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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  μια  συγκριτική  ανάλυση  μεταξύ  των  «κρατικών» 
οντοτήτων  του  Κοσσόβου  και  της  «ΤΔΒΚ».  Οι  δύο  αυτές  περιπτώσεις  έχουν 
απασχολήσει πολλάκις τη διεθνή κοινότητα και καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν», είναι 
δύσκολο να προβλέψει κάποιος αντιδράσεις, συμπεριφορές αλλά και επιπτώσεις με 
την  ανάδυση  ενός  ανεξάρτητου  Κοσσόβου.  Μάλιστα  η  διεθνής  κοινότητα  έχει 
υποστεί όπως θα δούμε ένα σοβαρό πλήγμα με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες 
για  τις  βασικές  συνιστώσες  της  διεθνούς  δικαιοταξίας,  δηλαδή  την  εθνική 
κυριαρχία,  την  πολιτική  ανεξαρτησία  και  ακεραιότητα  του  κράτους,  αλλά  και 
επαναπροσανατολίζοντας  εθνικές  διεκδικήσεις  γύρω  από  το  δικαίωμα 
αυτοδιάθεσης. 

Γενικότερα  η  εργασία  είναι  χωρισμένη  σε  τέσσερα  μέρη  για  την  καλύτερη 
κατανόηση  των  όσων  γράφονται.  Στο  πρώτο  μέρος  αναλύονται  οι  διεθνείς  όροι 
«εθνική  κυριαρχία»,  «αυτοδιάθεση»,  «μειονότητες»,  «απόσχιση»  που  θα  φανούν 
ιδιαίτερα χρήσιμοι στη συνέχεια της μελέτης καθώς θα παρουσιάζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εργασίας. Προτιμήθηκε ευέλικτη και όχι εκτενής ανάλυση των εννοιών 
αυτών, καθώς η νομική επεξήγηση των όρων θεωρείται στην παρούσα άσκοπη. Στο 
δεύτερο μέρος αναλύεται η περίπτωση του Κοσσόβου, ξεκινώντας από τα ιστορικά 
γεγονότα και  καταλήγοντας μέχρι  τη μονομερή κήρυξη ανεξαρτησίας  του σήμερα, 
ενώ  παρουσιάζονται  και  σκέψεις  σχετικά  με  το  Κόσσοβο  και  το  διεθνές  δίκαιο, 
καθώς και την ύπαρξη ή όχι «προηγούμενου». Το τρίτο μέρος αφορά την περίπτωση 
της  Τουρκικής  Δημοκρατίας  της  Βόρειας  Κύπρου,  αλλά  και  αναπόφευκτα  της 
Κυπριακής  Δημοκρατίας  συνολικά.  Παρουσιάζεται  η  ιστορική  αναδρομή  από  το 
1960  και  έπειτα,  συμπεριλαμβανομένης  βέβαια  της  μεσολάβησης  του  ΟΗΕ,  του 
σχεδίου Annan και φτάνοντας έως τις μέρες μας. Το τέταρτο μέρος του πονήματος 
είναι  αφιερωμένο  σε  συμπερασματικές  σκέψεις  και  αξιολογήσεις 
συνεπικουρούμενο από την επιλεγμένη βιβλιογραφία. 

 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1985 και κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων εισήχθην το 
2002  στο  τμήμα  Πολιτικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Η  ενασχόλησή 
μου με τη διεθνοπολιτική κατάσταση έγινε εντονότερη κατά τη διάρκεια φοίτησης 
των τελευταίων ετών, οπότε και παρακολουθούσα σεμινάρια για τη διεθνή θεωρία 
και  τις  ευρωπαϊκές  πολιτικές.  Εν  συνεχεία  με  τη  συμμετοχή  μου  στο  ΠΜΣ  με 
κατεύθυνση πολιτική ανάλυση και δημόσιες και ευρωπαϊκές πολιτικές, διεύρυνα τις 
γνώσεις  μου  επί  του  αντικειμένου  και  εκπόνησα  τη  συγκεκριμένη  μεταπτυχιακή 
εργασία. 
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ΣΠΟΥΔΕΣ:  Πτυχίο  Πολιτικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  2002‐2007 
(Βαθμός 7,43), Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ίδιο τμήμα 2007‐2008 

Ξένες  Γλώσσες:  Αγγλικά  γνώση  άριστη  (Lower Cambridge,  Lower Michigan,  TOEFL 
82μον.) 

