελ απφθαζε απηή, ε Δπξψπε βαζίζηεθε ζηελ ζεψξεζε φηη ε πξνζηαζία 

ησλ αηνκηθψλ, κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζα πξέπεη λα 

πξνέρεη νπνηαζδήπνηε αληίιεςεο γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία. Ζ έλλνηα ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο πνπ καο θιεξνδφηεζε ν δέθαηνο έλαηνο αηψλαο ππνρσξεί, κπξνζηά ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Απηή ζεσξείηαη κηα βαζηθή αξρή ηεο λέαο 
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επξσπατθήο πνιηηηθήο ηάμεο αιιά θαη ε θαηάθηεζε ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο 

θνηλσλίαο ζην θαηψθιη ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. 

Άξα ε αθεηεξία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ επέκβαζε ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία εκθαλίζζεθε λα έρεη κηα ηζρπξή λνκηκνπνηεηηθή βάζε νπζίαο. Ζ 

Δπξψπε δηάιεμε ηελ εζθαικέλε κέζνδν θαη ηξφπνπο γηα λα πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο. Γηαηί ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξείο λα βνκβαξδίδεηο 

ακάρνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεηο θαη λα απνθχγεηο αλζξψπηλεο ηξαγσδίεο. 

Ζ Δπξψπε σζήζεθε ζηελ επηρείξεζε ησλ Ναηντθψλ βνκβαξδηζκψλ γηαηί νπζηαζηηθά 

δελ δηέζεηε ηα δηθά ηεο κέζα αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα θαη αλαγθάζηεθε λα πξνζηξέμεη ζηηο ΖΠΑ γηα λα ζηεξίμνπλ ζηξαηησηηθά 

ηελ επέκβαζε. 

Μπνξνχκε λα πνχκε αθφκα φηη ε Δπξψπε νδεγήζεθε ζηελ επηρείξεζε ησλ Ναηντθψλ 

βνκβαξδηζκψλ δηφηη δελ είρε ηα δηθά ηεο κέζα γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν αλαγθάζηεθε λα πξνζηξέμεη ζηηο ΖΠΑ γηα λα ζηεξίμνπλ 

ζηξαηησηηθά ηελ επέκβαζε. 

Με άιια ιφγηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Δπξψπε δελ ζχξζεθε απφ ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζηελ πνιεκηθή πεξηπέηεηα. Οπζηαζηηθά φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ην Κφζνβν θαη ηελ Γηνπγθνζιαβία, ηα πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , γλσξίδνπλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην ζθιεξή 

αιιά θαη ζιηβεξή γηα ηελ Δπξψπε. Γλσξίδνπλ φηη ε Δπξψπε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

δελ θαηάθεξε αξρηθά λα δηακνξθψζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα 

ηα Βαιθάληα πνπ ζα απέηξεπε ηελ ηξαγσδία ζην Κφζνβν θαη ζα ζπλέβαιε ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ Βαιθαλίσλ ζηελ επξσπατθή αξρηηεθηνληθή. 

Αληηζέησο, ε Δπξψπε πνξεχηεθε κε κηα θνληφθζαικε πνιηηηθή πνπ νπζηαζηηθά 

ελίζρπε ηηο ηάζεηο αζηάζεηαο ζηελ Δπξψπε. (Μάιηζηα ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ είρε 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάγθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα αλαπηχμεη νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή γηα ηα Βαιθάληα, ηδηαίηεξα ηα Γπηηθά Βαιθάληα). Καη δπζηπρψο απηφ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ κε απνηέιεζκα ηελ γλσζηή αλζξψπηλε ηξαγσδία. 

ηαλ ζηε ζπλέρεηα ε Δπξψπε έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ην εθξεθηηθφ πξφβιεκα ηνπ 

Κνζφβνπ, εζληθέο εθθαζαξίζεηο θηι, αληέδξαζε θαζπζηεξεκέλα, κε κεησκέλα 

αληαλαθιαζηηθά θαη ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη γλψζε ηεο πεξηνρήο. Καη φηαλ απνθάζηζε 

λα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθήο ηεο κε «ζηξαηησηηθά κέζα», θαηάιαβε φηη δελ δηέζεηε 

ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά εθφδηα κε απνηέιεζκα λα δεηήζεη ηελ αξσγή ησλ ΖΠΑ. 

Με άιια ιφγηα φρη κφλν δελ αζθήζεθε πίεζε απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε γηα λα 

επέκβνπλ αιιά αληηζέησο ε Δπξψπε πξψηε δήηεζε απφ ηηο ΖΠΑ λα παξέκβνπλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αξρηθά νη ΖΠΑ αξλήζεθαλ αλάκεημε ζην πξφβιεκα θαη ε 

Δπξψπε (Γαιιία,Βξεηαλία θ.α.), ηηο θαηεγφξεζαλ φηη κε ηελ άξλεζή ηνπ απηή 

θιφληδαλ ηελ ελφηεηα ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο 

Γαιιίαο H.Vedrine, κεηαμχ άιισλ, πξνέβαιε απηφ ην επηρείξεκα. Καη θπζηθά νη 

ΖΠΑ έζπεπζαλ ζηελ παξέκβαζε απηή, αιιά φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, επέβαιαλ ηελ 
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«εγεκνληθή ηνπο θπξηαξρία» ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κε απνηέιεζκα ε 

Δπξψπε λα βξεζεί παξαγθσληζκέλε θαη ζν πεξηζψξην ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

πνιηηηθήο θαη λα αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηεο Οπάζηγθηνλ. 

Θα πξέπεη λα γίλεη θαλεξφ φηη νη ΖΠΑ δελ έρνπλ άκεζα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα 

ζηελ πεξηνρή. Οη ΖΠΑ ελδηαθέξνληαη πην πνιχ γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή.  

Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ θπξηαξρία ηνπο ζην ΝΑΣΟ. Ζ αγξηφηεηα δειαδή 

ησλ λαηντθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ επηβίσζε ηνπ λένπ ΝΑΣΟ πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη ΖΠΑ. πσο έρεη γίλεη γλσζηφ ην ΝΑΣΟ πηνζέηεζε ηε λέα 

ζηξαηεγηθή αληίιεςε ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ηεο ζπκκαρίαο ζηηο 24 Απξηιίνπ. Δάλ 

ην ΝΑΣΟ εκθαληζζεί θαη απνηπγράλεη ζηε Γηνπγθνζιαβία, ηφηε θαηαξξέεη ε «λέα 

αληίιεςε» θαη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επηβίσζε ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ ρξνληθή ζπγθπξία 

δειαδή ζπληζηά ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ έλαξμε θαη εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Απηή ινηπφλ είλαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα. κσο εάλ ε Δπξψπε επηζπκεί λα έρεη κία 

ζηνηρεησδψο αλεμάξηεηε πνιηηηθή νθείιεη λα απνθηήζεη ηα «κέζα» θαη λα θαηαβάιεη 

ην θφζηνο γηα απηφ. Θα πξέπεη νπζηαζηηθά λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε κεραληζκνχο πξφιεςεο «θξίζεσλ ηχπνπ Κφζνβν» αιιά θαη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο «ακπληηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ελνπνίεζεο» Δηδάιισο ζα είλαη 

αλαγθαζκέλε λα θαηαθεχγεη ζε εμσ-επξσπατθέο δπλάκεηο κε φιεο ηηο δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο. Ζ εκπεηξία απφ ηελ ηξαγσδία ζην Κφζνβν ζα σζήζεη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηηο ρψξεο κέιε ζε λέα πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε ηελ αλάπηπμε θπξίσο ηεο ακπληηθήο δηάζηαζεο ηεο 

πνιηηηθήο απηήο ψζηε ε Έλσζε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη θαη λα πξνβάιεη 

ηζρπξφηεξν εηξελνπνηεηηθφ θαη ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα 

έρεη μεθηλήζεη ήδε κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηεο Διιάδαο. 

ρεηηθά κε ηελ Διιάδα, ε ρψξα ζε ζεζκηθφ επίπεδν αθνινχζεζε ζπλεηή πνιηηηθή σο 

ρψξα πνπ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ρψξα 

ησλ Βαιθαλίσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη απνδέθηεο ηνπ εθρπιίζκαηνο νπνηαζδήπνηε 

θξίζεο ή ζχγθξνπζεο. Καη θπζηθά αλ είρε ιεθζεί ππφςηλ ε πξφηαζε ηεο Διιάδαο γηα 

ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο βαιθαληθήο πνιηηηθήο απφ πιεπξάο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πηζαλφηαηα λα κελ είρακε θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν. Ζ Διιάδα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη σο αμηφπηζηνο ζπληειεζηήο ζηελ πεξηνρή γηα ηελ 

εμεχξεζε ιχζεο αιιά θαη γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο κεηά ην πέξαο ησλ 

ερζξνπξαμηψλ ζηε βάζε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη εθδεκνθξαηηζκνχ 

ησλ Βαιθαλίσλ ζην επξσπατθφ ζεζκηθφ ζχζηεκα. 

Σν ζρέδην απηφ ππνβιήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο γηα ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαη πάιη δελ έρνπλ απνθεπρζεί θάπνηεο 

επηθίλδπλεο θαη κνλφπιεπξεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ηχπνπ «ζηεξίδνπκε ηνπο έξβνπο 

γηαηί είλαη νκφδνμνη θαη νκφζξεζθνη». Οη ζηαζψηεο απηήο ηεο γλψκεο ζα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη αθξηβψο απηέο νη αληηιήςεηο σζνχλ ζηηο ηξαγσδίεο θαη 
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πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νδεγνχλ ζηελ δηθαίσζε ησλ απφςεσλ ηχπνπ 

S.Huntington πνπ επηζπκνχλ ηελ Διιάδα έμσ απφ ην ζχζηεκα ηεο Δπξψπεο. 

Δπίζεο ζαλ Διιάδα φπσο νξζά ζηεξίδνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ Κνχξδσλ, δελ πξέπεη 

λα ιεζκνλνχκε ηα δηθαηψκαηα ησλ Κνζνβάξσλ αιιά θαη ησλ έξβσλ, 

θαηαδηθάδνληαο ηηο απάλζξσπεο επηζέζεηο ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ. 

Με δχν ιφγηα, πξέπεη λα γίλεη αληίθξπζκα ζηελ θνηλσλία, ε ηζνξξνπεκέλε ζεζκηθή 

πνιηηηθή. Ζ Διιάδα δελ ζα πξέπεη λα γίλεη θνκκάηη ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ Βαιθαλίσλ 

« σο ρψξα πνπ αλήθεη ζηε δψλε ζηαζεξφηεηαο θαη ζην επξσπατθφ ζχζηεκα ηζρχνο». 

Καη απηφ δελ ζα γίλεη κνλάρα εάλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θνινζζηαία ιάζε. Ζ Διιάδα 

πξέπεη λα θαηαδείμεη ηελ επαηζζεζία ηεο , εθαξκφδνληαο κηα αλζξσπηζηηθή πνιηηηθή, 

θαη κε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πνιηηηθή επίιπζε ηεο θξίζεο αιιά θαη γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ Βαιθαλίσλ. Καη γηα απηφ ην ιφγν έρεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο 

θαη πιενλεθηήκαηα σο ε ηζρπξφηεξε ρψξα ηεο πεξηνρήο πνπ ηπγράλεη λα είλαη θαη 

κέινο ηεο Έλσζεο. ( Από ην άξζξν ηνπ Παλαγηώηε Ησαθεηκίδε- αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην νπνίν παξαρώξεζε ζηνλ Οηθνλνκηθό 

Σαρπδξόκν ζηηο 20 Ματνπ 1999,ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν «Ζ Κξίζε 

ζην Κόζνβν) (ζειίδεο 51-55) 
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ΠΟΛΗΣΗΚΖ «ΑΤΣΟΑΠΟΜΟΝΩΖ» Ή ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΑΡΥΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ; 

 

Ζ θπβέξλεζε φηη ιήθζεθε ε απφθαζε γηα ηελ Ναηντθή επέκβαζε ζηε Γηνπγθνζιαβία 

δελ ζέιεζε λα εμεγήζεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ ηε ζηάζε ηεο ζην ζπκβνχιην ηνπ ΝΑΣΟ. 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε θαλεξφ απφ έξεπλεο ηεο θνηλήο γλψκεο, φηη ν ειιεληθφο ιαφο, 

αθαζνδήγεηνο απφ ηελ εγεζία ηνπ, ηαπηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ ζεξβηθή 

πιεπξά, αλ φρη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ίδην ηνλ Μηιφζεβηηο θαη αληηηίζεηαη ζηελ 

πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ θαζνιηθά.  

Ο νξαηφο θίλδπλνο γηα ηελ Διιάδα είλαη φηη ππφ ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ε 

πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο ζα νδεγεζεί ζηελ άζθεζε «εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

απηναπνκφλσζεο» πνπ ζα σζήζεη ηε ρψξα ζην κάηη ηνπ θπθιψλα ηεο βαιθαληθήο 

θξίζεο. 

Ή αληηπνιίηεπζε απφ ηελ άιιε παξαζχξζεθε απφ ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε 

εχθνιεο ηνπνζεηήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη κάιηζηα νη επηζέζεηο ελαληίνλ εγεηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ ίδηα ψξα πνπ γλσζηνπνηήζεθε φηη ν αξρεγφο ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο δελ επέδεημε ηνλ πξέπνληα δήιν ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 

ηνπ Κνζφβνπ θαη φηαλ ζπλάληεζε ηελ θ. Οικπξάηη θαη άιινπο θνξπθαίνπο 

Ακεξηθαλνχο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο ιίγεο κφιηο κέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ησλ 

βνκβαξδηζκψλ. 

Πνηα φκσο ζα έπξεπε λα είλαη ε ζηάζε ηεο Διιάδαο; 

Ζ Διιάδα θαη νη Έιιελεο πξέπεη λα απνθχγνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε κε ην 

θαζεζηψο ηνπ Μηιφζεβηηο αιιά θαη ηελ εθαξκνγή κηαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

απνκφλσζεο. Ζ Διιάδα πξέπεη κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή 

αξρψλ θαη δηθαίνπ. 

Ο Διιεληζκφο , ν νπνίνο έρεη ππνζηεί ην δησγκφ θαη ηελ ηξαγσδία ησλ πξνζθχγσλ 

απφ ηελ Μηθξά Αζία, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Αίγππην θαη ηελ Κχπξν, είλαη 

αδηαλφεην λα κελ θαηαδηθάζεη κε ηελ κέγηζηε δπλαηή έληαζε ηνλ μεξηδσκφ θαη ηνπο 

καδηθνχο δησγκνχο νη νπνίνη έιαβαλ ρψξα ζην Κφζνβν απφ ην θαζεζηψο ηνπ 

Μηιφζεβηηο, πνπ δηεπθνιχλζεθε πξνο ηνχην απφ ηε ζπλέρηζε ησλ Ναηντθψλ 

βνκβαξδηζκψλ. 

Οη ελέξγεηεο ηνπ Μηιφζεβηηο δειαδή κε ηνλ δησγκφ ησλ Αιβαλψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη 

κε ηε ζηάζε ηνπ ΝΑΣΟ νδεγνχλ επζέσο ζε αιιαγή ζπλφξσλ θαη ζε 

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηδίσο ησλ θνπίσλ. Πξφθεηηαη 

ζπλεπψο γηα πξάμεηο πνπ επζέσο αληηζηξαηεχνληαη ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα, ηελ 

εηξήλε θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 
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Ζ Διιάδα πξέπεη ηνπνζεηείηαη κε θαζαξφ ηξφπν έλαληη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΝΑΣΟ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο ινγηθήο ηεο θιηκάθσζεο ηεο βίαο. Γελ κπνξνχκε ζε θακία πεξίπησζε 

λα κελ αληηδξάζνπκε ζε απνθάζεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ Βαιθαληθή ζε κφληκε εζηία 

έληαζεο θαη πνιέκσλ. Ζ αληίδξαζε απηή δελ πξέπεη λα καο απνκνλψζεη ζαλ ρψξα 

θαη ζηελ έθζεζε ηεο ρψξαο ζε θηλδχλνπο, πνπ δηαγξάθνληαη κεγάινη κεηά ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο καο θαη ηελ εζληθηζηηθή ζηξνθή ζηελ Σνπξθία. Ζ 

Διιάδα νθείιεη λα επηδείμεη ηα αληαλαθιαζηηθά ηεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο , λα επηδηψμεη λα κεηαθέξεη ην πξφβιεκα ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο 

θαη λα ζπληαρζεί κε ηελ άπνςε θαη ηελ ζηάζε ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ επηθπιάμεηο γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο βίαο. 