Γνώση Η/Υ: Δίπλωμα Cambridge Standard Level 

• Υπηρεσίες Διαδικτύου   

• Βάσεις Δεδομένων 

• Υπολογιστικά Φύλλα 

• Επεξεργασία Κειμένου 

• Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 

• Παρουσιάσεις 

 

Συμμετοχή  σε  ερευνητική  ομάδα  ως  Interviewer  με  εξαγωγή  αποτελεσμάτων  στο 
στατιστικό  πρόγραμμα  SPSS,  με  θέμα  έρευνας  τις  δημοτικές  και  νομαρχιακές 
εκλογές στο νομό Ρεθύμνης κατά το 2006. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Όπως  μαρτυρά  ο  τίτλος  της  εργασίας,  Κόσσοβο  και  «Τουρκική  Δημοκρατία  της 
Βόρειας  Κύπρου»  ‐  μια  συγκριτική  ανάλυση,  οριοθετείται  ευθύς  αμέσως  το 
εννοιολογικό πλαίσιο της ανάλυσής μας γύρω από ένα ζήτημα εξέχουσας σημασίας, 
που  αφορά  δύο  «κρατικές»  οντότητες  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά.  Η  μελέτη 
πραγματεύεται  θέματα  σχετικά  με  όρους  της  διεθνούς  δικαιοταξίας,  όπως  η 
αυτοδιάθεση και η απόσχιση,  καθώς και  το πεδίο εφαρμογής αυτών στα δύο υπό 
ανάλυση «κράτη»,  το Κόσσοβο και την «ΤΔΒΚ». Σειρά γεγονότων που έχουν λάβει 
χώρα κατά  το πρόσφατο παρελθόν, αποτελούν αφενός αναπόσπαστο κομμάτι  της 
ιστορίας των περιοχών αυτών και αφετέρου αναδεικνύουν το γεγονός ότι επιλογές 
πολιτικής μανιχαϊσμού επέκεινα της διεθνούς νομιμότητας, προκαλούν αναμφίβολα 
ανησυχία για  το μέλλον  της διεθνούς δικαιοταξίας.  Ενδεχομένως να οδηγούμαστε 
σε μία αποδυνάμωση  των εθνικών κρατών,  χωρίς βέβαια να καταργηθεί η  έννοια 
του εθνικού κράτους, όπως ακριβώς κατέρρευσε πριν από αιώνες το σύστημα των 
πόλεων‐κρατών χωρίς να εξαφανιστούν οι πόλεις.  

Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη για την καλύτερη κατανόηση 
των  όσων  γράφονται.  Στο  πρώτο  μέρος  αναλύονται  οι  διεθνείς  όροι  «εθνική 
κυριαρχία», «αυτοδιάθεση», «μειονότητες», «απόσχιση» που θα φανούν ιδιαίτερα 
χρήσιμοι στη συνέχεια της μελέτης καθώς θα παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εργασίας. Προτιμήθηκε ευέλικτη και όχι εκτενής ανάλυση των εννοιών αυτών, 
καθώς  η  νομική  επεξήγηση  των  όρων  θεωρείται  στην  παρούσα  άσκοπη.  Στο 
δεύτερο μέρος αναλύεται η περίπτωση του Κοσσόβου, ξεκινώντας από τα ιστορικά 
γεγονότα και  καταλήγοντας μέχρι  τη μονομερή κήρυξη ανεξαρτησίας  του σήμερα, 
ενώ  παρουσιάζονται  και  σκέψεις  σχετικά  με  το  Κόσσοβο  και  το  διεθνές  δίκαιο, 
καθώς και την ύπαρξη ή όχι «προηγούμενου». Το τρίτο μέρος αφορά την περίπτωση 
της  Τουρκικής  Δημοκρατίας  της  Βόρειας  Κύπρου,  αλλά  και  αναπόφευκτα  της 
Κυπριακής  Δημοκρατίας  συνολικά.  Παρουσιάζεται  η  ιστορική  αναδρομή  από  το 
1960  και  έπειτα,  συμπεριλαμβανομένης  βέβαια  της  μεσολάβησης  του  ΟΗΕ,  του 
σχεδίου Annan και φτάνοντας έως τις μέρες μας. Το τέταρτο μέρος του πονήματος 
είναι  αφιερωμένο  σε  συμπερασματικές  σκέψεις  και  αξιολογήσεις 
συνεπικουρούμενο από την επιλεγμένη βιβλιογραφία.  