Σέινο ν αξζξνγξάθνο ηέθαλνο Μάλνο είρε πξνηείλεη πψο ζα έπξεπε λα εξγαζζεί ε 

Διιάδα σο πξνο ηελ κειινληηθή ηεο πνιηηηθή ηεο πνιηηηθή ηεο, ψζηε ηελ επφκελε 

κέξα ηνπ πνιέκνπ λα ζηεξίμεη πνιηηηθά θαη δηπισκαηηθά ηα επελδεδπκέλα 

ζπκθέξνληά καο ζηελ Γηνπγθνζιαβία θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο πνπ εμαηηίαο ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο πρ ε ηεξάζηηα επέλδπζε 

ηνπ ΟΣΔ ζηελ Γηνπγθνζιαβία. 

Να πξνρσξήζεη ε Δπξψπε ζε κηα ππεξεζληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή 

άκπλαο. Γηα λα ππάξμεη φκσο ππεξεζληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ππεξεζληθνί πνιηηηθνί ζεζκνί. Να εθιέγνληαη δειαδή πνιηηηθνί κε ηελ ςήθν φισλ 

ησλ επξσπατθψλ ιαψλ γηα λα αζθήζνπλ απηά ηα θαζήθνληα. Αιιηψο ε θνηλή 

ακπληηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη κηα απιή επρή. ( Από ην 

άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Νέα ζηηο 22 Απξηιίνπ ηνπ 1999 ηνπ ηέθαλνπ Μάλνπ, ηόηε 

βνπιεπηή θαη πξνέδξνπ ηνπ Κόκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, Βηβιίν ε Κξίζε ζην 

Κόζνβν) (ζειίδεο 94-95) 
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ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

 

Οη θνκκέλεο γέθπξεο ηνπ Νφβη αλη απφ ηε κία θαη ην βιέκκα ηεο Τδέλεο 

Κσλζηαληίλνπ, ηνπ αζψνπ ζχκαηνο ηεο βφκβαο ζην «Intercontinental», απφ ηελ άιιε, 

είλαη νη εηθφλεο πνπ δελ κπνξψ λα βγάισ απφ ην κπαιφ κνπ. 

Οη γέθπξεο θαηαζθεπάδνληαη γηα λα ελψλνπλ. Γελ θαηαιαβαίλσ ζπλεπψο πψο ε βίαηε 

ξήμε, ν ρσξηζκφο θαη ην κίζνο πνπ ε θαηαζηξνθή ηνπο ζπκβνιίδεη αθήλνπλ 

αδηάθνξνπο αλζξψπνπο πνπ εθηηκψ. Αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο εδψ θαη 30 ρξφληα 

ζπκπνξεπηήθακε, γηαηί πηζηέςακε φηη ν ζθνπφο δελ αγηάδεη φια ηα κέζα. ηη ην 
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δίθαην δελ είλαη πξφζρεκα αιιά αμία θαζ' εαπηήλ. ηη βαζαληζηήξηα δελ επηηξέπεηαη 

λα θάλεηο νχηε ζηνλ ρεηξφηεξν ερζξφ ζνπ. 

Μνπ είλαη, απφ ηελ άιιε, αδχλαηνλ λα θαηαιάβσ πψο, κε ηα πνιεκηθά εκβαηήξηα πνπ 

εδψ θαη θάπνηνπο κήλεο ηψξα παηαλίδνπλ, ηε κηζαιινδνμία πνπ εζειεκέλα ή άζειά 

ηνπο θαιιηεξγνχλ θαη ηελ απιντθφηεηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξνηείλνπλ, ξαζνθφξνη 

θαη θνκκνπληζηέο, λέν-νξζφδνμνη θαη ππέξ-«παηξηψηεο», αξρηεξείο, δεκνζηνγξάθνη, 

παλεπηζηεκηαθνί  αθφκε θαη δηθαζηέο  δελ αληηιακβάλνληαη φηη ελζαξξχλνπλ ηνπο 

ζεξκνθέθαινπο ησλ άθξσλ θαη φηη, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, νπιίδνπλ ην ρέξη θαη άιισλ 

επίδνμσλ βνκβηζηψλ. 

Καζψο ε βαξβαξφηεηα ζπλερίδεηαη θαη ηα ζχκαηα πιεζαίλνπλ, αξλνχκαη λα δερζψ 

φηη είκαζηε φινη παγηδεπκέλνη ζηε ινγηθή ηεο βίαο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο. Μεηαμχ 

ηεο εζηθήο αδηαθνξίαο πνπ δηαθξίλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο 

λαηντθήο επέκβαζεο απφ ηε κία θαη ηεο πνιηηηθήο αλεπζπλφηεηαο φζσλ ρσξίο 

πεξίζθεςε θαη αλαζηνιέο ηελ θαηαγγέιινπλ απφ ηελ άιιε, λνκίδσ φηη ππάξρεη αθφκε 

έδαθνο γηα επηρεηξήκαηα. Θα πξνζπαζήζσ λα ζπλνςίζσ κεξηθά απφ απηά, 

επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηελ επίθιεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. 

1. ηελ επνρή καο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπο δελ είλαη 

κφλνλ ππφζεζε θξαηψλ. ζνη ηα παξαβηάδνπλ ππφθεηληαη θαη ζε δηεζλείο θπξψζεηο. 

πλεπψο, ελψ σο ην 1954 ην δίιεκκα εζληθή θπξηαξρία ή δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

ήηαλ ππαξθηφ, έθηνηε δελ ηίζεηαη πιένλ κε ηελ ίδηα έληαζε. Ζ θάκςε ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο ράξηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί θαηάθηεζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο, επίηεπγκα ηεο ίδηαο εκβέιεηαο κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ 1789 πξηλ απφ 

δηαθφζηα ηφζα ρξφληα. 

2. ηαλ έλα θξάηνο δηαπξάηηεη ζνβαξέο θαη ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα γελνθηνλία, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

δηθαηνχηαη λα παξέκβεη ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ γηα λα ηεξκαηίζεη ηελ 

παξαβίαζε. Καη ηνχην αθφκε θαη φηαλ ην θξάηνο δελ ζπλαηλεί. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ην θξίζηκν εξψηεκα δελ είλαη ε παξέκβαζε θαζ' εαπηήλ αιιά πνηνο ηελ 

απνθαζίδεη, κε πνηα δηαδηθαζία θαη ζε πνηα έθηαζε θάζε θνξά. 

3. ην εξψηεκα απηφ απφ ην 1945 απαληά ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηνπ ΟΖΔ: κφλν ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη αξκφδην λα απνθαζίζεη ηελ 

παξέκβαζε, δειαδή έλα φξγαλν φπνπ νη δχν ππεξδπλάκεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο 

 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε νβηεηηθή Δλσζε  είραλ δηθαίσκα βέην. Χο ην 1989, 

εμαηηίαο ηνπ δηπινχ απηνχ βέην, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δελ εθαξκφζηεθαλ. Δθηνηε ε 

εκπινθή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ θαη, πην πξφζθαηα, ζηελ θξίζε 

ηεο Βνζλίαο γέλλεζε πνιιέο πξνζδνθίεο. Παξά ηαχηα, κεηά ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ΖΠΑ ζε κνλαδηθή ππεξδχλακε, ην ξσζηθφ 

βέην θαη, θαη' επέθηαζε, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ζεσξνχληαη απφ πνιινχο 
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μεπεξαζκέλα. Γηφηη  φπσο έρεη ιερζεί  είλαη νμχκσξν λα αλαγλσξίδεηαη έλα ηφζν 

ηζρπξφ φπιν ζε κηα ρψξα πνπ δελ ζηέθεηαη θαιά ζηα πφδηα ηεο. 

4. Ώζπνπ ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηνπ ΟΖΔ λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απερεί ηνλ λέν 

ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, ε ζπκβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ επίιπζε θξίζεσλ φπσο απηή 

ζην Κνζζπθνπέδην δελ ζα είλαη ε αλακελφκελε. Χο ηφηε, ζε πεξίπησζε καδηθψλ 

παξαβηάζεσλ, λνκηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα θξάηε ή άιινη νξγαληζκνί  

πεξηθεξεηαθνί θαη σο εθ ηνχηνπ ιηγφηεξν νηθνπκεληθνί απφ ηνλ ΟΖΔ  λα 

απνθαζίδνπλ κνλνκεξψο παξέκβαζε γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο; Σν πξφηεηλε ν 

θ. Σόλη Μπιεξ ιίγν πξηλ απφ ηε ζπλδηάζθεςε ηεο Οπάζηγθηνλ κε ην «δφγκα» πνπ 

έγηλε γλσζηφ κε ην φλνκά ηνπ. 

5. Απφ ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζεη ν θαζέλαο καο ζην εξψηεκα απηφ ζα εμαξηεζεί 

εληέιεη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηε λέα βαιθαληθή ηξαγσδία. Πξνζσπηθά, σο λνκηθφο, 

έρσ κάζεη λα μερσξίδσ ηνλ δηθαζηή απφ ηνλ δηάδηθν θαη λα κελ εκπηζηεχνκαη ηηο 

φπνηεο πξνζέζεηο, φζν θαιέο θαη αλ θαίλνληαη. Ζ ηζηνξία δηδάζθεη φηη, ελ νλφκαηη 

ησλ επγελέζηεξσλ δηαθεξχμεσλ, έρνπλ δηαπξαρζεί ηα ηεξαησδέζηεξα εγθιήκαηα. 

Απελαληίαο, έρσ κάζεη λα αλαδεηψ ιχζεηο ζε ζεζκνχο θαη ζε θαλφλεο δηθαίνπ. 

Θεζκνί, ελ ηνχηνηο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζρέζεηο ηζρχνο είλαη 

θαηαδηθαζκέλνη ζε αρξεζία, αλ φρη ζε γεινηνπνίεζε. Ννκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

μαλαδηαβάζεη θαλείο Θνπθπδίδε ή λα είλαη νπαδφο ηνπ Καξι κηη γηα λα αλαγλσξίζεη 

ηελ πξνθαλή απηή αιήζεηα. 

6. Μαθξνπξφζεζκα, σο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα δελ είλαη λνκηθφ αιιά πνιηηηθφ. 

Πνιηηηθφ κε ηελ πςειφηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. Πνηεο δπλάκεηο, πνηα αληίβαξα ζα 

κπνξνχζαλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ θαηαζιηπηηθή ζηξαηησηηθή, νηθνλνκηθή θαη 

ηερλνινγηθή ππεξνρή ησλ ΖΠΑ ζηνλ κεηαςπρξνπνιεκηθφ θφζκν; Πνηνη ζα 

κπνξνχζαλ λα εμαλαγθάζνπλ ηελ Οπάζηγθηνλ λα δηαβνπιεχεηαη εηιηθξηλψο θαη λα 

κελ ελεξγεί κνλνκεξψο; Έρεη ιερζεί φηη ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ησλ 20 πξνζερψλ 

εηψλ κφλνλ νη 15 ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ην πξάμνπλ. Αξθεί, 

ζνβαξεπφκελνη, λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ζε άιιε βάζε κε ηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, λα εληζρχζνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε απηέο, λα ζπζηάζνπλ ηνπο 

εγσηζκνχο πνπ ηνπο έρνπλ θαζειψζεη ζηηο γλσζηέο αγθπιψζεηο θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ηηο αξρέο κηαο επέιηθηεο θνηλήο εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. 

7. Ωςπου να το κατορκϊςουν, ϊςπου δθλαδι οι ςφγχρονεσ δθμοκρατίεσ να 

δθμιουργιςουν ζναν οικουμενικό οργανιςμό ςτα αχνάρια π.χ. του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ, πιςτεφω ότι για ζναν νομικό που κζλει να ςζβεται τον εαυτό του άλλθ 

εναλλακτικι λφςθ από τον ςεβαςμό τθσ υπάρχουςασ διεκνοφσ νομιμότθτασ δεν υπάρχει. 

Οςο και αν είναι εκ των πραγμάτων ξεπεραςμζνοσ, όςο και αν κινδυνεφει να καταδικάςει 

τθ διεκνι κοινότθτα ςε παραλυςία, όςο και αν ενδζχεται να ευνοιςει εκβιαςμοφσ και 

φτθνά παηάρια, ο καταςτατικόσ χάρτθσ του ΟΗΕ παραμζνει θ αςφαλζςτερθ εγγφθςθ κατά 

του μείηονοσ κακοφ, δθλαδι τθσ αλαηονείασ τθσ ανζλεγκτθσ υπερδφναμθσ που γεννά τθν 



48 
 

αυκαιρεςία. Διότι, ςε επίπεδο διεκνϊν ςχζςεων, το δίκαιο του ιςχυροτζρου, που θ άτακτθ 

εγκατάλειψθ τθσ διεκνοφσ νομιμότθτασ προοιωνίηεται, ταυτίηεται με τον νόμο τθσ 

ηοφγκλασ. Και κα ιταν τουλάχιςτον αφελζσ αν θ υπεράςπιςθ τθσ ευγενζςτερθσ κατάκτθςθσ 

τθσ εποχισ μασ, των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, αντίκετο ςτον πρϊτο τυχαίο Ταρηάν. 

(Άξζξν κε ηίηιν «Γηθαηώκαηα Παξέκβαζεο θαη Γηθαηώκαηα Αλζξώπνπ» ηνπ 

θαζεγεηή πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη Πξνέδξνπ ηεο 

Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, Νίθνπ Αιηβηδάηνπ από 

ηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα ηεο 9 Μαϊνπ 1999- Βηβιίν ε θξίζε ζην Κόζνβν(ζειίδεο 

15-18) 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ 

ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟ 

Ο πφιεκνο απνηειεί κηα κεγάιε θαηαζηξνθή. Ζ θχξηα απψιεηα ηνπ πνιέκνπ είλαη 

απηή ε νπνία πξνθαιεί ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα ηε ρψξα πνπ ηνλ πθίζηαηαη φπσο 

θαη ηηο θνηλσληθέο-εζληθέο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ή πξνθαινχλ πνιεκηθέο 

ελέξγεηεο. Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφ «θφζηνο» ην νπνίν δελ κπνξεί λα κεηξεζεί ζε 

ηίπνηα. Πφζν άξαγε κπνξεί λα θνζηίδνπλ νη δσέο ησλ εθαηνληάδσλ αλζξψπσλ πνπ 

έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηα πεδία ησλ πεξηνξηζκέλσλ καρψλ ή σο άκαρνη; πφζν κπνξεί 

λα θνζηίδεη ζηελ αλζξσπφηεηα ε αλαπεξία πνπ πξνθιήζεθε απφ κάρεο θαη 
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βνκβαξδηζκνχο; Σα πην νπζηαζηηθά αξλεηηθά πνζά απηνχ ηνπ πνιέκνπ δελ είλαη 

ππνινγίζηκα. 

ηηο αλζξψπηλεο δσέο αιιά θαη ζηα θαηεζηξακκέλα κέιε ησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα 

πξνζζέζεη θάπνηνο ηηο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο πνπ  κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε άκεζα 

πιηθέο ππνδνκέο ηδηνθηεζίαο ησλ αλζξψπσλ ζηηο πεξηνρέο νη νπνίεο εκπιέθνληαη 

ζηνλ πφιεκν. Έλαο ινγαξηαζκφο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ δηεζλείο 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο ππνινγίδνπλ φηη νη θαηαζηξνθέο απηέο πξνζεγγίδνπλ ζην 

έδαθνο ηεο εξβίαο ηα εμήληα ηξηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο, ελψ ζην Κφζνβν ζα 

ρξεηαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο Lehmann-Brothers, (θαη εθφζνλ ν πφιεκνο ηειείσλε πξηλ 

ηνλ Ηνχλην), γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κφλν ησλ θαηνηθηψλ ησλ αιβαλφθσλσλ 3,6 κε 

11,2 ηξηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο. 