Οι  νέες  γεωπολιτικές  πραγματικότητες  προκάλεσαν  μια  θεαματική  εξέλιξη  με 
άγνωστες,  προς  το παρόν,  κατευθύνσεις, αναφορικά με  τα δικαιώματα  των λαών. 
Έτσι,  σήμερα  γινόμαστε  μάρτυρες  μιας  πρωτοφανούς  κατάστασης,  που  τείνει  ν' 
ανατρέψει  το  γεωγραφικό  χάρτη  της  Ευρώπης  και  όχι  μόνο.  Λαοί  στην  παλιά 
Σοβιετική αυτοκρατορία, αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια ζητούν, 
άλλοτε  με  βίαια  μέσα  και  άλλοτε  ειρηνικά,  τον  πολιτικό  και  οικονομικό 
αυτοκαθορισμό  τους,  με  συνέπεια  τη  δημιουργία  αποσχιστικών  κινήσεων  με 
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μεταβολές  ή  αναθεωρήσεις  συνόρων  που  διαμορφώθηκαν  πριν  ή  μετά  το  Β' 
παγκόσμιο πόλεμο και που η ΔΑΣΕ (Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη)  επιβεβαίωσε  πολλαπλά  από  την  Τελική  πράξη  του  Ελσίνκι  μέχρι  και  τη 
Χάρτα του Παρισιού. Γιατί, βέβαια η ΔΑΣΕ δεν μπορούσε παρά να επιβεβαιώσει τις 
βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου: δηλαδή, ότι απέναντι στην εδαφική κυριαρχία 
και ακεραιότητα του κράτους δεν χωρεί βίαιη άσκηση δικαιώματος αυτοδιάθεσης 
και απόσχιση. Όχι μόνο γιατί στη διεθνή πρακτική το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση 
ερμηνεύτηκε  από  τον  ΟΗΕ  και  άλλους  διεθνείς  οργανισμούς  (π.χ.  Οργανισμός 
Αφρικανικής Ενότητας) ότι αφορά στους υπό αποικιακό ζυγό η ξένη κατοχή λαούς.1 
Αλλά,  επίσης,  γιατί  η  χρήση  βίας  δε  νομιμοποιείται  για  την  απόσχιση  εδάφους, 
εδαφική μεταβολή,  ή  γενικότερα  την αμφισβήτηση συνόρων.2  Και  χαρακτηριστικό 
παράδειγμα εδώ αποτελεί η Βόρεια κατεχόμενη Κύπρος και η μη αναγνώριση της 
από  τη  διεθνή  κοινότητα ως πολιτειακής  οντότητας.3Μέσα στο  γενικότερο  διεθνή 
σπασμό,  που  τείνει  να  διαμορφώσει  μια  νέα  νομική  κατάσταση,  βλέπουμε 
ορισμένα  κράτη  στη  διάρκεια  των  τελευταίων  ετών  και  για  πολιτικούς  λόγους  να 
διαφοροποιούν  την  πάγια  θέση  τους  απέναντι  στις  αποσχίσεις  και  τα  κινήματα 
αυτοδιάθεσης — αρκεί βέβαια να μην τους αφορά. Εξάλλου, δίπλα στους λαούς και 
στο  κατοχυρωμένο  διεθνώς  δικαίωμα  στην  αυτοδιάθεση  (Χάρτης  ΟΗΕ,  Διεθνή 
Σύμφωνα για  τα δικαιώματα  του ανθρώπου του 1966, Διακήρυξη  του ΟΗΕ για  τις 
φιλικές  σχέσεις  μεταξύ  των  Κρατών  του  1970)",  υπό  το  πρίσμα  που 
προαναφέρθηκε,  φάνηκαν  και  ορισμένες  μειονότητες  να  διεκδικούν  ανάλογα 
δικαιώματα. Βέβαια τέτοια δικαιώματα δεν υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο όχι μόνο 
γιατί  η  έννοια  “λαός”  διαφέρει  από  την  έννοια  “μειονότητα”.4  Όχι  γιατί  όλες  οι 
πράξεις του διεθνούς δικαίου που αναφέρονται στην αυτοδιάθεση αφορούν ρητά 

                                                            
1  Αντί  άλλων  βλ.  A.  Rigo‐Sureda,  The  evolution  of  the  right  of  self‐determination.  A  study  of  the 
United  Nations  practice,    Leyden,  1973∙  Α.  Μπρεδήμα.    Αυτοδιάθεση  λαών  και  εδαφικές 
διεκδικήσεις, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα ‐ Κομοτηνή, 1986. Πρβλ. και Μ. Pomerance, Self determination 
in law and practice,  M. Nihjoff, 1982. 

2  Για  μια  συνθετική  συζήτηση  της  προβληματικής  βλ.  και£.  Ρούκουνα,  Διεθνές  Δίκαιο  II,  Αντ. 
Σάκκουλας, Αθήνα, 1982, 21 επ., 30 επ., 35 και Διεθνές Δίκαιο III, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1983, 75‐
77. 

3 Βέβαια το ζήτημα της λεγόμενης “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου” σχετίζεται και με το 
καθεστώς  της στρατιωτικής  κατοχής  της  Κύπρου,  μετά από  την  τουρκική  εισβολή  του 1974,  μ'  ότι 
συνεπάγεται  τούτο  στο  νομικό  πεδίο.  Σχετικά  βλ.  Στ. Περράκη,  Η  πολεμική  κατοχή  στο  σύγχρονο 
διεθνές δίκαιο, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα ‐ Κομοτηνή, 1990, ιδίως 35 επ., 92 επ. 

4  Για  την  έννοια  της μειονότητας βλ. F. Capotorti, Encyclopedia of Public  International  Law, Vol. 8, 
1985, 385‐395∙ του ίδιου, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religions and  linguistic 
minorities. United Nations, doc. E/CN.4/Sub. 2/384/Rev. F, New York, 1979∙ Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Η 
έννοια  της  μειονότητας  ‐  δυσκολίες  και  προβλήματα  προσδιορισμού,  Επιστημονική  Επετηρίδα 
Αρμενόπουλου αρ. 3, 1982, 261‐283. 