Δθηφο απφ ηα πην πάλσ θνλδχιηα ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη θαλείο ην χςνο ησλ 

δηαθπγφλησλ κηζζψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ζπλεηζθνξψλ πνπ πξέπεη 

λα αγγίδνπλ ην έλα ηξηζεθαηνκκχξην δξαρκέο. 

Τπνινγίζηκα πην «εχθνια» είλαη νη θαηαζηξνθέο ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία απφ ηνλ 

πφιεκν ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. πνπ ην θφζηνο ηνπο ππνινγίδεηαη λα θηλείηαη πξνο ην 

παξφλ (κέρξη εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ εμειηζζφηαλ ν πφιεκνο θαη γξαθφηαλ ην 

άξζξν) κεηαμχ ησλ 20 κε 30 ηξηζεθαηνκκχξηα. 

Έλα πνζφ πνπ παξαζέηνπκε κε επηθχιαμε, αιιά ζίγνπξα επηβεβαηψλεη ηελ εθηίκεζε 

πνπ ππάξρεη φηη δειαδή ε απνθαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ ζηελ εξβία-

Κνζζπθνπέδην δελ ζα είλαη εχθνιε ππφζεζε. Καη δπζηπρψο, εάλ ζπλερηζηεί ν 

πφιεκνο ηφηε φια δείρλνπλ φηη ζα είλαη αδχλαην λα θαηνξζψζεη ε παξνχζα γεληά ησλ 

γεηηφλσλ καο λα θαιχςεη ηηο απψιεηεο. Απψιεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ θαηά νξηζκέλνπο 

ππνινγηζκνχο κε ηελ εξγαζία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ γεληψλ ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. 

ζνλ αθνξά ηα ηξέρνληα κεγέζε, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα δηεζλήο 

νηθνλνκηθέο ζπγθξίζεηο ηεο Βηέλλεο ζηα ηέιε ηνπ 1998 ην ΑΔΠ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

κφιηο θάιππηε ην κηζφ εθείλσλ ηνπ 1989. Δλψ, αθφκα θαη αλ ζηακαηνχζε ν πφιεκνο 

ζήκεξα, ην ΑΔΠ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζα είρε απνηειέζεη έλα 20% επηπιένλ θαη ζα 

είρε πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/3 εθείλνπ πξηλ κηαο δεθαεηίαο. 

Δπηπηψζεηο έρεη θαη ν πφιεκνο ζηελ νηθνλνκία φιεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

αιιά θαη ηεο θεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

χκθσλα κε κειέηε ππνινγίδεηαη φηη ε ΦΤΡΟΜ θαη ε Βνζλία έρνπλ ήδε ράζεη έλα 

5% ηνπ ΑΔΠ ηνπο, ε Βνπιγαξία θαη ε Αιβαλία ηνπιάρηζηνλ 2%. Σα πνζνζηά απηά 

ζα δηπιαζηάδνληαη θαη ζα κεγαιψλνπλ απφ εδψ θαη πέξα γηα θάζε κήλα πνπ πεξλά. 

ιεο νη Βαιθαληθέο ρψξεο έρνπλ απνηειέζεη ήδε ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, αιιά θαη ηελ πξφζβαζε πξνο ηηο κεγάιεο επξσπατθέο αγνξέο κέζσ 

απηήο ηεο ρψξαο. Μεγάιεο είλαη θαη νη απψιεηεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ γηα 
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φιε ηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, φπνπ ε ρψξα καο ήδε γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα , 

ηδηαίηεξα ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο ηεο. 

Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή απμάλνπλ θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

έρεη απμεζεί ην ξίζθν επελδχζεσλ, ελψ επηπιένλ δπζθνιεχεηαη ε αζθάιηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πνιέκνπ. Σν απνηέιεζκα ζα 

είλαη φρη κφλν λα κελ ππάξμνπλ ην επφκελν δηάζηεκα ζεκαληηθέο άκεζεο επελδχζεηο 

ζηελ πεξηνρή, αιιά λα αθξηβαίλνπλ θαη ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ρσξψλ 

ηεο πεξηνρήο, απμάλνληαο ην θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο. Απηφ πάεη λα πεη φηη είηε ζα 

δπζθνιεπηνχλ θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, είηε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θπξηνιεθηηθά γηα έλα θνκκάηη ςσκί. 

Σέινο ε νηθνλνκία ζηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα γλσξίζεη λέα 

πξνβιήκαηα θαη εμαηηίαο ηνπ βάξνπο πνπ ζα πξέπεη λα ζεθψζνπλ νη πξνυπνινγηζκνί 

ηνπο. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ 

αζθάιεηαο θαη άκπλαο, φζν θαη κε ην θφζηνο πνπ θαιιηεξγεί ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

πξνο ηνπο πξφζθπγεο. Αλππνιφγηζην είλαη θαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πξφβιεκα 

πνπ πξνθαιεί ν πφιεκνο, νη κεηνλφηεηεο θαη ε αζπκκεηξία ησλ πιεζπζκψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Κφζηνο κπνξεί λα έρεη θαη ν πφιεκνο γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο θχξηνπο επξσπαίνπο 

ζπκκάρνπο ηεο. χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ Center for Strategic and Budgetary 

Assessment ηεο Οπάζηλγθηνλ ην θφζηνο ησλ ελαέξησλ επηζέζεσλ αλέξρεηαη αλάινγα 

θαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε 750 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 1,5 ηξηζεθαηνκκχξην 

δξαρκέο ηελ εκέξα, δειαδή, πεξί ηα 20 ηξηζεθαηνκκχξηα ηηο πξψηεο ηξεηο βδνκάδεο. 

Οη πεξίπνπ 2000 πχξαπινη αθξηβείαο πνπ εθηνμεχζεθαλ ελαληίνλ ηεο εξβίαο 

θφζηηζαλ 40 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο. Αληηζηνίρσο, 100 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο 

θφζηηζαλ νη πχξαπινη πνπ εθηνμεχζεθαλ απφ ηηο λαπηηθέο κνλάδεο ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Αδξηαηηθή. ηνλ ζπλνιηθφ ππνινγηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη έμνδνη ησλ 

αεξνπιάλσλ, ζρεδφλ 7000 έμνδνη, κε κέζν φξν ηηο 380 ηελ εκέξα θαη επί 3 ψξεο, 

φπνπ θάζε ρψξα πηήζεο ππνινγίδεηαη λα θνζηίδεη 5 εθαηνκκχξηα δξαρκέο φηαλ είλαη 

απφ αεξνπιαλνθφξα ή ηηο ηηαιηθέο βάζεηο, ελψ νη πηήζεηο ησλ βνκβαξδηζηηθψλ Β-52 

πνπ πξνέξρνληαη απφ βάζεηο ζηηο ίδηεο ηηο ΖΠΑ θνζηίδνπλ 100 εθαηνκκχξηα. 

Απηά φια νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πφιεκνο θνζηίδεη πνιιά, πνιιά 

πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη απαηηνχληαλ γηα λα βνεζεζεί ζηελ αλάπηπμή ηεο ε πεξηνρή, 

αιιά πνιχ ιηγφηεξα απφ φ,ηη είλαη ην θφζηνο ησλ επηηεινχκελσλ θαηαζηξνθψλ θαζψο 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλφξζσζε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Βέβαηα νη πφιεκνη δελ έρνπλ κφλν ρακέλνπο. ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο ππάξρνπλ θαη 

νη θεξδηζκέλνη. Κχξηα νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνλ ζηξαηφ θαζψο θαη ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία.  
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Σφζν δηφηη βξήθαλ πεδίν «ιακπξψλ δνθηκψλ ησλ αγαζψλ ηνπο», φζν θαη γηαηί νη 

παξαγγειίεο αλαλέσζεο ηνπ πιηθνχ ηνπο δελ ππήξμε πνηέ ηφζν βξαρππξφζεζκέο θαη 

εληαηηθέο. Γελ είλαη ηπραίν φηη νη κεηνρέο ησλ βαζηθψλ ηξνθνδνηψλ ζε πνιεκηθφ 

πιηθφ ηνπ ΝΑΣΟ, θχξηα ησλ ακεξηθάληθσλ ελφπισλ δπλάκεσλ, General Dynamics 

θαη Raytheon, παξνπζηάδνπλ ήδε επηπιένλ θέξδε ηεο ηάμεο ησλ 15% κέρξη 20%.( 

Από ηελ Ζκεξεζία ηεο 4 Μαϊνπ 1999, άξζξν από ηνλ ηόηε ζπγγξαθέα θαη λπλ 

ππνπξγό εμωηεξηθώλ Νίθν Κνηδηά) (ζειίδεο 73-76- Βηβιίν: H Κξίζε ζην Κόζνβν) 
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Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΟΒΟ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2007 – 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

 

ια νπζηαζηηθά μεθίλεζαλ ην 1987, κεηά ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν ηνπ Μηιφζεβηηο, φπνπ 

νπζηαζηηθά απνηέιεζε ηελ αξρή ηεο δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σν 1987 νη 

πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ήηαλ έξβνη, ελψ ην 1997 ε εηθφλα απηή άιιαμε. ηελ 

ζπλέρεηα ην 1999 ν Μηιφζεβηηο έραζε ηνλ πφιεκν κε ην ΝΑΣΟ, θαη ν πφιεκνο απηφο 

ήηαλ κνηξαίνο γηα ηελ νξζνδνμία ζηα δπηηθά βαιθάληα. 

ην Κφζνβν ππάξρνπλ 1300 νξζφδνμα ρξηζηηαληθά κλεκεία. Απφ ην 1999 κέρξη ην 

2007 θαηαζηξάθεθαλ 150 εθθιεζίεο απφ ηνπο Αιβαλνχο. Σνλ Μάξηην ηνπ 2004 

ππξπνιήζεθαλ 35 εθθιεζίεο κέζα ζε ηξεηο κέξεο. Ζ δηεζλήο ζηξαηησηηθή δχλακε 

ιακβάλεη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εθθιεζηψλ. Δπί παξαδείγκαηη ε εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Πξίζηηλα ήηαλ ζήκα θαηαηεζέλ ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο γηα 

πνιινχο αηψλεο θαη ππξπνιήζεθε απφ Αιβαλνχο εμηξεκηζηέο ηνλ Μάξηην ηνπ 2004. 

Δπίζεο ην Μνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Αξραγγέισλ ρηίζηεθε ηνλ 14
ν
 αηψλα, γηα πξψηε 

θνξά θαηαζηξάθεθε απφ Σνχξθν ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη ηελ δεχηεξε θνξά απφ Αιβαλνχο 

ην 2004, φηαλ θαη αθαηξέζεθαλ πέηξεο γηα λα ρηηζηεί ηδακί. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη άλδξεο ηεο δηεζλνχο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή 

έρνπλ απζηεξή εληνιή αθφκα θαη ε θσηνγξάθηζε ρσξίο άδεηα λα απαγνξεχεηαη, ε 
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πξνζηαζία επίζεο ηνλ νξζφδνμσλ κλεκείσλ αλήθεη ζηελ επζχλε ηνπ ΟΖΔ θαη νη 

ζηξαηηψηεο έρνπλ εμνπζηνδφηεζε λα ππξνβνινχλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 

Λφγσ ησλ επεηζνδίσλ κάιηζηα ν αξρηεπίζθνπνο ηνπ Κνζφβνπ Αξηέκηνο, 

κεηαθέξζεθε ζην κνλαζηήξη ηεο Γθξαηζάληηζα γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. 

Δληφο παξελζέζεσο ην Κφζνβν είλαη ε θησρφηεξε πεξηνρή. ην Κφζνβν ν κηζφο 

πιεζπζκφο είλαη θάησ απφ 20 εηψλ θαη δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. 

(Μεξηθά ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Κφζνβν κέρξη ην 2007) 

Έθηαζε: 10887 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, Πιεζπζκφο 2 εθαηνκκχξηα 

Δζληθή ζχλζεζε : 88% Αιβαλνί, 7% έξβνη, 5% Αζίγγαλνη, Βφζληνη θαη Σνχξθνη, 

Δηήζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα: 1565 επξψ 

Ρπζκφο Αλάπηπμεο 3% θαη Αλεξγία 50% 

Δλ ζπλερεία ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ζην Κφζνβν ν UCK πνπ έρεη αλαθεξζεί 

εθηελψο. Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο ν UCΚ ηδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1996, θαη 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Ο αξρεγφο ηνπ UCK Άληεκ 

Γηαζάξη ζθνηψζεθε απφ ηνπο έξβνπο ην 1998, καδί κε είθνζη νρηψ άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ γπλαίθεο θαη παηδηά. Σνλ δηαδέρζεθε ζηελ πξνεδξία ηνπ UCK ν 

Αηδίκ Σζέθνπ , ν νπνίνο ππήξμε πξσζππνπξγφο ηνπ Κνζφβνπ θαη κε ηελ αξσγή ηνπ 

ΝΑΣΟ εθθαζάξηζε ηνπο έξβνπο ηνπ Κνζφβνπ. Ο νπνίνο κάιηζηα Αληδίκ Σζέθνπ 

ζπλειήθζε ην 1999 απφ ηηο αξρέο ηεο Βνπιγαξίαο κε βάζε παιηφ έληαικα ζχιιεςεο 

πνπ είρε εθδνζεί απφ ηελ εξβία γηα εγθιήκαηα ζε βάξνο ησλ έξβσλ. 

Ο UCK απφ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε κεηαηξάπεθε ζχκκαρνο ηνπ ΝΑΣΟ, ζε 

ζηξαηησηηθφ ζψκα πξνζηαζίαο ηνπ Κνζφβνπ. 

Ο άλζξσπνο πνπ πξψηνο κίιεζε γηα αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ, ν Ηκπξαήκ Ρνπγθφβα 

πέζαλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, είρε εθιεγεί πξφεδξνο δχν θνξέο, είδε ην κέιινλ ηνπ 

αβέβαην φηαλ ν UCK θαζηεξψζεθε. 

Άιιν έλα κείδνλ ζέκα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζφβνπ, είλαη ην ζνβαξφ 

ελεξγεηαθφ πξφβιεκα. Μνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ιηγλίηε, έλα απφ 

ηα δχν εξγνζηάζηα ιεηηνπξγεί απφ ην 1962. 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα δελ έρεη πξνεγνχκελν. Οη θαηαλαισηέο 

δελ πιεξψλνπλ ξεχκα γηαηί δελ έρνπλ ιεθηά, ν κέζνο κηζζφο ζην Κφζνβν είλαη θάησ 

απφ δηαθφζηα (200) επξψ ην κήλα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν άλζξσπνο ν νπνίνο «ιαηξεχηεθε» απφ ην Κφζνβν είλαη ν 

Μπηι Κιίληνλ, δελ είλαη ηπραίν φηη ε θεληξηθή ιεσθφξνο ζηελ Πξίζηηλα 

κεηνλνκάζηεθε θαη πήξε ην φλνκά ηνπ. 
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Ζ Ακεξηθή ζεσξείηαη ν πην πηζηφο ζχκκαρνο ηνπ Κνζφβνπ, νη Μνπζνπικάλνη 

ζεσξνχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο θηινακεξηθάλνη, κάιηζηα ππάξρεη αληίγξαθν ηνπ 

αγάικαηνο ηεο ειεπζεξίαο ζηελ Πξίζηηλα. Απφ ηελ άιιε φκσο ε ζεξβηθή πιεπξά δελ 

ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ησλ Αιβαλψλ γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο. 

Σν 1999 ην Κφζνβν αλαθεξχρζεθε αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εξβίαο θαη 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ ΟΖΔ. Σν λέν ζρέδην πξνέβιεπε πεξηνξηζκέλε 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ θαη απφζρηζε απφ ηελ εξβία. 