7 

 

τους  “λαούς”.  Αλλά  και  γιατί,  όλες  οι  διεθνείς  πράξεις  που  προνοούν  για  την 
προαγωγή  και  την  προστασία  των  μειονοτήτων,  όπως  αυτές  της  ΔΑΣΕ,  ρητά 
αναφέρουν  ότι  οι  αξιώσεις  και  δράση  για  το  σεβασμό  των  δικαιωμάτων  των 
μειονοτήτων δεν μπορεί να προσβάλλει τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ,  της Τελικής 
Πράξης  του  Ελσίνκι,  συμπεριλαμβανομένης  εκείνης  που  αφορά  την  εδαφική 
κυριαρχία και ακεραιότητα του Κράτους. 

Θα  ήθελα  ξεκινώντας  να  κάνω  μία  νύξη  για  το  ζήτημα  της  σταθερότητας  στην 
περιοχή  των  Βαλκανίων.  Τα  τελευταία  17‐18  χρόνια  είδαμε  την  περιοχή  των 
Βαλκανίων  να  διέρχεται  μια  σοβαρή  κρίση  βίαιων  διενέξεων,  εκατομβών  νεκρών, 
εκατομμυρίων εκτοπισμένων. Ο όρος «βαλκανιοποίηση» εξακολουθεί να υφίσταται 
και  είναι  εγγεγραμμένος στο πολιτικό λεξιλόγιο ως όρος «που έχει  καθιερωθεί  να 
σημαίνει όχι μόνο τη διάσπαση μεγάλων και βιώσιμων πολιτικών οντοτήτων, αλλά 
και  την  επιστροφή  στο  παρελθόν,  σε  πρωτόγονες  και  βάρβαρες  φάσεις  της 
ανθρώπινης  ιστορίας»5.  Αυτή  η  κρίση  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη  διάσπαση  της 
Γιουγκοσλαβίας,  τη  δημιουργία  νέων  κρατών  και  μια  σχετική  περίοδο 
σταθερότητας. Φαίνεται ότι το Κόσσοβο είναι το τελευταίο κομμάτι αστάθειας στην 
περιοχή. Τον  Ιούνιο του 1999 όταν και τερμάτιζε η κρίση που ξέσπασε με αφορμή 
την αυτόνομη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, άνοιγε ένα νέο γεωπολιτικό κεφάλαιο 
για τη σύγχρονη διπλωματία και τα άλλοτε «εθνοτικά σκουπίδια»6 της Ευρώπης. Ο 
όρος Νοτιοανατολική Ευρώπη έκανε την εμφάνισή του και η ευρωπαϊκή και διεθνής 
διπλωματία  προσέφεραν  μια  νέα  χωροταξική  ταυτότητα  και  προοπτική  που 
συνοψιζόταν  στην  ανοικοδόμηση,  στην  ειρηνική  συνύπαρξη  και  στην  ευρωπαϊκή 
προοπτική των κρατών αυτών. 

Όσον  αφορά  την  περίπτωση  του  Κοσσόβου,  αναμφίβολα  υπάρχει  μια  σειρά  από 
συγκυρίες  και  γεγονότα  που  καθιστούν  πράγματι  την  κρατική  αυτή  οντότητα 
μοναδική,  η  οποία  όμως  δεν  αποκλείεται  να  αποτελέσει  προηγούμενο  για 
οποιαδήποτε  άλλη  σύγκρουση.  Περιπτώσεις  όπως  το  Κόσσοβο  ενδεχομένως  θα 
μπορούσαν  να  προκαλέσουν  επιπτώσεις  σε  άλλα  διεθνή  ζητήματα.  Βέβαια  κάθε 
ζήτημα αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα και στη βάση των δικών του 
ιδιαιτεροτήτων. Κατ’ αρχάς το Κόσσοβο αποτελεί ένα σύμπτωμα της διάλυσης της 
Γιουγκοσλαβίας.  Στην  περιοχή  πραγματοποιήθηκε  εθνοκάθαρση,  το  ΝΑΤΟ 
αναγκάστηκε να επέμβει το 1999 για να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων και 

                                                            
5 Todorova Maria, «Βαλκάνια: η Δυτική Φαντασίωση», εκδ. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη (2000/1997), 
σελ 29 

6 Ο  χαρακτηρισμός αποδίδεται στους Καρλ Μαρξ  και Φρήντριχ  Ένγκελς,  τόσο για  τις απόψεις που 
διατύπωσαν  για  τους  Σλάβους  στο  Κομμουνιστικό Μανιφέστο,  αλλά  κυρίως  στην  εφημερίδα  που 
αργότερα εξέδιδαν μεταξύ 1848‐1849, την NeueRheinischenZeitung. 