Σν Κφζνβν απέθηεζε εηδηθφ θαζεζηψο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν ίδην θαζεζηψο 

ζα πξνηαζεί ζε Αιβαλία, Βνζλία, Μαπξνβνχλην, FYROM θαη εξβία. 

Σν Κφζνβν έρεη έθηαζε φζν πεξίπνπ ε Ήπεηξνο. Οη Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ κπνξνχλ 

λα ηαμηδέςνπλ κφλν ζε ηξεηο ρψξεο ζηελ Αιβαλία, ζηελ FYROM θαη ζην 

Μαπξνβνχλην. Οη έξβνη ηνπ Κνζφβνπ κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ θαη ζηελ εξβία. Γηα 

φιεο ηηο άιιεο ρψξεο απαηηείηαη βίδα. Ζ βίδα γηα ρψξεο ηεο ΔΔ απαηηεί πνιχκελε 

αλακνλή. Σν Κφζνβν είλαη γθέην γηα δχν εθαηνκκχξηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Απφ ην 

1999 ην 90% ησλ πνιηηψλ δελ έρεη βγεη απφ ηελ ρψξα νχηε κία θνξά. ( Από ην 

ληνθηκαληέξ θαη ηελ έξεπλα ηνπ Αξγύξε Νηηλόπνπινπ «Κόζνβν 2007») 
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ΚΟΟΒΟ 2008 : Ζ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΠΟΗΖΖ 

Στισ βουλευτικζσ εκλογζσ, οι οποίεσ διενεργικθκαν ςτισ 17 Νοεμβρίου του 2007 

αναδείχκθκε νικθτισ ο Χαςίμ Θάτςι, ο οποίοσ ιταν υπζρ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ επαρχίασ 

από τθ Σερβία. Οι περιςςότεροι Σζρβοι αρνικθκαν να ψθφίςουν ςτισ εκλογζσ αυτζσ, οι 

οποίεσ ςυνζπεςαν με τισ δθμοτικζσ. 

Στισ 9 Απριλίου του 2009 υιοκετικθκε το πρϊτο Σφνταγμα, το οποίο τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 15 

Ιουνίου του ιδίου ζτουσ, χωρίσ όμωσ να το αναγνωρίςει θ Σερβία. 

 

ηελ ηφηε ζπλεδξίαζε δελ είραλ ζπκκεηάζρεη νχηε νη έξβνη βνπιεπηέο αιιά νχηε θαη 

νη εθπξφζσπνη ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ΟΖΔ( UNMIK) θαη ηεο δηεζλνχο 

ζηξαηησηηθήο δχλακεο (ΚFOR). 

ηε δηαθήξπμε απηή, ην Κφζνβν νξίδεηαη «αλεμάξηεην,δεκνθξαηηθφ,πνιπεζληθφ 

θξάηνο», θάησ απφ ηελ επηηήξεζε ηεο πνιηηηθήο απνζηνιήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(EULEX). Βάζε γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζφβνπ απνηέιεζε ην ζρέδην, πνπ 

εθπνλήζεθε απφ ηνλ δηεζλή δηακεζνιαβεηή, Μάξηη Αρηηζάαξη θαη ην νπνίν πνηέ δελ 

εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, αιιά νχηε έγηλε απνδεθηφ απφ ηε 

εξβία. 

Οη πξψηεο ρψξεο πνπ αλαγλψξηζαλ ην Κφζνβν σο αλεμάξηεην θξάηνο ήηαλ ην 

Αθγαληζηάλ, νη ΖΠΑ, ε Γαιιία, ε Αιβαλία, ε Σνπξθία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε 

ελεγάιε. Μέρξη ζήκεξα ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ πξνέβεζαλ ζπλνιηθά 65 

ρψξεο. 

ηε εξβία αθνχ αθνινχζεζε ε αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο θαη δεκηνπξγήζεθαλ επεηζφδηα. 

Γηαδεισηέο ζην Βειηγξάδη ππξπφιεζαλ ηελ πξεζβεία ησλ ΖΠΑ κε απνηέιεζκα έλαο 

δηαδεισηήο λα ράζεη ηελ δσή ηνπ. 

Ζ ζεξβηθή βνπιή αθχξσζε ηελ πξάμε ηεο κνλνκεξνχο αλαθήξπμεο αλεμαξηεζίαο θαη 

θαηέζηεζε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηελ ππεξάζπηζε ησλ θπξηαξρηθψλ ηεο 

δηθαησκάησλ ζην Κφζνβν. 

Σν έηνο 2009, ε εξβία νδεγήζεθε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, δεηψληαο 

γλσκάηεπζε γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζφβνπ, βαζηζκέλε ζην δηεζλέο δίθαην.  

Ζ ζηαζεξφηεηα δείρλεη λα έρεη εδξαησζεί, φκσο νη αξρέο δελ θαηάθεξαλ λα εληάμνπλ 

ηε ζεξβηθή θνηλφηεηα ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ βίν ηνπ Κνζφβνπ. 

Οη έξβνη δνπλ αθφκε ζε ζπιάθνπο ζην θεληξηθφ Κφζνβν, ελψ ζηνλ βνξξά, φπνπ 

απνηεινχλ πιεηνςεθία, ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, δεκηνπξγψληαο παξάιιεινπο 

ζεζκνχο. Σν επίζεκν Βειηγξάδη πξνζπαζεί, κε δηπισκαηηθνχο ηξφπνπο, λα 

επαλαθέξεη ην δήηεκα ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επηδηψθεη φηη, ε 

γλσκάηεπζε ηνπ δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ,  ζα δηθαηψζεη ηε εξβία. 
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Αληίζεηα ε Πξίζηηλα δελ θαίλεηαη λα αγσληά γηα ην πφξηζκα ηνπ δηθαζηεξίνπ αθνχ 

δελ ζα έρεη ραξαθηήξα δεζκεπηηθφ ελψ απφ ηελ άιιε εθηηκά φηη ην δηεζλέο πνιηηηθφ 

ηνπίν είλαη ηέηνην, πνπ δελ επηηξέπεη πηζσγπξίζκαηα. 

Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Κνζφβνπ πίζηεπε φηη ζηα κέζα ηνπ έηνπο 2010 κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην Βφξεην Κφζνβν 

φπνπ ηδξχζεθαλ ζεξβηθνί δήκνη ζα θαηάθεξλε λα επαλεληάμεη ηνπο έξβνπο ζηελ 

πνιηηηθή δσή. Σν ζρέδην απηφ ιεηηνχξγεζε ζην θεληξηθφ Κφζνβν, φπνπ ε ίδξπζε 

δήκσλ ,πνπ βαζίζηεθε ζηελ εζληθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ έξβσλ ζηηο  δεκνηηθέο εθινγέο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εγεζίαο ηνπ Κνζφβνπ είλαη αθφκα ε ιήμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ ηνπ Βνξείνπ Κνζφβνπ κε ηελ εξβία. 

Ο πξφεδξνο Φαηκίξ ετληίνπ θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηελ ηειεηή ενξηαζκνχ ηεο 

επεηείνπ ησλ δχν εηψλ απφ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαηέζηεζε ζαθέο σο βαζηθφ ζηφρν 

«ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο θαη ηνπ λφκνπ ζηνλ Βνξξά φπνπ θπξηαξρεί ην παξάλνκν 

εκπφξην θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα.» "Ηζηνξηθή εκέξα γηα ην Κφζνβν θαη φινπο ηνπο 

Αιβαλνχο" δήισζε ν αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ππνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ, Ηιίξ κεηά ηε  δεχηεξε επέηεην ηεο κνλνκεξνχο αλαθήξπμεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ. 

Ζ ζεκεξηλή εκέξα είλαη ηζηνξηθή θαη γηα ηελ πξννπηηθή φισλ ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ, είρε ηνλίζεη ν θ. Μέηα, ππνγξακκίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ηνπ 

Κνζφβνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

"Σν Κφζνβν, σο λέν θξάηνο, βξήθε ζεκαληηθή ζηήξημε απφ 65 θξάηε, θπξίσο κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ γείηνλέο ηνπ", είρε δειψζεη ν 

αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο. (Από ηνΑζελαϊθό-Μαθεδνληθό 

πξαθηνξείν εηδήζεωλ- www.amna.gr- ειεθηξνληθή έθδνζε Διεπζεξνηππίαο 

www.enet.gr )-  (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=132899) 

 

 

 

http://www.amna.gr-/
http://www.enet.gr/
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ΣΔΛΟ ΔΠΟΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΟΒΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ-

ΥΑΗΜ ΘΑΣΗ 

 

ηαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ν Υάζηκ Θάηζη επέβαιιε ηελ κνλνκεξή αλεμαξηεζία 

ηνπ Κνζφβνπ, θαλείο δελ θαληαδφηαλ ηελ ζπλέρεηα. Ζ αλαζηνιή δαλείνπ ηελ έπεηηα 

απφ ηελ αχμεζε ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ νη νπνίεο δελ 

πξνβιέπνληαλ γηα ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Θάηζη, είλαη έλα θαζνξηζηηθφ 

παξάδεηγκα φηη ην λεφθνπν θξαηίδην δελ απνδερφηαλ πιένλ ηελ ίδηα δηεζλή αζπιία. Ζ 

18κελε ζχκβαζε ζα έθεξλε ζηα ηακεία απφ ην ΓΝΣ 87 εθαηνκκχξηα θαη επηπιένλ 

100 πνπ είραλ δνζεί απφ ηελ δηάζθεςε δσξεηψλ ην 2008 ππφ ηνλ φξν λα πξνθχςεη 

θάπνηα ζπλεξγαζία θαη κε ην ΓΝΣ. Αθφκα θαη αλ βξηζθφηαλ ε κέζε ιχζε θαη ηα 

ρξήκαηα απνδεζκεπφληνπζαλ, πνιινί αλεζπρνχζαλ ζηελ Πξίζηηλα φηη ε δεκηά ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο δηεζλείο ππνζηεξηρηέο ηεο ρψξαο ζα ήηαλ αλεπαλφξζσηε. 

Ο πξσζππνπξγφο απφ ηελ επνρή ηνπ πνιέκνπ πνπ έρεη κείλεη γλσζηφο κε ην 

πξνζσλχκην «θίδη» έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξφζβαζε ζηα πξνλφκηα ηεο εμνπζίαο 

θαη ζηνλ παθησιφ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ έδηλαλ γηα δέθα ρξφληα κέζα ζην 

κηθξφ θξαηίδην αζηακάηεηα νη ζχκκαρνη ηεο Γχζεο γηα λα ρηίζεη γχξσ ηνπ έλα 

ζεζκηθφ θαη έλα αλζξψπηλν δίρηπ πξνζηαζίαο Γηα κηα δεθαεηία απφ ην 1999 κέρξη ην 

2010 φηαλ ε θξίζε ρηχπεζε ηελ πφξηα ησλ ζπκκάρσλ ην ρξήκα έξξεε ρσξίο θεηδψ 

πξνο ηνπο ζεζκνχο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη απφ εθεί αλαιάκβαλε ηελ δηαλνκή 

ηνπ ε λεφθνπε εγεζία ησλ πξψελ πνιέκαξρσλ. Απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ ν εγγπεηήο 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην Κφζνβν φπνπ ε αλεξγία θαη ν ρακειφο φξνο ειηθίαο 

ζρεκάηηδαλ κία ππξηηηδαπνζήθε γεκάηε απεγλσζκέλνπο λεαξνχο αλζξψπνπο. 

Δπξφθεηην φκσο γηα κία εμίζσζε πνπ έβγαδε ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ πξν θξίζεσο 

πεξίνδν. Μέρξη πνπ ην 2009 θάπνηνη εμέθξαζαλ ηελ απνξία γηαηί ην κφλν 

αλαπηπμηαθφ έξγν πνπ κπνξνχζε λα δεη θαλείο ζην Κφζνβν ήηαλ κεξηθά ρηιηφκεηξα 

αηεινχο απηνθηλεηφδξνκνπ έμσ απφ ηελ Πξίζηηλα. Σφηε άξρηζαλ λα εηνηκάδνπλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ γηα ην Θάηζη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εγέηεο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ 

αγψλα πνπ ελησκεηαμχ είραλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε πνιηηηθνχο θαξηέξαο θαη 

θπθινθνξνχζαλ κε αθξηβά θνζηνχκηα θαη ζσξαθηζκέλα ηδηπ. 

Μφλν φκσο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο δελ ήξζε ζε λνχκεξα εθφζνλ απηά δελ 

ήηαλ πιένλ ππνινγίζηκα. Ήξζε κε ηελ κνξθή «πξνεηδνπνίεζεο», φπσο έιεγαλ κέιε 

απφ ην γαιιηθφ δηπισκαηηθφ ζψκα ιίγεο κέξεο πξνηνχ βγεη ν Ναδίκ Μπιάθα, πξψελ 

κέινο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ ζηξαηνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (UCK) θαη ηεο παξάλνκεο 
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ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ Κνζφβνπ (SHIK) θαη είρε θαηαγγείιεη ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2009 φηη απφ ηα κέζα ηνπ 1999 θαη γηα αξθεηά ρξφληα νξγάλσζε θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο εθηέιεζε δνινθνλίεο θαηά παξαγγειία πςειψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ 

θφκκαηνο ηνπ Θάηζη. 

Απφ ηφηε άξρηζαλ λα πέθηνπλ απαλσηά ρηππήκαηα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ν Ρακνχο 

Υαξαληίλατ πήξε ηελ πξφζθιεζε λα επηζηξέςεη ζηελ Υάγε γηα λα αληηκεησπίζεη 

μαλά ηηο θαηεγνξίεο γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Κάπνηνη ζπκήζεθαλ ηνπο εθβηαζκνχο 

ελαληίνλ ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο ζηελ πξνεγνχκελε δίθε.  Δλ ζπλερεία ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2010 ήηαλ ε ζεηξά ηνπ Θάηζη αθνχ κεξηθέο κέξεο κεηά απφ ηηο 

θαηαγγειίεο γηα αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εζληθψλ εθινγψλ απφ ηα κέιε ηνπ 

θφκκαηφο ηνπ αθνινχζεζε ε αλαθνξά ηνπ γεξνπζηαζηή Μάξηη . Γελ ήηαλ κφλν ε 

επίζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξφζσπν ηνπ Θάηζη αιιά θαη ε απνδφκεζε ηνπ 

UCK απφ απειεπζεξσηηθφ ζηξαηφ ζε παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε κε εγθιεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμφξγηζε ηνπο Αιβαλνχο θαη εληφο αιιά θαη εθηφο ηνπ Κνζφβνπ. 

Δληφο νιίγσλ εκεξψλ φινη νη εγέηεο ηνπ Αιβαληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πεξηνρή , ν 

Μπεξίζα ζηα Σίξαλα , ν Αιί Αρκέηη ζην Σέηνβν θαη άιινη ππνζηήξημαλ ηελ θήκε 

ησλ αληαξηψλ θαη ηνπ εγέηε ηνπο. 