8 

 

από  τότε μέχρι  τη μονομερή  κήρυξη ανεξαρτησίας  του Κοσσόβου,  η  διοίκηση  της 
περιοχής  βρισκόταν  στα  χέρια  της  Ατλαντικής  Συμμαχίας,  στα  πλαίσια  του 
ψηφίσματος  1244.  Για  σχεδόν  μια  δεκαετία  οι  Κοσσοβάροι  ζουν  ανεξάρτητα  από 
την  Σερβία.  Κατά  το  παρελθόν  οι  Κοσσοβάροι  είχαν  αυτονομία,  την  οποία  τους 
περιόρισε το καθεστώς Μιλόσεβιτς. Ο πρώτος στόχος ήταν ο τερματισμός της βίας 
και  της  αιματοχυσίας.  Στην  ουσία  το  ψήφισμα  έδωσε  μια  μεταβατική  λύση  στο 
πρόβλημα και ο στόχος ήταν η εξεύρεση μιας τελικής λύσης. Το ψήφισμα επιδίωξε 
την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού που θα οδηγούσε στον καθορισμό  του τελικού 
καθεστώτος  της  συγκεκριμένης  περιοχής,  έτσι ώστε  η  τελική  διευθέτηση  να  είναι 
νόμιμη. Σίγουρα το ψήφισμα αναφέρεται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, όχι στην τελική 
κατάσταση  του  Κοσσόβου.  Δε  θα  αποτελούσε  δηλαδή  ένα  πλήρες  ανεξάρτητο 
κράτος‐μέλος του ΟΗΕ, αλλά θα αφορούσε μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία 
τρίτα μέρη,  όπως η  ΕΕ,  το ΝΑΤΟ  και  ο ΟΗΕ θα συνέβαλαν  για  την  εμπέδωση  της 
σταθερότητας.  Με  την  ουσιαστική  συνεισφορά  του  ΟΗΕ  τα  τελευταία  3  χρόνια 
διεξήχθησαν  εντατικές  συνομιλίες,  οι  οποίες  πέρασαν  από  διαφορετικά  στάδια 
(απευθείας  συνομιλίες  και  εκ  του  σύνεγγυς  συνομιλίες).  Παρόλο  που  αυτή  η 
διαδικασία στηρίχθηκε από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. 
Οι  ΗΠΑ  και  η  Βρετανία  και  ορισμένα  άλλα  δυτικά  κράτη  προσπάθησαν  να 
προωθήσουν  την  αποδοχή  και  εφαρμογή  του  σχεδίου  Ahtisaari.  Από  την  άλλη 
πλευρά, όμως, οι Σέρβοι επέμειναν σε μια πρόταση διευρυμένης αυτονομίας, πλην 
όμως αυτή η πρόταση ήταν πολύ γενική, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και 
την εφαρμογή της. 

Μετά  το  τέλος  του  ψυχρού  πολέμου  έχουμε  παρατηρήσει  τη  διάσπαση  πολλών 
κρατών, όπως της Σοβιετικής Ένωσης, της Τσεχοσλοβακίας και της Γιουγκοσλαβίας 
και αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτέλεσαν εντέλει «προηγούμενο». Ενδεχομένως η 
έννοια  του «προηγούμενου» μπορεί  γίνεται  καλύτερα κατανοητή στο πλαίσιο  του 
εθνικού δικαίου ενός κράτους. Είναι δύσκολο, όμως, να υποστηρίξει κάποιος ότι η 
έννοια  του  «προηγούμενου»  μπορεί  να  βρει  άμεσες  εφαρμογές  στις  διεθνείς 
σχέσεις.  Η  περίπτωση  της  Κύπρου  ομοιάζει  σε  πολλά  σημεία  με  αυτήν  του 
Κοσσόβου, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να τις συγκρίνουμε. Υπάρχει μια σειρά 
ψηφισμάτων  του  ΟΗΕ  για  την  Κύπρο,  τα  οποία  απολαμβάνουν  σεβασμού  και 
υποστήριξης  και  η  διεθνής  κοινότητα  επιδιώκει  μια  λύση  που  να  επανενώνει  το 
νησί. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου δεν είναι καθόλου εύκολη 
από  τη  στιγμή  που  τα  Ηνωμένα  Έθνη  δεν  διαθέτουν  έναν  αποτελεσματικό 
μηχανισμό  εφαρμογής  του  διεθνούς  δικαίου.  Η  διατήρηση  του  διεθνούς  δικαίου 
εναπόκειται στην καλή θέληση των κρατών μελών του ΟΗΕ και στη βούλησή τους 
να  εργαστούν  από  κοινού  για  την  προστασία  αυτού  του  δικαίου.  Πολλές  φορές 
παρατηρούμε  ότι  είναι  δύσκολο  να  επιτευχθεί  αυτός  ο  στόχος.  Όμως  η  διεθνής 
κοινότητα  δε  μπορεί  ασυλλόγιστα  να  δημιουργεί  και  να  προάγει  κράτη,  που  εκ 
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γενετής  παρουσιάζουν  λειτουργικά  προβλήματα  δόμησης  και  βιωσιμότητας  και 
οντότητες που προκαλούν  τριβές με  το  ισχύον διεθνές δίκαιο,  τα δικαιώματα  του 
ανθρώπου  και  το  κράτος  δικαίου,  προκαλώντας  ανεξέλεγκτες  συνέπειες  για  το 
μέλλον. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
 
Το κράτος,  τουλάχιστον στις δυτικού τύπου δημοκρατίες, αποτελεί την «ανώτατη» 
και «τελική» πολιτική οντότητα που υποστασιοποιεί ως ενιαίο σύνολο, την εδαφικά 
οργανωμένη  ανθρώπινη  κοινωνία.  Αντιπροσωπεύει  όπως  γίνεται  ευρύτερα 
αποδεκτό,  τους  θεσμούς  εξουσίας  που  ελέγχουν  και  ρυθμίζουν  την  κοινωνική 
οργάνωση και συμβίωση των ανθρώπων, ως ατομικά «υποκείμενα» και κοινωνικές 
ομάδες,  στα όρια μιας  ιστορικά διαμορφωμένης εδαφικής επικράτειας. Οι θεσμοί 
αυτοί εξουσίας διαρθρώνουν τις τρεις γνωστές και αλληλένδετες διακριτές μορφές 
κρατικής οργάνωσης: την εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική. Με τη σειρά 
τους,  οι  τρεις  αυτές  εκφάνσεις  της  εξουσίας  του  κράτους  ελέγχονται  και 
ρυθμίζονται από την κοινωνία διαμέσου ενός ιστορικά αναπτυγμένου κανονιστικού 
πλαισίου  δικαίου,  ο  πυρήνας  του  οποίου,  τουλάχιστον  στις  σύγχρονες 
ανεπτυγμένες  δυτικές  κοινωνίες,  θεμελιώνεται  στις  αρχές  της  λαϊκής  κυριαρχίας, 
της  ισονομίας,  της  ισότητας  και  της  δημοκρατίας.  Ουσιαστικά,  η  εξουσία  του 
κράτους παράγεται και αναπαράγεται από  τη δράση της  ίδιας  της κοινωνίας, που 
λαμβάνει  χώρα  μέσα  σε  μια  συγκεκριμένη  υλική  πραγματικότητα,  που  στο 
κανονιστικό  επίπεδο  των  ιδεών  και  του  δικαίου  «αντικειμενικοποιείται», 
τουλάχιστον  μέχρι  σήμερα  από  αυτές  τις  αρχές.  Στη  βάση  αυτών  των  αρχών 
εξάλλου,  η  εδαφικά  οργανωμένη  ανθρώπινη  κοινωνία  έχει  παραχωρήσει  στην 
εξουσία  του  κράτους  τρία  πολιτικά  και  νομικά  δικαιώματα,  που  προνομιακά  και 
αποκλειστικά χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κράτος: 

• πρώτον,  το δικαίωμα της κυριαρχίας, δηλαδή της αυτοδύναμης εξουσίας ή 
αυτοκυβέρνησης πάνω σε ένα συγκεκριμένο έδαφος και τον πληθυσμό του, 

• δεύτερον,  το  δικαίωμα  της  νόμιμης  χρήσης  οργανωμένης  βίας  στα 
εσωτερικά και εξωτερικά όρια της εδαφικής επικράτειάς του, και 

• τρίτον, το δικαίωμα της ιδιότητας του πρωτογενούς υποκειμένου δικαίου με 
πλήρη  δικαιοθετική  ικανότητα  και  αρμοδιότητα  στα  εσωτερικά  και 
εξωτερικά  όρια  της  εδαφικής  επικράτειάς  του.  Είναι  στη  βάση  αυτής  της 
ικανότητας και αρμοδιότητας που η εξουσία λαμβάνει και εφαρμόζει μέσω 
συγκεκριμένων  μηχανισμών,  αποφάσεις  που  «χαρακτηρίζουν»  και 
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δεσμεύουν το κράτος τόσο ειδικότερα, στην εσωτερική και τη διεθνή έννομη 
τάξη, όσο και γενικότερα στην εσωτερική και τη διεθνή πολιτική. 