Χζηφζν ε ζχγθξνπζε είλαη πιένλ αλαπφθεπθηε. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε επξσπατθή 

αζηπλνκηθή απνζηνιή ζην Κφζνβν επηρείξεζε λα ζπιιάβεη ηνλ Φαηκίξ Ληκάη δεμί 

ρέξη ηνπ Θάηζη θαη λα ηνλ ζηείιεη πίζσ ζηελ Υάγε γηα λα εμεηαζηνχλ πάιη θαηεγνξίεο 

εηο βάξνο ηνπ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Παξάιιεια ε επηινγή ηνπ Θάηζη γηα ηελ 

πξνεδξία ηεο ρψξαο , ν κεγηζηάλνο Μπεηδέη Παηζφιη εμειίρζεθε ζε θηάζθν πνπ 

νδήγεζε ζε θαζαίξεζή ηνπ θαη δηνξηζκφ κίαο άγλσζηεο αζηπλφκνπ επίιεθηεο ηνπ 

Ακεξηθάλνπ Πξέζβε. Γηα φζνπο γλσξίδνπλ ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ Πξίζηηλα είλαη 

δεδνκέλν φηη φια απηά δελ ζα ήηαλ δπλαηά εάλ νη δπηηθνί δελ ηα επέηξεπαλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά απμάλνληαλ νη θσλέο απφ ην Κνζνβάξηθν θαηεζηεκέλν πνπ 

απαηηνχζαλ ζπληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία ζα πεξηφξηδε ηελ επηξξνή ησλ 

μέλσλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ θξαηηδίνπ. Ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ ζίγνπξν φηη Θάηζη 

ζα έδηλε κάρε γηα λα επηβηψζεη πνιηηηθά , ε θηινζνθία ηνπ άιισζηε ήηαλ απηή ηνπ 

ληθεηή. Ο ίδηνο ζε παιαηφηεξε ζπλέληεπμή ηνπ είρε πεη «δελ έρσ ράζεη πνηέ θακία 

κάρε». Χζηφζν εάλ επηβηψλεη αθφκε είλαη επεηδή δελ ηνλ έρνπλ εγθαηαιείςεη νη 

Ακεξηθάλνη, φπσο θαη ηνπο ππφινηπνπο πξψελ πνιέκαξρνπο θαη απηφ ην γλσξίδεη ν 

ίδηνο θαιχηεξα απφ φινπο. ( Από ην tvxs.gr, αλεμάξηεηε ελεκέξσζε-άξζξν ηνπ 

Απόζηνινπ Φσηηάδε) 
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ΑΛΛΑΓΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟ ΚΟΟΒΟ 

 

ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2014 ζηελ ζπλέρεηα ληθεηήο αλαδείρζεθε ν Θάηζη κε ην 

δεκνθξαηηθφ θφκκα ηνπ Κνζφβνπ. Έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζην θνηλνβνχιην 

ζχλνιν 38, ζχκθσλα κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 27 

Ηνπλίνπ, ελψ ηελ δεχηεξε ζέζε θαηέιαβε ε Γεκνθξαηηθή πκκαρία ηνπ Κνζφβνπ κε 

30 έδξεο θαη ην θίλεκα Απηνδηάζεζε κε 16 έδξεο. Παξφιε ηε λίθε ηνπ φκσο ν Θάηζη 

απνρψξεζε απφ ηελ πξσζππνπξγία. Νένο πξσζππνπξγφο νξίζηεθε ν Ρακνχο 

Υαξαληηλάη ν νπνίνο ήηαλ πξψελ δηνηθεηήο ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ, θαη 

αμηνζεκείσην είλαη φηη δηεηέιεζε θαη πξσζππνπξγφο ην 2004 φηαλ θαη θαηεγνξήζεθε 

γηα ην ζάλαην 300 ακάρσλ θαη ηελ εμαθάληζε 400. 

Ο Υάζηκ Θάηζη , φπνπ ην θφκκα ηνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο, δελ θαηφξζσζε λα βξεη 

πνιηηηθνχο ζπκκάρνπο πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ ζην λα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε θαη απηφ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα κεηά απφ εθηά ρξφληα λα πεξάζεη ζηελ αληηπνιίηεπζε. 

ηε λέα θπβέξλεζε νξίζηεθε λα ζπκκεηάζρνπλ ε «Γεκνθξαηηθή Έλσζε Κνζφβνπ» 

(LDK) ηνπ Ηζά Μνπζηαθά, ε «Πξσηνβνπιία γηα ηνπ Κφζνβν» ηνπ Φαηκίξ Ληκάξη, ε 

«πκκαρία γηα ην κέιινλ ηνπ Κνζφβνπ» ηνπ Ρακνχο Υαξαληηλάη ελψ ςήθν 

εκπηζηνζχλεο ζα δψζεη ην θίλεκα «Απηνδηάζεζε» ηνπ Άικπηλ Κνχξηη. 

Ζ ζπκθσλία επίζεο πξνέβιεπε φηη ν πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο φπσο θαη ν πξφεδξνο 

ηεο Βνπιήο ζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ Γεκνθξαηηθή Έλσζε Κνζφβνπ. 

Άκεζνο ζηφρνο ηνπ Ρακνχο Υαξαληηλάη ζεζπίζηεθε λα θαηαζηήζεη ην Κφζνβν κέινο 

ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα Κφζνβν ζην νπνίν νη πνιίηεο ζα 

αηζζάλνληαη ειεχζεξνη. 

Ζ πξσζππνπξγία φκσο ηνπ Ρακνχο Υαξαληηλάη δελ θξάηεζε πνιχ. ηελ δχζε ηνπ 

2014 ηνπηέζηηλ ηνλ Γεθέκβξην κήλα λένο πξσζππνπξγφο ηνπ Κνζφβνπ νξίζηεθε 

πξψελ δήκαξρνο ηεο Πξίζηηλαο θαη αξρεγφο ηεο Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο Κνζφβνπ 
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Ηζά Μνπζηαθά. Ο αξρεγφο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο Κνζφβνπ θαη απεξρφκελνο 

πξσζππνπξγφο, Υαζίκ Θάηζη θαη ν Ίζα Μνπζηάθα ππέγξαςαλ ρζεο ζπκθσλία 

ζπγθξφηεζεο θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ην πνιηηηθφ 

αδηέμνδν.  

 

Ο Μνπζηάθα εμειέγε κε ηε ζηήξημε 73 βνπιεπηψλ, 38 βνπιεπηέο ηνλ θαηαςήθηζαλ 

θαη δχν δελ ςήθηζαλ. 

Ζ ζπκθσλία κάιηζηα ησλ δχν πνιηηηθψλ αλδξψλ πξνέβιεπε φηη ν Μνπζηαθά ζα είλαη 

πξσζππνπξγφο θαη ν Υαζίκ Θάηζη  αλαπιεξσηήο πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο 

εμσηεξηθψλ. 

Ζ ςεθνθνξία γηα ηελ παξνρή ςήθνπ εκπηζηνζχλεο αλαβιήζεθε ρζεο θαη 

πξνγξακκαηίζηεθε γηα ζήκεξα έπεηηα απφ αίηεκα ησλ βνπιεπηηθψλ νκάδσλ ηεο 

Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο Κνζφβνπ θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο Κνζφβνπ. 

 

Οη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ θνκκάησλ, ηνπ θηλήκαηνο 

«Απηνδηάζεζε», ηεο «πκκαρίαο γηα ην κέιινλ ηνπ Κνζφβνπ» θαη ηεο 

«Πξσηνβνπιίαο γηα ην Κφζνβν» ηάρζεθαλ θαηά ηεο αλαβνιήο. 

 

Οη βνπιεπηέο ηεο «εξβηθήο Λίζηαο» πνπ εθπξνζσπεί ηε ζεξβηθή κεηνλφηεηα 

απνρψξεζαλ  απφ ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, επεηδή έζεζαλ σο φξν γηα ζπκκεηνρή 

ζηε λέα θπβέξλεζε πεξηζζφηεξεο ππνπξγηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη φξνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ δηάινγν Βειηγξαδίνπ - Πξίζηηλαο, κε ηελ Έλσζε εξβηθψλ Γήκσλ 

θαη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

 

O Ίζα Μνπζηάθα παξνπζηάδνληαο ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ ζηε Βνπιή 

ηφληζε φηη ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα 

ηελ έληαμε ζηνλ ΟΖΔ θαη ζηα ππφινηπα δηεζλή θφξνπκ θαη ε εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηε εξβία. (Kathimerini.gr)- 

(http://www.kathimerini.gr/770940/article/epikairothta/kosmos/kosovo-nikh-

8atsi-stis-voyleytikes-ekloges) 
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ΣΟ ΚΟΟΒΟ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ ΣΟ 2015 

 

Οη ζθνδξέο αλαηαξαρέο ζπλερίζηεθαλ κε ην λέν έηνο φπνπ ζπγθξνχζεηο 

ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ αζηπλνκηθψλ θαη δηαδεισηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ 

νξπρείνπ πνπ δηεθδηθεί ε εξβία ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Κνζφβνπ, ηελ Πξίζηηλα. Οη 

αξρέο κάιηζηα έθαλαλ ιφγν γηα ηηο ζθνδξφηεξεο αλαηαξαρέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ 

πνιχπαζε πξσηεχνπζα θαη είραλ λα ζεκεησζνχλ απφ ην 2008 κε ηελ απφζρηζε ηνπ 

Κνζφβνπ. Ο Ίζα Μνπζηαθά, ν νπνίνο αλέιαβε θαζήθνληα ηνλ Γεθέκβξην, είρε 

εμαγγείιεη πσο ε θπβέξλεζε ηνπ ζα έπαηξλε ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ην νξπρείν, ζηελ 

ζπλέρεηα φκσο ππαλαρψξεζε. Μάιηζηα νη βίαηεο αλαηαξαρέο ζπλερίζηεθαλ απφ 

αληηθπβεξλεηηθνχο δηαδεισηέο φπνπ απαίηεζαλ ηελ παξαίηεζε ελφο ππνπξγνχ ηεο 

λέαο θπβέξλεζεο. Δπξφθεηην γηα ηνλ ζεξβηθήο θαηαγσγήο ππνπξγφ Μεηαλάζηεπζεο 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ Αιεμάληεξ Γηακπιάλνβηηο, ν νπνίνο ηειηθά απνπέκθζεθε κεηά 

ηα ζρφιηα πνπ έθαλε θαηά ησλ Αιβαλφθσλσλ φπνπ ηνπο ραξαθηήξηζε «Βάξβαξνπο». 

( Euronews.com)- (http://gr.euronews.com/2015/01/27/police-and-protesters-

clash-in-worst-kosovo-unrest-since-2008-breakaway/) 
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ΜΑΕΗΚΟ ΚΤΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΠΡΟ ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ Δ.Δ. 

Πιεηάδα κεηαλαζηψλ ζην ζηαζκφ ιεσθνξείσλ ζηελ Πξίζηηλα ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ραιάξσζε ησλ ηαμηδησηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

είζνδν ζηε εξβία , φκσο γηα πνιινχο ην Βειηγξάδη επξφθεηην λα είλαη θαη ν 

ηειεπηαίνο ζηαζκφο. 

Σν Κφζνβν έρεη βξεζεί αληηκέησπν κε έλα καδηθφ θχκα πξνζθχγσλ πνπ ζέινπλ λα 

θηάζνπλ ζηελ Γεξκαλία κέζσ ησλ ζπλφξσλ κε ηελ εξβία θαη ηελ Οπγγαξία. 

Μάιηζηα ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2015 , 4000 Κνζνβάξνη εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. Αςεθψληαο κάιηζηα πνιιέο νηθνγέλεηεο ην θξχν 

πνπ επηθξαηεί ζηα ζχλνξα κε ηελ Οπγγαξία. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρψξαο νη πεξηζζφηεξνη πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα άζπιν 

θεχγνπλ απφ ηε ρψξα κέζα ζε 24 ψξεο θαη θάπνηνη, ιίγνη κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο. 

Πνιινί απφ απηνχο θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία θαη ηελ 

Διβεηία. 

Δηδηθέο κνλάδεο ηεο γεξκαληθήο αζηπλνκίαο, εμνπιηζκέλεο κε ζεξκηθέο θάκεξεο 

βνεζνχλ ζηε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ κε ηε εξβία ελ κέζσ εθθιήζεσλ γηα λένπο 

απζηεξφηεξνπο ηαμηδησηηθνχο θαλνληζκνχο.   

Απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο πάλσ απφ 20000 Κνζνβάξνη πέξαζαλ ζηελ Οπγγαξία. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη λένη καζεηέο θαη θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

απνγνεηεπηεί απφ ηελ ζηαζηκφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. 

Οη κεηαλάζηεο πεξλνχλ κε ιεσθνξείν ζηελ εξβία φπνπ είλαη λφκηκνη θαη κεηά απφ 

δέθα ψξεο νδήγεζεο θηάλνπλ ζηα νπγγξηθά ζχλνξα θαη επηρεηξνχλ λα δηαζρίζνπλ ην 

δάζνο κε ηα πφδηα. 
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Δάλ ε αζηπλνκία ηνπο ζηακαηήζεη, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άζπιν θαη λα 

θηλεζνχλ ειεχζεξα. ηε θάζε απηή, νη πην πνιινί ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη πξνο ηε ρψξα 

ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο. Αλ φκσο ζπιιεθζνχλ εθεί, ηφηε απνζηέιινληαη πίζσ ζηελ 

Οπγγαξία, φπνπ ε αίηεζε αζχινπ ζπλήζσο απνξξίπηεηαη γηαηί δελ είλαη πξφζθπγεο 

πνιέκνπ. Καη ζην ηέινο αλαγθάδνληαη λα επηζηξέςνπλ ζηε εξβία. 

Σν ηεξάζηην απηφ θχκα θπγήο ην πξνθάιεζε ε έιιεηςε δνπιεηάο, αθφκα θαη 

ζρνιείσλ. χκθσλα κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ρίιηα άηνκα δηέζρηδαλ ηνλ Γεθέκβξην 

θαη ηνλ Ηαλνπάξην παξάλνκα ηα ζχλνξα. 

Οη δπλάκεηο αζθαιείαο έρνπλ εληζρπζεί ζεκαληηθά, κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηερληθφ 

εμνπιηζκφ θαη νρήκαηα ηεο FRONTEX . Ζ Γεξκαλία έζηεηιε αζηπλνκηθνχο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θχιαμεο ζηε ζεξβηθή πιεπξά. 

Οι μετανάςτεσ όμωσ είναι αποφαςιςμζνοι. Στο Πάλιτσ τθσ Σερβίασ, οικογζνειεσ Κοςοβάρων 

φτάνουν κακθμερινά με ταξί και ςυνεχίηουν το ταξίδι με τα πόδια. Σφμφωνα με 

πλθροφορίεσ, θ αμοιβι για τον άνκρωπο που κα τουσ οδθγιςει ςτθν Ουγγαρία είναι 980 

ευρϊ .  (euronews.com- http://gr.euronews.com/2015/02/17/kosovo-emptying-out-

hopes-for-independent-future-exhausted/ ) 

 

 

 

 

 

 

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ  

πλέληεπμε κε ηνλ δεκνζηνγξάθν-εξεπλεηή Νηθόια Εεξγάλν 

 

 Σν Κφζνβν απφ ην 2008 θαη κεηά ζηακάηεζε λα απαζρνιεί φπσο θαη ην παξειζφλ. 

Μάιηζηα ραξηηνινγψληαο ζην ηειέθσλν κνπ είπε φηη ππάξρεη ηέηνην έιιεηκκα 

επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχηεξα λα 

πάσ ν ίδηνο ηαμίδη λα βγάισ θάπνην πφξηζκα. Αλήθεη ζην δηεζλέο ηκήκα ηεο 

Δθεκεξίδαο ησλ πληαθηψλ απηή ηελ ζηηγκή. εκαληηθφο δεκνζηνγξάθνο θαη 

εξεπλεηήο. Παξφιν πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο βξηζθφηαλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα ηελ δνπιεηά, εμαζθάιηζα κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλέληεπμε, πνπ κε 

βνήζεζε λα θαηαλνήζσ βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο θαιχηεξα.  Ο 

δεκνζηνγξάθνο ζηνλ νπνίνλ αλαθέξνκαη είλαη ν Νηθφιαο Εεξγάλνο. 

http://gr.euronews.com/2015/02/17/kosovo-emptying-out-hopes-for-independent-future-exhausted/
http://gr.euronews.com/2015/02/17/kosovo-emptying-out-hopes-for-independent-future-exhausted/
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Ακολουκεί θ ςυνζντευξθ: 

Καιεζπέξα θύξηε Εεξγάλν επραξηζηώ γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε. 

 

Καιεζπέξα θχξηε Καλδεξάθε ζα ραξψ πνιχ λα απαληήζσ ζηηο 

εξσηήζεηο ζαο. 

 

Αο μεθηλήζνπκε. Σν Κόζνβν ην 2008 αλαθεξύρζεθε αλεμάξηεην.  Ση 

έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε πξηλ; Πνηα ζεσξείηε ηα πην θαζνξηζηηθά 

γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ πεξηνρή από ηελ εκέξα ηεο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο κέρξη ζήκεξα; 

 

Θα ηνικνχζα λα πσ φηη πέξαλ ηνπ ζεκαληηθνχ παξάγνληα, φηη νη ίδηνη νη 

Κνζνβάξνη απνθαζίδνπλ γηα ηηο ηχρεο ηνπο, δελ έρνπλ αιιάμεη θαη πνιιά 

ζηελ πεξηνρή απφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 2008. Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα 

είλαη θπξίαξρν θαη ζεζκηθά δηαπιεθφκελν, νη ζεζκνί πζηεξνχλ, ην θξάηνο  

δηθαίνπ είλαη αλχπαξθην, ην Κφζνβν παξακέλεη καχξε ηξχπα.  

 

 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πώο είλαη ζην Κόζνβν ζήκεξα; ηηο 8 Ματνπ 

2009 έγηλε δεθηό ην αίηεκα ηνπ Κνζόβνπ λα γίλεη κέινο ηνπ ΓΝΣ. Δλώ 

από ηηο 29 Ηνπλίνπ είλαη θαη κέινο ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο. 

Παξακέλεη ε θησρόηεξε πεξηνρή ζηελ Δπξώπε; 

 

Ζ έληαμε ηνπ Κνζφβνπ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο είλαη πνιηηηθή 

απφθαζε θαη δελ επεξεάδεη -κέρξη ζηηγκήο- ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Σν Κφζνβν παξακέλεη καδί κε ηελ Μνιδαβία κηα απφ ηηο 
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θησρφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ελψ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

αληηκεησπίδεη έλα πξσηνθαλέο θαηλφκελν. Σν θχκα θπγήο άλσ ησλ 

100.000 Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ πνπ αλαδεηνχλ θαιχηεξε ηχρε ζηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ, θπξίσο ζηελ Γεξκαλία. Πξφθεηηαη γηα κηα καδηθή απνγνήηεπζε 

ησλ πνιηηψλ, κηα απνηπρία ηνπ λεαξνχ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ λα 

δψζνπλ ειπίδα ζηνπο πνιίηεο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Ζ αλεμαξηεζία 

ηνπ Κνζφβνπ δελ επέιπζε -πέξαλ ηνπ πνιηηηθνχ δεηήκαηνο σο πξνο ηελ 

ζεξβηθή θπξηαξρία- θαλέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνυπήξραλ ηνπ 

πνιέκνπ.  

 

 

Σν θιέγνλ ζέκα ηεο πεξηνρήο πώο ην εθκεηαιιεύηεθαλ ζηελ Διιάδα νη 

πνιηηηθέο εγεζίεο, νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο θαη ηα media; Τπήξμε ξνπή 

πξνο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε; 

 
 

Ζ Αζήλα, ηφζν σο πνιηηηθή ειηη, φζν θαη σο θνηλή γλψκε ήηαλ πάληα 

θηιηθά δηαθείκελνη κε ηελ ζεξβηθή πιεπξά. Χζηφζν, αξρίδεη λα 

δηακνξθψλεηαη θαη λα παγηψλεηαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηφζν ε 

θπβέξλεζε φζν θαη νη πνιίηεο θαίλεηαη φηη θάπνηα ζηηγκή, φρη ηφζν 

καθξηλή, ζα απνδερηνχλ ηα ηεηειεζκέλα.  

 

 

Ζ Κεληξηθή Λεσθόξνο ζηελ Πξίζηηλα κεηνλνκάζηεθε ζε Μπηι 

Κιίληνλ, ελώ ππάξρεη αληίγξαθν ηνπ αγάικαηνο ηεο ειεπζεξίαο ζηελ 

πεξηνρή. Με εμαίξεζε ηελ εξβία πνπ δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπάζεηα. Πνην είλαη ην όθεινο ηεο Ακεξηθήο από ηελ 

ηζηνξία ηνπ Κνζόβνπ; 

 
 
Ζ πξνεδξία Κιίληνλ ππνζηήξημε ην Κφζνβν, σο αληίδσξν ζηε ανπδηθή 

Αξαβία, γηα λα έρεη άιινζη (πσο δελ έρεη ηίπνηα θαηά ησλ 

κνπζνπικάλσλ) θαη λα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

Ηζξαήι απέλαληη ζηνπο Παιαηζηίληνπο. Αξγφηεξα, ην ίδην αθνινχζεζε 

θαη ν Μπνπο, κε ηνπο πνιέκνπο ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ. Δθ φζνλ 

ππνζηήξηδε ε Οπάζηγθηνλ ην (Μνπζνπικαληθφ) Κφζνβν, δελ κπνξνχζε 

λα θαηεγνξεζεί απφ ηα αξαβηθά θαη ηα κνπζνπικαληθά θξάηε πσο ν 

πφιεκνο ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ (φζν θαη ε ζηάζε ηνπο ζην 

Παιαηζηηληαθφ) είραλ αληη-κνπζνπικαληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα ππάξρεη δηεζλήο ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή σο εγγύεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Μεηαμύ ησλ 
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θξαηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ε Διιάδα. Πώο ζρνιηάδεηε ηελ 

ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή, έρεη παίμεη θαηαιπηηθό ξόιν;  

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ζην Κφζνβν 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη μέλεο 

απνζηνιέο πξνζηάηεςαλ (αιιά θαη άιινηε φρη) ηνπο ζέξβνπο θαη ηνπο 

ξνκά κεηνλνηηθνχο απφ ηελ βία ησλ εμηξεκηζηψλ πνπ ζπλερίζηεθε θαη 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ. 

 
 Θα ήζεια λα κνπ ζρνιηάζεηε ηζηνξηθά ηελ ζπλύπαξμε ησλ έξβσλ θαη 

ησλ Αιβαλώλ ηεο πεξηνρήο; Πνηεο είλαη νη ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο 

δηακάρεο γηα ην Κόζνβν θαη πνην είλαη ην κεηαμύ ηνπο θιίκα ζήκεξα. 

 
 
Ζ ηζηνξία πξέπεη λα καο δηδάζθεη, αιιά φρη λα γίλεηαη νδεγφο θαη λα 

αλαπαξάγεη ζηεξεφηππα θαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Οη ιανί κπνξνχλ λα δνπλ εηξεληθά, λα 

ζπλππάξρνπλ θαη λα επεκεξνχλ αλεμαξηήησο δηαθνξψλ, εζληθψλ 

ζξεζθεπηηθψλ, θιπ. πλήζσο, ηνπηθέο ειηη θαη μέλνη παξάγνληεο 

ππνδαπιίδνπλ ππαξθηέο δηαθνξέο, γηα λα πεηχρνπλ δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα. ην Κφζνβν, Αιβαλνί θαη ζέξβνη απινί πνιίηεο ην κφλν 

πνπ είραλ λα ρσξίζνπλ ήηαλ ε θηψρεηα ηνπο. 
 
 

Σν γεληθόηεξν πξόβιεκα ζην Κνζζπθνπέδην είλαη πνιύπιεπξν. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαη ε ζξεζθεία. Θέισ λα κνπ 

κηιήζεηε γηα ηνλ ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό ζηελ πεξηνρή. 

 
 
Οη κνπζνπικάλνη ησλ βαιθαλίσλ δελ αλήθαλ πνηέ ζε εθείλεο ηηο εθδνρέο 

ηνπ ηζιάκ πνπ πξεζβεχνπλ ζηε βία θαη ην κίζνο. Οη Αιβαλνί γηα 

παξάδεηγκα ήηαλ κάιινλ άζενη, παξά κνπζνπικάλνη, νη Βφζληνη 

κνπζνπικάλνη ήηαλ πνιχ αλεθηηθνί, ε ζξεζθεία δελ ηνπο επεξέαδε. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο Αιβαλνχο Κνζνβάξνπο. Μεηά ηνπο πνιέκνπο θαη 

ηηο ζθαγέο, αξθεηνί ξηδνζπαζηηθνπνηήζεθαλ θαη πάξα πνιινί δέρηεθαλ 

ηελ επεξξνή αθξαίσλ ηκάκεδσλ πνπ έζηεηιε ζηελ πεξηνρή ε ανπδηθή 

Αξαβία. Σν Ρηάλη ελίζρπζε νηθνλνκηθά ηνπο επλννχκελνπο ηνπ, έρηηζε 

ρηιηάδεο ηδακηά θαη έζηεηιε ηεξνθήξπθεο ηνπ Οπαρακπίηηθνπ δφγκαηνο 

ησλ εμηξεκηζηψλ ζνπληηψλ πνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε ην ηζιάκ ηεο 

πεξηνρήο. ήκεξα ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο Μνπζνπικάλσλ, θπξίσο 

ζηε Βνζλία αιιά θαη ζηελ Αιβαλία θαη ην Κφζνβν, πνπ έρνπλ αθξαίεο 

απφςεηο. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ καρεηψλ 

εζεινληψλ πνπ έθπγαλ απφ ηα βαιθάληα γηα λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ 
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εμηξεκηζηηθψλ ε θαη ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνπο πνιέκνπο ηεο 

πξίαο θαη ηνπ Ηξάθ. 

 

 

Θέισ λα κνπ αλαθέξεηε κεξηθά πνιηηηθά πξόζσπα ή ηζρπξά 

γεληθόηεξα πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη γηαηί;  

 

 
Ο Ρνπγθφβα ήηαλ ε θπξίαξρε κνξθή κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ UCK. Ο 

Θάηζη, ν Σζέθνπ θαη ν Υαξαληηλάη ήηαλ ε επεξρφκελε λέα ηάμε 

πξαγκάησλ πνπ δηακφξθσζαλ ην ζεκεξηλφ Κφζνβν. Ο άλζξσπνο φκσο 

πνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ δελ ήηαλ 

Κνζνβάξνο, αιιά Ακεξηθαλφο. Ο Υφικπξνπθ. 

 
 
Θεσξείηε ην Κόζνβν θξάηνο ή «ςεπδνθξάηνο»; Πνηνη αζθνύλ εμνπζία 

ζηελ πεξηνρή απηή ηελ ζηηγκή; 
 

Σν Κφζνβν είλαη έλα θξάηνο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ θξαηψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Γελ απνηειεί αλάινγν ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο νληφηεηαο πνπ είλαη έδαθνο ππφ θαηνρή θαη έρεη 

αλαγλσξηζηεί κφιηο απφ δχν ηξία θξάηε ζηνλ θφζκν.   

 

 

Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία ην πνιίηεπκα. Ζ Γεκνθξαηία είλαη θαη’ 

επίθαζε; Πώο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί δεκνθξαηία κε ζηξαηησηηθή 

παξνπζία; 

 

Ζ Γεκνθξαηία δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ χπαξμε ή κε, μέλνπ ζηξαηνχ. 

Άιισζηε, νη μέλεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη ζην Κφζνβν 

είλαη εθεί κε απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ. Τπάξρνπλ πνιιά, δεθάδεο θξάηε ζηνλ 

θφζκν πνπ ε δεκνθξαηία είλαη θαη επίθαζε θαη δελ έρνπλ μέλνπο 

ζηξαηνχο. Ζ Κεληξηθή Αζία, ε Αθξηθή, είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα.  

 

 

Ζ Γηεζλήο αλαγλώξηζε ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο από ηελ εξβία είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Πνπ νθείιεηε απηό; Πνηνη θίλδπλνη ειινρεύνπλ; 

 

Ζ δηεζλήο αλαγλψξηζε δελ είλαη πεξηνξηζκέλε. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

ζνβαξνί θίλδπλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ επεηεχρζε απηή ε αλεμαξηεζία. 

ηελ πξάμε, θάζε κεηνλφηεηα πνπ έρεη ηελ ζηήξημε ηνπ δηεζλνχο 
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παξάγνληα, κπνξεί λα απνηειέζεη λέν θξάηνο θαη απηφ αλεζπρεί ρψξεο 

φπσο ε Ρσζία, ε Κίλα, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Ρνπκαλία, θαη άιιεο 

πνιιέο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ. 

 

 

Μεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηη θιίκα επηθξαηεί ζηελ εξβία από ηελ 

κία θαη ζηελ Αιβαλία από ηελ άιιε; 

 

 

ηελ εξβία ην Κφζνβν είλαη αθφκε ηακπνχ, αιιά νη ζέξβνη 

πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο πνιέκνπο θαη λα πάξνπλ ηνλ δξφκν γηα 

ηελ Δπξψπε. Αληίζεηα, ζηελ Αιβαλία, ν εζληθηζκφο θαη ην φξακα γηα 

έλσζε κε ην Κφζνβν είλαη αθφκε πνιχ ηζρπξά θαη απηφ ην ζέκα ζα καο 

απαζρνιήζεη ζην κέιινλ. Πάλησο, ε θηψρεηα θαη νη κε ιεηηνπξγηθνί θαη 

ηζρπξνί ζεζκνί, εληζρχνπλ απηά ηα θαηλφκελα. 

 

ύκθσλα κε ην ξεπνξηάδ θαη ηελ έξεπλα πνπ έρεηε θάλεη, κειινληηθά ηη 

πξνβιέπεηε γηα ην Κόζνβν; Θα ππάξμνπλ εμειίμεηο θαη ζε πνηόλ ηνκέα; 

Τπάξρεη θάηη ζηνλ νξίδνληα πνπ ζα κπνξέζεη λα αιιάμεη ην ξνπ ηεο 

ηζηνξίαο; 

 

 
Γελ ζέισ λα θάλσ πξνβιέςεηο. Πάλησο, φζν ε Δπξψπε έρεη ηα δηθά ηεο 

πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηα δπηηθά βαιθάληα -πνπ 

ζπλερίδνπλ ηφζα ρξφληα λα βξίζθνληαη ζηελ δψλε ηεο ππαλάπηπμεο- δελ 

ζα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα.  
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πλέληεπμε κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Κώζηα Γηαλλαθίδε 

 
  
 Ζ ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί είλαη κε ηνλ γλσζηφ δεκνζηνγξάθν, ξαδηνθσληθφ 

παξαγσγφ, αξζξνγξάθν θαη ηειενπηηθφ ζρνιηαζηή Κψζηα Γηαλλαθίδε. Παλειιελίσο 

γλσζηφο γηα ην protagon.gr ,ηελ αξζξνγξαθία ζηελ Athens voice θαη ηελ θαζεκεξηλή 

ξαδηνθσληθή ηνπ εθπνκπή ζηνλ Alpha989. Δπεηδή ε επηθαηξφηεηα ηξέρεη κε ηαρχηεηα 

θσηφο επραξηζηψ ηνλ Κψζηα Γηαλλαθίδε γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα λα 

απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο κνπ. 

 

 

Καιεζπέξα θύξηε Γηαλλαθίδε επραξηζηώ πνπ δερζήθαηε ηελ 

πξόζθιεζε. 

 

Δγψ επραξηζηψ. Έρσ θάλεη θαη έλα κήλα ζην Βειηγξάδη κε ηνπο 

βνκβαξδηζκνχο. 

 

Απηό ζα είλαη πνιύηηκν γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο θνπβέληαο καο. Αο 

μεθηλήζνπκε ινηπόλ. Σν ζέκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πώο 

αληηκεησπίζηεθε από ηα ΜΜΔ ζηελ Διιάδα. Τπήξμαλ αθόκε θαη 

θόληξεο ζηα «ηειεπαξάζπξα» πάλσ ζην δήηεκα; 
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Αληηκεησπίζηεθε «ζηξαηεπκέλα», ζην πιεπξφ ησλ «νκφδνμσλ έξβσλ» 

θαη θπζηθά, απέλαληη ζηνπο Αιβαλφθσλνπο ηεο πεξηνρήο. Δλ κέξεη απηφ 

ήηαλ ινγηθφ θαη αλακελφκελν απφ ηελ θνηλή γλψκε. Χζηφζν θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο αθνινχζεζαλ αληίζηνηρε πνξεία, ιεηηνπξγψληαο νπζηαζηηθά 

σο πξνπαγαλδηζηηθφο κεραληζκφο ησλ έξβσλ. 