 
Πολύ σημαντική παραμένει η προσέγγιση του Stephen Krasner που διατείνεται ότι η 
κυριαρχία έχει τρεις κύριες διαστάσεις.7 
Η  πρώτη  είναι  η  «διεθνής  νόμιμη»  κυριαρχία,  που  αφορά  τη  νομική  αναγνώριση 
εδαφικά  προσδιορισμένων  κρατικών  οντοτήτων  της  ανεξαρτησίας  τους  και  του 
δικαιώματός  τους  να  αποφασίζουν  ελεύθερα  πότε  και  πώς  θα  συμμετέχουν  σε 
διεθνείς θεσμούς.  
Η  δεύτερη  διάσταση  είναι  η  «Βεστφαλιανή»  (Westphalian)  κυριαρχία,  που 
κατοχυρώνει  την  αρχή  της  μη  επέμβασης  ή  της  διείσδυσης  κρατικών  και 
διακρατικών  δρώντων  στις  εσωτερικές  υποθέσεις  και  σε  δομές  εξουσίας  άλλων 
κρατών. 
Η τρίτη βασική διάσταση είναι η «εσωτερική» κυριαρχία, που έχει σχέση όχι μόνο 
με  τη  θεσμική  συγκρότηση  των  εξουσιών  του  κράτους  και  τη  δικαιοδοσία  του  να 
διαχειρίζεται  τις  εσωτερικές  του υποθέσεις  αυτόνομα,  αλλά  και  με  την  ικανότητά 
του  να  διασφαλίζει  στα  όρια  της  εδαφικής  επικράτειάς  του  τη  χρηστή 
διακυβέρνηση,  τη  δημόσια  τάξη,  την  αδιάβλητη  εφαρμογή  του  νόμου,  την 
προστασία  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  και  την  ειρηνική  συμβίωση  των 
κοινωνικών  ομάδων.  Υπό  το  εννοιολογικό  αυτό  πρίσμα,  ο  Krasner  θεωρεί  ότι  η 
αποτελεσματικότερη  επιλογή  για  την  αντιμετώπιση  των  διεθνών  επιπλοκών  που 
παράγουν  αδύναμα  ή  διαλυμένα  κράτη  είναι  η  «από  κοινού  κυριαρχία»  (shared 
sovereignty) των κρατών αυτών με τη διεθνή κοινότητα. Η ηγεσία του αδύναμου ή 
διαλυμένου  κράτους  συμφωνεί,  στην  καλύτερη  των  περιπτώσεων,  με  τη  σύναψη 
κάποιου  είδους  συμβολαίου,  να  εκχωρήσει  και  να  μοιραστεί  εξουσίες  της  με  τη 
διεθνή κοινότητα με σκοπό  τη  χρηστή διακυβέρνηση και  την απρόσκοπτη παροχή 
αγαθών  που  θεωρείται  σκόπιμο  να  παρέχονται  από  το  δημόσιο  τομέα  της 
οικονομίας. Έτσι, διατηρώντας τη «διεθνή νόμιμη» κυριαρχία του ενδιαφερόμενου 
κράτους,  η  από  κοινού  κυριαρχία αναστέλλει  ή  συμβιβάζει,  με  τη θέληση  του,  τη 
«Βεστφαλιανή»  κυριαρχία  του,  προκειμένου  η  διεθνής  κοινότητα,  υπό  τη  μορφή 
αναγνωρισμένων  προσωπικοτήτων  και  αποστολών,  να  συμβάλει  ενεργά  στην 
αποκατάσταση ή την ανοικοδόμηση της «εσωτερικής» κυριαρχίας του.8 

                                                            
7  S.  Krasner,  Sovereignty: Organized  Hypocrisy,  Princeton, NJ:  Princeton University  Press,  1999,  S. 
Krasner, “The Case for Shared Sovereignty”, Journal of Democracy, Vol. 16, No. 1, 2005, pp. 69‐83, S. 
Krasner,  “Sharing  Sovereignty:  New  Institutions  for  Collapsed  and  Failing  States”,  International 
Security, Vol. 29, No. 2, 2004, pp. 85‐120. 
 

8  Για μια πολιτικό‐νομική προσέγγιση  της «από  κοινού  κυριαρχίας» ως βασικό συστατικό στοιχείο 
κάθε στρατηγικής για την επίλυση διενέξεων σχετικά με τον προσδιορισμό της κυριαρχίας μιας υπό‐
κρατικής  οντότητας  βλέπε  επίσης:  J. R. Hooper  ‐ P. R. Williams,  “Earned  Sovereignty: The Political 
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Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι, η θεωρία του Krasner, όπως αναλύει διεξοδικά ο 
James Gow, παρουσιάζει τις τρεις διαστάσεις της κυριαρχίας σαν να συνιστούν τρεις 
ξεχωριστές, διακριτές μορφές θεσμικής έκφρασής της, καθεμιά από τις οποίες έχει 
το  δικό  της,  όχι  κατ’  ανάγκη  ανεξάρτητο,  κύκλο  ζωής.9  Στην  πραγματικότητα,  η 
κυριαρχία είναι  ενιαία  και αδιαίρετη,  έχοντας δύο αλληλένδετες πτυχές. Η πρώτη 
είναι η «εξωτερική», που συνδέεται με  την «ελευθερία από εξωτερική ανάμειξη», 
δηλαδή, την αρχή της μη επέμβασης ενός κράτους στις εσωτερικές υποθέσεις ενός 
άλλου κράτους χωρίς πρόσκληση. Η δεύτερη πτυχή είναι η «εσωτερική» και αφορά 
το δικαίωμα του κράτους να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στα προκαθορισμένα 
όρια  της  εδαφικής  και  πολιτικής  δικαιοδοσίας  του.  Συνεπώς,  αυτό  που 
μεταβάλλεται διαχρονικά είναι το περιεχόμενο των πτυχών, των θεμελιακών αρχών 
που συνθέτουν την κυριαρχία. Η μετάβαση, για παράδειγμα, από την εντεταλμένη, 
κληρονομημένη  κυριαρχία  του  «ελέω  θεού»  μονάρχη  στην  εθνική  κυριαρχία  της 
βούλησης του λαού σηματοδότησε μια μεταβολή στην πηγή νομιμοποίησης και τον 
τρόπο  εφαρμογής  της  κυριαρχίας,  αλλά  δεν  άλλαξε  την  ουσία  των  θεμελιακών 
αρχών και των διεθνών επιπτώσεών της.10 
Από  το  τέλος  του  Ψυχρού  Πολέμου,  όμως,  συντελείται  μια  θεμελιακή, 
«επαναστατική» αλλαγή στην έννοια της κυριαρχίας που αφορά τη «διεθνοποίηση» 
και  εξάρτηση  της  από  μια  νέα  θεμελιακή  αρχή,  αυτή  της  διεθνούς  ευθύνης 
(international  accountability).  Οι  αρχές  της  μη  επέμβασης  και  της  εσωτερικής 
δικαιοδοσίας  εφαρμόζονται  ως  συστατικά  στοιχεία  της  κυριαρχίας  του  κράτους, 
κυρίως  στο  εσωτερικό  του,  στο  βαθμό  που  η  άσκησή  της  δεν  απειλεί  ή  δε 
διασαλεύει  τη  διεθνή  ασφάλεια  και  τάξη.  Το  κράτος  καθίσταται  υπεύθυνο  και 
υπόλογο  διεθνώς  όχι  μόνο  για  την  «εξωτερική»  αλλά  και  την  «εσωτερική» 
συμπεριφορά  του ειδικά για θέματα που σχετίζονται με πιθανές  καταχρήσεις  των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων του σε βάρος των πολιτών του. Το αποτέλεσμα αυτής της 
εξέλιξης είναι να αλλάξει τόσο η πηγή νομιμοποίησης και ο τρόπος εφαρμογής όσο 
και  η  ουσία  και  οι  διεθνείς  επιπτώσεις  της  κυριαρχίας.  Η  λαϊκή  βούληση  έχει 