 

 

Τπήξμε πνιηηηθή ζπέθνπια πάλσ ζην Κόζνβν ζηελ Διιάδα; 

 

Θα έιεγα φρη. Πεξηζζφηεξν ππήξρε ακεραλία αθνχ ε θπβέξλεζε απφ ηε 

κία φθεηιε λα αθνινπζήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζην ΝΑΣΟ, λα 

δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο κε ηνπο έξβνπο θαη, θπζηθά, λα κε 

δπζαξεζηήζεη ηελ θνηλή γλψκε. 

 

 

Ζ Ακεξηθή παξείρε πξνζηαζία ζηελ Αιβαλία, ιέγνληαο παιαηόηεξα όηη  

θαη λα είλαη ν UCK (ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Αιβαλώλ ζην Κόζνβν), 

ην πξόβιεκα είλαη ν ζθαγέαο ησλ Βαιθαλίσλ Μηιόζεβηηο. Σί ζεσξείο 

όηη θξύβεηαη πίζσ από απηή ηελ ζηήξημε; 

 

Πέξα απφ ην πξνθαλέο: ηελ απνδπλάκσζε ηνπ Μηιφζεβηηο, πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε θαη ηηο εηθφλεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ πξνζιάβαλε ε δηεζλήο 

θνηλή γλψκε, εληζρχνληαο ηελ αξλεηηθή πξνδηάζεζε έλαληη ησλ έξβσλ. 

Ζ Γχζε είρε ζαθέο ζπκθέξνλ λα δηαιχζεη ηελ ηζρχ ηνπ Μηιφζεβηηο, ν 

νπνίνο πνιηηηθά δελ ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνο απέλαληη ηεο. Έηζη, ινηπφλ, 

ε θξίζε ζην Κφζνβν έδσζε θαη ηελ επθαηξία, αιιά θαη ηε 

«λνκηκνπνίεζε» κίαο επέκβαζεο ζηε Γηνπγθνζιαβία. 

 

 

Μέλνληαο ζην ζέκα Ακεξηθή. Πηζηεύεηο όηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

όηαλ μεθίλεζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ην 1999 ήζειαλ λα 

παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ Αιβαλία ή έςαρλαλ απιά αθνξκή λα επηηεζνύλ 

ζηνπο έξβνπο; 

 

 

Μα θαη ηα δχν, θπζηθά. Μφλν πνπ  ε επίζεζε δελ γίλεηαη ζηνπο έξβνπο, 

αιιά ζηνλ Μηιφζεβηηο. Σα αεξνπιάλα ηνπ ΝΑΣΟ έξηρλαλ ραξηηά πνπ 

θαινχζαλ ηνπο έξβνπο λα αλαηξέςνπλ ηνλ Μηιφζεβηηο. πρλά δε ηα 

βξάδηα έπιεηηαλ ζηφρνπο πνπ, πηζαλψο, θηινμελνχζαλ ηνλ Μηιφζεβηηο. 
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Ση θιίκα επηθξάηεζε ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν. Τπήξμαλ 

δηακάρεο κε «ζηξαηόπεδα» από ηελ κία ππέξ ησλ έξβσλ θαη από ηελ 

άιιε ππέξ ησλ Αιβαλώλ θαη ησλ Ακεξηθαλώλ; 

 

ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα ήηαλ ιίγν σο πνιχ μεθαζαξηζκέλα. Ζ θνηλή 

γλψκε θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο είραλ ζαθή ζέζε ππέξ ησλ έξβσλ. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπο δε, ζπάληα είρε πνιηηηθέο αλαθνξέο. Ο κεγάινο αξηζκφο 

ησλ απεζηαικέλσλ κεηέδηδε, θαηά θχξην ιφγν, εηθφλεο απφ ηελ ηξαγσδία 

ησλ έξβσλ. πνπ έπεθηε βφκβα, έθηαλαλ θαη ηα ειιεληθά θαλάιηα. 

 

 

Πηζηεύεηο όηη ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο δηακάρεο ππάξρνπλ θελά ; Σα 

νπνία δελ ζα κάζνπκε πνηέ ; 

 

Τπάξρνπλ θελά ζηελ αθήγεζε ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, πξάγκα 

αλακελφκελν. 

 

 

Με ηα γεγνλόηα θαλαηηθώλ Αιβαλώλ εζληθηζηώλ λα θαηαζηξέθνπλ 

νξζόδνμεο εθθιεζίεο ζηελ πεξηνρή πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο ηνπ 

ζπληεξεηηθνύ πνιηηηθνύ ρώξνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηεο Δθθιεζίαο; 

 

 

πσο είπα θαη πξηλ, ην πνιηηηθφ θάζκα θαη ε θνηλή γλψκε, ζηήξημε ηνπο 

έξβνπο. 

 

 

Γηα ιόγνπο δνπιεηάο έκεηλεο έλα κήλα ζην Βειηγξάδη ηελ ζηηγκή ησλ 

βνκβαξδηζκώλ. Μίιεζε γηα απηή ηελ εκπεηξία. 
 
 

Θα ζην ζέζσ θαζαξά απφ ηελ πιεπξά ηεο ελεκέξσζεο. Δπηθνηλσληαθά 

ήηαλ case study. Οη έξβνη ηεξνχζαλ απζηεξφ έιεγρν πξνο νηηδήπνηε 

έβγαηλε πξνο ηα έμσ. Οη δεκνζηνγξάθνη ( κε ηε ζθαλδαιψδε εμαίξεζε 

Διιήλσλ, Ρψζσλ θαη Κηλέδσλ , πνπ νη πεξηζζφηεξνη κεηέδηδαλ 

θηινζεξβηθά) ήηαλ ππνρξεσκέλνη θαζεκεξηλά λα ππνβάιινπλ 

πξφγξακκα κεηαθηλήζεσλ γηα λα παίξλνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα. Δπίζεο ήηαλ 

πεξίπνπ, ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα πνπ ππνδείθλπαλ 

νη έξβνη. πρλά δε , είρακε απειάζεηο δεκνζηνγξάθσλ. ηνλ έλα κήλα 

πνπ έκεηλα εθεί πεξηζζφηεξν κε εληππσζίαζε ν επηιεθηηθφο πφιεκνο. 

Πξαθηηθά αλ δελ έκελεο θνληά ζε πηζαλφ ζηφρν, δελ είρεο πξφβιεκα. Σν 

πξσί νη άλζξσπνη θπθινθνξνχζαλ ζηνπο δξφκνπο, ηα παηδηά έπαηδαλ 
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κπάζθεη θαη ηα καγαδηά ήηαλ αλνηρηά. Σν βξάδπ φκσο εξεκηά, ζεηξήλεο 

θαη αληηαεξνπνξηθά. Πξνζσπηθά πξνζπάζεζα λα κεηαδίδσ αληηθεηκεληθά 

απηά πνπ έβιεπα, ρσξίο λα αγλνψ φηη ν Μηιφζεβηηο ήηαλ έλαο 

δηθηάηνξαο. Γηα απηφ δέρζεθα θξηηηθή κεηά. Ννκίδσ φηη πνιινί 

ζπλάδειθνη ζα έρνπλ αλαζεσξήζεη ηελ ζηάζε ηνπο, φηαλ δειαδή 

κεηέδηδαλ απηά πνπ ηνπο έδηλαλ έηνηκα νη έξβνη. 

 

Πνην ζεσξείο  ην πην αθξαίν ζπκβάλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

πνιύπαζε πεξηνρή θαη ήηαλ θαζνξηζηηθό; 

 

Καηά ηε γλψκε κνπ ν βνκβαξδηζκφο ηνπ θηηξίνπ ηεο ηειεφξαζεο ζην 

Βειηγξάδη. Πξνθάιεζε παγθφζκην ζνθ. πσο βέβαηα θαη ν βνκβαξδηζκφο 

ηεο θηλεδηθήο πξεζβείαο. Ήηαλ γεγνλφηα θαζνξηζηηθά ζε δηπισκαηηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

 

Tί έρεη αιιάμεη κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 

2008; Πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο από ηα ειιεληθά ΜΜΔ εθείλε ηελ 

πεξίνδν αιιά θαη από ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή; 

 

Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ν κέζνο Έιιελαο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο νπδφισο 

ελδηαθέξνληαη πηα. Ννκίδσ δε φηη ν κέζνο Έιιελαο δελ μέξεη πνπ είλαη ην 

Κφζνβν. 

 

 

Σν Κόζνβν πηζηεύεηο όηη είλαη ξπζκηζηήο ζηα Βαιθάληα; Πνηα 

επίδξαζε κπνξεί λα έρεη ε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ ζηελ Διιάδα; 

 

Ρπζκηζηήο δελ είλαη. Καη λνκίδσ φηη δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί κία ηειηθή 

ιχζε ζην Κφζνβν πνπ ζα απνζηαζεξνπνηήζεη θαη ηελ ΠΓΓΜ. Γεληθά 

ζηελ Διιάδα δελ αξέζνπλ, ηζηνξηθά νη αιιαγέο ζπλφξσλ. 

 

 

Μεξηθνί ζεσξνύλ όηη ην Κόζνβν έρεη απνθηήζεη θξαηηθή νληόηεηα, 

άιινη ην ραξαθηεξίδνπλ σο «ςεπδνθξάηνο» πνηά ε άπνςή ζνπ; 

 

Ναη είλαη «θξάηνο» αιιά θαη δελ είλαη. Καη θαίλεηαη φηη ζα είλαη κία 

εθθξεκφηεηα πνπ ίζσο θξαηήζεη ρξφληα. Γεο ηη γίλεηαη κε ηελ Κχπξν. 
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Λέλε όηη ζηα Βαιθάληα ηα εγθιήκαηα δελ έρνπλ νύηε αξρή νύηε ηέινο. 

Απηή ηελ ζηηγκή ηη θαηάζηαζε επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή; Πξόζθαηα 

παξαθνινπζήζακε θαη επεηζόδηα ζε πνδνζθαηξηθό αγώλα. 

 

Πξηλ απφ 25 ρξφληα νη Γηνπγθνζιάβνη ζθάρηεθαλ κεηαμχ ηνπο. Σα 

Βαιθάληα ήηαλ πάληα ε ππξηηηδαπνζήθε ηεο Δπξψπεο, αιιά έρσ ηελ 

αίζζεζε φηη αλ δελ έρνπκε ζπγθξνχζεηο ζηε FYROM, ε πξννπηηθή ηεο 

Δπξψπεο κπνξεί λα θξαηάεη ρακειά ηελ έληαζε. 

 

 

Σέινο πηζηεύεηο όηη ην θξάηνο ηνπ Κνζόβνπ είλαη ζλεζηγελέο ή κπνξεί 

λα ζηαζεί θαη λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη; 

 

Θα πθίζηαηαη κέρξη πνπ ζα ιπζεί de facto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

πλέληεπμε κε ηνλ δεκνζηνγξάθν-blogger Niko Ago 
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Κιείλνληαο ηνλ θχθιν ησλ ζπλεληεχμεσλ, ήζεια λα έξζσ ζε επαθή κε 

θάπνηνλ δεκνζηνγξάθν φπνπ εθηφο απφ πξνζσπηθή έξεπλα θαη γλψζε ζα 

κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη θαη απφ άιιε ζθνπηά. Φπζηθά κηιάσ γηα ην 

Niko Ago φπνπ κνπ κεηέθεξε ην θιίκα ηνπ Κνζφβνπ κεγαιψλνληαο ν 

ίδηνο ζηελ Αιβαλία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ έξεπλα λα κάζνπκε 

εθηφο απφ ηελ Διιάδα πψο αληηκεησπίζηεθε θαη απφ ηα κέζα ηεο 

Αιβαλίαο ην ζέκα, εθ ησλ πξσηαγσληζηξηψλ ζην Κφζνβν. ην κπαιφ 

κνπ ήξζε ακέζσο ν Niko Ago. Ο νπνίνο κάιηζηα έρεη εγθαηαιείςεη ηελ 

Διιάδα θαη δεη κφληκα νπεδία πιένλ. Μνπ δεζκεχηεθε φηη κφιηο 

νινθιεξψζεη κηα ζεκαληηθή δνπιεηά ζα μεθηλάγακε ηελ ζπλέληεπμε, 

φπσο θαη έγηλε. Ο γλσζηφο ινηπφλ αξζξνγξάθνο ηνπ protagon.gr θαη 

άιισλ sites, θχξηνο Niko Ago. 

 

Καιεζπέξα θύξηε Ago επραξηζηώ πνπ δερζήθαηε λα κηιήζεηε. 

Να ζαη θαιά Μάλν. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε. 

 

Κύξηε Ago, ηζηνξηθά  πνηεο είλαη νη θαηαβνιέο ηεο ζύγθξνπζεο ζην 

Κνζζπθνπέδην; Πνηα ε απαξρή ηεο κάρεο ζηελ πεξηνρή; Ση θιίκα 

ππήξρε κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ; 

Δίλαη ηξία εξσηήκαηα πνπ ζα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ εληαία.  ζν νη 

έξβνη ζεσξνχλ ην Κφζζνβν «θνηηίδα ηνπ πνιηηηζκνχ» ηνπο, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο ρακέλεο κάρεο  ηνπ 1389, έλαληη ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, άιιν ηφζν ζεσξείηε γηα ηνπο Αιβαλνχο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο εζληθήο χπαξμεο. Οη επίζεκεο αιβαληθέο αλαθνξέο ζην 

Κφζζνβν απαληψληαη αξθεηά αξγφηεξα, θπξίσο κε ην χλδεζκν ηνπ 

Πξίδξελ (Ηνχληνο 1878),  αιιά απηφ, δελ θάλεη ιηγφηεξεο ζεκαζίαο γηα 

απηνχο ηελ πεξηνρή.  Χο απαξρή ηεο κάρεο κεηαμχ έξβσλ θαη Αιβαλψλ 

ηνπ Κνζφβνπ, κπνξεί θαλείο λα ζεκεηψζεη ην έηνο 1981. Σφηε ήηαλ πνπ ν 

Μηιφζεβηηο, λένο ηζρπξφο άλδξαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πηα, θαηήξγεζε 

ζηελ πξάμε ηελ απηνλνκία ηεο επαξρίαο πνπ είρε παξαρσξήζεη ν Σίην. 

Σν δε θιίκα πνπ ππήξρε κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ΒΠΠ, δελ δηέθεξε θαη 

πνιχ απφ ην γεληθφηεξν βαιθαληθφ: θαρππνςία θαη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο.  
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Πείηε κνπ γηα ηνλ ζξεζθεπηηθό θνληακεληαιηζκό ζηελ πεξηνρή. Όπνπ 

ηα πεξηζζόηεξα ρξηζηηαληθά κλεκεία θαηαζηξάθεθαλ κεηά ηνλ 

Β’Παγθόζκην πόιεκν. Ση ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρεη απνθηήζεη 

ε δηακάρε;  

Γελ είλαη αιεζέο ή ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη πιήξεο σο πεξηγξαθή, φηη κεηά 

ην ΒΠΠ, θαηαζηξάθεθαλ ηα ρξηζηηαληθά κλεκεία.  Τπήξμε θαηαζηξνθή 

κλεκείσλ αιιά απηή έιαβε ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90. Αξθεηά αξγφηεξα απφ ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, επνκέλσο. 

Δπίζεο, δελ θαηαλνψ ηη πξνζδηνξίδεηε σο ζξεζθεπηηθφ θνληακεληαιηζκφ 

ζηελ πεξηνρή θαη ζε πνηα πεξίνδν ηελ ηνπνζεηείηε. Αλ κηιάηε γηα 

ζήκεξα, απηή είλαη ππαξθηή αιιά φρη ζε βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί νξαηφο θίλδπλνο.  

 

Σελ επνρή από ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ όπνπ εγέηεο ηεο 

Αιβαλίαο ήηαλ ν Δλβέξ Υόηδα ηη θαηάζηαζε επηθξάηεζε ζην Κόζνβν; 

Ζ ίδηα πεξίπνπ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαη ζηελ ππφινηπε 

Γηνπγθνζιαβία. Απφ ην 1948, φηαλ θαη νη δπν ρψξεο, απφ ζηελνί 

ζχκκαρνη έγηλαλ ζαλάζηκνη ερζξνί, ε Αιβαλία ηνπ Υφηδα δελ είρε θακία 

απνιχησο επηξξνή ζηελ πεξηνρή.  

 

Πνην είλαη ην όθεινο ηεο Ακεξηθήο ζρεηηθά κε ην Κόζνβν; Γηαηί ε 

Αιβαλία ηελ ζεσξεί ηνλ πην πηζηό ζύκκαρν; 

Σν φθεινο ησλ ΖΠΑ, θαιχηεξα απ’φινπο ην μέξνπλ νη ίδηεο αιιά ζε κηα 

πεξηνρή πνπ ζπλήζσο «βιέπεη» πξνο αλαηνιάο – κελ μερλάκε ηηο 

παξαδνζηαθέο ζρέζεηο εξβίαο- Ρσζίαο- ε παξνπζία ηεο εθεί, ζεσξείηαη 

ζεκείν θιεηδί γηα λα ειέγρεη ηε «θίλεζε». 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Αιβαλία, ζεσξεί ηηο ΖΠΑ σο ζχκκαρφ ηεο, επεηδή 

ηζηνξηθά, απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο θαη σο ζήκεξα, κε 

εμαίξεζε ηελ επνρή Υφηδα, έρεη βξεζεί πξάγκαηη πιάη ηεο. Αο κε μερλάκε 

πσο ην θξάηνο ηνπ Κνζφβνπ, έλα ζρεδφλ αιβαληθφ δεχηεξν θξάηνο ζηελ 

πεξηνρή, είλαη δεκηνπξγία (θαη) ησλ ακεξηθαλψλ. Χζηφζν, θαηά ηελ 

άπνςή κνπ, νη ΖΠΑ, σο θξάηνο πνπ έρεη ζπκθέξνληα παξά θίινπο, 
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βιέπνπλ ηελ Αιβαλία πεξηζζφηεξν σο πφξηα ηεο Αδξηαηηθήο, παξά σο 

ζχκκαρν.   

 

Ση επηθξάηεζε ηελ πεξίνδν Μηιόζεβηηο ζηελ πεξηνρή. Από ηελ επνρή 

ηεο θαηάξγεζεο ηεο απηνλνκίαο ζην Κνζζπθνπέδην κέρξη θαη ηελ 

λαηντθή επέκβαζε, Μάξηηνο 1989-Ηνύληνο 1999.  

Ζ θαηάξγεζε ηεο απηνλνκίαο, de facto έγηλε απφ ην 1981. Ζ πεξίνδνο 

Μηιφζεβηηο, ππήξμε νπζηαζηηθά θαηαζηξνθηθή θαη γηα ην Κφζνβν. Οη 

δηψμεηο ζε βαζκφ εζλνθάζαξζεο, ν πεξηνξηζκφο ησλ (φπνησλ) πξνλνκίσλ 

ησλ Αιβαλψλ, ε απαγφξεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, ε 

θαηάξγεζε ζρνιψλ θαη παλεπηζηεκίσλ, ε θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί θαη ε 

πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηεο πεξηνρήο, κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 95% 

αιβαλψλ, ζε γθέην, ππήξμε ην θπξίαξρν ζηνηρείν απηήο ηεο πεξηφδνπ.    

 

Γελλεζήθαηε ζηελ Αιβαλία. Έρεηε ππνζηεί πνηέ ξαηζηζηηθό επεηζόδην 

από έξβνπο; Ή αθόκα επεηδή έρεηε ζηξαθεί ελαληίνλ ησλ 

εζληθηζηηθώλ «θνξόλσλ» , έρεηε αληηκεησπίζεη αληηδξάζεηο από 

εζληθηζηέο ηεο παηξίδαο ζαο; 

Απφ έξβνπο φρη δηφηη δελ έδεζα ζηε εξβία. Απφ εζληθηζηέο ηεο ρψξαο 

πνπ γελλήζεθα, φκσο, θπζηθά θη έρσ ζπλαληήζεη ζθνδξέο αληηδξάζεηο 

θαη έρσ γίλεη δέθηεο απεηιψλ. Κιαζηθά Βαιθάληα. 

 

 ηα ζρνιεία θαη γεληθόηεξα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Αιβαλία ηί 

ζέζε έρνπλ πάξεη; Tί δηδάζθνληαη ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ θιέγνλ 

απηό δήηεκα; 

ηελ πεξίνδν πξηλ ην ’90, ηα παηδηά κάζαηλαλ γηα κηα πεξίπνπ 

ζθιαβσκέλε παηξίδα, πνπ δεηνχζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο.  Μεηά ην ’90, 

ιφγσ ηεο απνπζίαο κνπ απφ ηε ρψξα, δελ είκαη ζε ζέζε λα απαληήζσ ηη 

δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία. Φαληάδνκαη, φκσο, φρη θαη ηα θαιχηεξα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο έξβνπο.  
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Έρεηε επηζθεθηεί ηελ πεξηνρή ηνπ Κνζόβνπ; 

Γπζηπρψο, δελ έρσ επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή. Γλσξίδσ φκσο, πνιινχο 

Κνζζνβάξνπο θαη κπνξψ λα ζαο πσ φηη είλαη αξθεηά «λσπέο» νη πιεγέο 

ηνπ πνιέκνπ.  Θα ρξεηαζηεί, σο εθ ηνχηνπ, θάπνηνο θαηξφο γηα λα δνπλ, 

αλ πνηέ ηα θαηαθέξνπλ, κε ζεηηθφ κάηη ν έλαο ηνλ άιινλ.  

 

Σα ηνπηθά κέζα ζηελ Αιβαλία πώο αληηκεησπίδνπλ ην όιν δήηεκα 

ζηελ πεξηνρή; 

Γε λνκίδσ πσο είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί απηφ. Μεηά ηελ απηνλνκία, 

ππάξρεη έλαο «νξγαζκφο» ππεξεθάλεηαο ζε φινπο ηνπο Αιβαλνχο. Σα 

ΜΜΔ, δελ απνηεινχλ εμαίξεζε. Γπζηπρψο, φκσο, έηζη ράλνληαη νη 

ςχρξαηκεο θσλέο πνπ δεηνχλ ζχλεζε θαη θπξίσο, ζεβαζκφ ηνπ 

«ρακέλνπ». 

 

Ση εμσηεξηθή πνιηηηθή έρεη αθνινπζήζεη ε Αιβαλία ; 

Ζ Αιβαλία είλαη κε δηαθνξά ε πην θηινδπηηθή ρψξα ηεο πεξηνρήο. Καη ε 

εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, παξά ην γεγνλφο πσο ε Δπξψπε αθφκα δελ έρεη 

δερζεί πιήξσο ηε ρψξα σο κέινο ηεο, αθνινπζεί απηφ ην 

πξνζαλαηνιηζκφ.  

 

ρνιηάζηε  ηελ κεηά-Μηιόζεβηηο επνρή. 

Απηφ ζα ρξεηαδφηαλ νιφθιεξε δηάιεμε. Σν γεγνλφο, πάλησο, πσο ππήξμε 

ε αηηία ηεο κεγάιεο αηκαηνρπζίαο ζηα Βαιθάληα, δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί. Δπίζεο, ην φηη ρσξίο ηνλ Μηιφζεβηηο, παξά ηα 

θπζηνινγηθά θαη αλακελφκελα εκπφδηα, ηα Βαιθάληα θαη θπξίσο ηα 

θξάηε ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, είλαη πην ήξεκα, είλαη γεγνλφο πνπ 

«κηιάεη» απφ κφλν ηνπ.   

 

Ση επηθξαηεί απηή ηελ ζηηγκή ζην Κόζνβν; Δθηόο από ηελ ζπλύπαξμε 

ησλ έξβσλ κε ηνπο Αιβαλνύο θαηνηθνύλ άιινη ιανί ζηελ πεξηνρή; 
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ην Κφζνβν δνπλ έμη εζλφηεηεο, πνπ καδί κε Αιβαλνχο θαη έξβνπο, 

απνηεινχλ ην κσζατθφ ηνπ θξάηνπο. Δπηθξαηεί γεληθά λελεκία αιιά ηα 

Βαιθάληα, θέξνπλ, φρη άδηθα, ην «παξαηζνχθιη» ηεο «ππξηηηδαπνζήθεο» 

θαη απηφ δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη .  

 

Πείηε κνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. 

Ζ πεξηνρή έρεη κείλεη πνιχ πίζσ. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη άζιηα, 

θαη ιφγσ ηεο βαζηάο δηαθζνξάο πνπ ζπλνδεχεη ζπλήζσο ηα λέα θξάηε. 

Πνιιψ δε κάιινλ, φηαλ απηφ ην λέν θξάηνο, βξίζθεηαη ζηα δηαθζαξκέλα 

Βαιθάληα.   

 

Πνηνο θίλδπλνο ειινρεύεη θαη νξηζκέλεο ρώξεο δηζηάδνπλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ην λέν θξάηνο ηνπ Κνζόβνπ; Πνηα ε άπνςή ζαο γηα ηελ 

ζηάζε ηεο Διιάδαο ζην ζέκα; 

Σα ηέζζεξα επξσπατθά θξάηε πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ην Κφζζνβν, πιελ 

Διιάδαο, έρνπλ δηθά ηνπο ζέκαηα κε πεξηνρέο πνπ δεηάλε αλεμαξηεζία. 

Ηζπαλία, Κχπξνο, Ρνπκαλία θαη ινβαθία, πεξηζζφηεξν σο «άκπλα» 

παξά σο «επίζεζε» ιεηηνπξγνχ εδψ. Ζ δε Διιάδα, θαηά ηελ άπνςή κνπ 

δελ πξνρσξάεη ζε απηφ ην βήκα, ιφγσ ησλ ζρέζεσλ κε ηε εξβία. Κάηη 

φκσο πνπ κάιινλ δελ ζα δηαξθέζεη σο ην δηελεθέο θαη ε ρψξα ζα ην 

θάλεη θαη ην επίζεκν βήκα.   

 

Μειινληηθά ηη πξνβιέπεηε γηα ηελ πεξηνρή; 

Πεξίπινθα πξάγκαηα. Σα Βαιθάληα είλαη απξφβιεπηα. Ζ έληαμε ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ζηελ ΔΔ- έζησ απηή ηε αζζελνχζα Έλσζε- ζα 

ιεηηνπξγνχζε σο «απνξξνθεηήξαο θξαδαζκψλ». Αλ απηφ δελ ζπκβεί, 

θπξίσο κε ηε εξβία θαη ηελ Αιβαλία, πνηέ δελ κπνξεί λα είζαη ήζπρνο.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σν Κφζνβν είλαη κηα πεξηνρή πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο 

γλψκεο. Μεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ην 2008 ε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ζίγνπξα 

έρεη εξεκήζεη ζε ζρέζε κε πξηλ θαη νη πξνβνιείο δελ είλαη ζηξακκέλνη πάλσ ζην 

δήηεκα φπσο θαη πξηλ. Χζηφζν ηα Βαιθάληα γεληθά είλαη ηφζν απξφβιεπηα πνπ απφ 

ηελ κία ζηηγκή ζηελ άιιε κπνξείο λα πεξηκέλεηο θάηη απξφνπην. Ζ πεξηνρή ζπλερίδεη 

λα βαζίδεηαη ζηελ ζπλχπαξμε ησλ Αιβαλψλ θαη ησλ έξβσλ. Οη έξβνη είλαη θπζηθά 

θαηαπνλεκέλνη απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο δηακάρεο θαη νη Αιβαλνί νξακαηίδνληαη 

ηελ έλσζε ηεο Αιβαλίαο κε ην Κφζνβν. Φπζηθά ε ππαλάπηπμε πνπ πθίζηαηαη ε 

πεξηνρή ζπλάκα κε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα ζηελ 

Δπξψπε λα αζρνιεζεί κε ην ελδερφκελν ελζσκάησζήο ησλ δπηηθψλ βαιθαλίσλ. Οη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζπλερίδνπλ λα αλαδεηνχλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. Γελ είλαη 

θαζφινπ ηπραίν φηη έθζεζε πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ 

ΟΖΔ(UNDP) αλαθέξεη φηη ην 47% ησλ νηθνγελεηψλ ζην Κφζνβν έρεη θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν λα κεηαλάζηεπζε ζε ρψξα ηεο δχζεο. ηα ηέιε ηνπ 2014 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ρηιηάδεο θάηνηθνη ηνπ Κνζφβνπ πήξαλ ηνλ δχζθνιν δξφκν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζε ρψξεο ηεο ΔΔ. Οη πεξηζζφηεξνη κάιηζηα πέξαζαλ παξάλνκα ηα 

ζχλνξα ηεο Οπγγαξίαο πξηλ θαηαιήμνπλ ζηνλ νξηζηηθφ πξννξηζκφ ηελ Γεξκαλία. 

Μπνξεί ηα πξάγκαηα θαη ε επηθαηξφηεηα πιένλ λα κελ είλαη ην ίδην εθξεθηηθή φπσο 

ζην παξειζφλ, αιιά ζέκαηα ηα νπνία έρνπκε απνθαιέζεη «ζξεζθεπηηθά» θαη είραλ 

αλνίμεη δηελέμεηο ζην παξειζφλ ζπλερίδνπλ λα ηαιαλίδνπλ ηελ πεξηνρή. Γελ είλαη 

ηπραίν φηη έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ ηζιακηζηψλ ζηελ πεξηνρή, ηζιακηζηέο νη νπνίνη 

ηαιαλίδνπλ ηνλ παγθφζκην ράξηε θαη ζθνξπίδνπλ ηξνκνθξαηία απαληαρνχ ηεο γεο. Οη 

ηζιακηζηέο  άξρηζαλ λα αζθνχλ επηξξνή ινηπφλ ζην Γπηηθφ Κφζνβν, ζε κηα πεξηνρή 

φπνπ νη Αιβαλνί Κνζνβάξνη ήηαλ απφ ηνπο πην θφζκηνπο κνπζνπικάλνπο ζηελ 
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Δπξψπε. Παξφια απηά νη Αιβαλνί Κνζνβάξνη θπξίσο κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε 

ζπλερίδνπλ λα νξακαηίδνληαη ηελ «Μεγάιε Αιβαλία» θαη πξνζπαζνχλ λα ην 

επηδεηθλχνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν. Δπηπξφζζεηα ην Κφζνβν εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

κνλαδηθή ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ πνπ δελ έρεη ππνγξάςεη θακία ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. 

Αμηνζεκείσην απφ ηελ άιιε είλαη φηη ελψ ην Κφζνβν ρξεζηκνπνηεί ην επξψ κε 

εμαίξεζε ηελ Μηηξφβηηζα θαη ην Βφξεην Κφζνβν πνπ δνπλ έξβνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δελάξην θαη είλαη ε κφλε ρψξα ε νπνία έρεη θαζηεξψζεη ηελ εκέξα ηεο Δπξψπεο 

ζηηο 9 Ματνπ σο επίζεκε αξγία βξίζθεηαη αθφκα ηειεπηαία ζηελ ιίζηα γηα ηηο ππφ 

έληαμε ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ζε ζχγθξηζε κε φιεο ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

πλνςίδνληαο θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ζπλέρεηα ζηα Βαιθάληα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Κφζνβν, σζηφζν ε Δπξψπε ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη κε 

θαρππνςία ηελ πεξηνρή. Σν αλ ν θαλαηηζκφο, νη δνγκαηηζκνί ηα αθξαία ζπκβάληα 

δψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ινγηθή θαη ζηελ ζχλεζε, ε ηζηνξία ζα ην δείμεη, γηα ηελ 

ψξα ηίπνηα δελ θαλεξψλεη θάηη ηέηνην. 

 

Βηβιηνγξαθία-Πεγέο-πλεληεύμεηο 
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