                                                                                                                                                                          
Dimension”, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 31, No. 3, 2003, pp. 355‐375, M. P. 
Scharf, “Earned Sovereignty: Juridical Underpinnings”, Denver Journal of International Law and Policy, 
Vol. 31, No. 3, 2003, pp. 373‐387, P.R. Williams  ‐ F.  J. Pecci, “Earned Sovereignty: Bridging  the Gap 
Between Sovereignty and Self‐Determination”, Stanford Journal of  International Law, Vol. 40, No. 1, 
2004, pp. 1‐40. 
 
9 J. Gow, “A Revolution in International Affairs?”, Security Dialogue, Vol. 31, No. 3, 2000, pp. 293‐297. 
 

10  Τζιφάκης  Ν.  &  Φακιολάς  Τ.  Κυριαρχία,  Ανθρώπινη  Ασφάλεια  και  Ανθρώπινη  Ανάπτυξη:  Μια 
Εναλλακτική Προβληματική για τη Διευθέτηση του Τελικού Καθεστώτος του Κοσσόβου, Αγορά Χωρίς 
Σύνορα, 12(1) (2006) σελ. 3‐25 
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περιοριστεί  σε  δευτερεύουσα  πηγή  της  κυριαρχίας,  ενώ  πρωτεύουσα  πηγή 
νομιμοποίησης  έχει  γίνει  η  συμβολή  του  κράτους  στη  διεθνή  και  την  εσωτερική 
σταθερότητα,  που  μπορεί  να  ονομαστεί  «αντίρροπη  κυριαρχία»  (equilibrant 
sovereignty).11 Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η αποδοχή, η άσκηση και η νομιμοποίηση 
της  κυριαρχίας  ενός  κράτους δεν  εξαντλείται  μόνο με  τη διεθνή αναγνώριση  του. 
Επεκτείνεται,  επίσης,  στην υποχρέωση και  την  ικανότητα  του εν λόγω κράτους  να 
κατοχυρώνει  τη  χρηστή  διακυβέρνηση,  να  λειτουργεί  θεσμούς  που  σέβονται  την 
ακεραιότητα  και  την αξιοπρέπεια  των πολιτών  του  και  να διασφαλίζει  θεμελιώδη 
αγαθά  που  παρέχονται  απρόσκοπτα  από  το  δημόσιο  τομέα  της  οικονομίας.12  Η 
νομιμοποίηση  της  κυριαρχίας  του  κράτους,  δηλαδή,  προϋποθέτει  την  εξασφάλιση 
της ανθρώπινης ασφάλειας και των στοιχειωδών συνθηκών ανθρώπινης ανάπτυξης. 
Συνεπώς,  θεωρούμε  ότι  απαιτείται  μια  νέα  εννοιολογική  προσέγγιση  που  θα 
αντιλαμβάνεται  την  κυριαρχία,  την  ανθρώπινη  ασφάλεια  και  την  ανθρώπινη 
ανάπτυξη ως συστατικά στοιχεία  της «βιώσιμης δημοκρατικής ανεξαρτησίας»  του 
κράτους.13 
 

2. ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ 

Η  αυτοδιάθεση  έχει  ταυτιστεί  με  την  ανεξαρτησία  των  αποικιακών  εδαφών.  Η 
παραχώρηση της ανεξαρτησίας τερμάτισε το αποικιακό καθεστώς και ολοκλήρωσε 
τη  χειραφέτηση  των  ανελεύθερων  λαών,  εξασφάλισε  στους  αποικιακούς  λαούς 
ανεξάρτητη  πατρίδα,  σε  κατοχυρωμένα  και  απαραβίαστα  όσο  και  αμετάτρεπτα 
σύνορα και εξασφάλισε την εξωτερική και εσωτερική κυριαρχία τους. Ο Χάρτης των 
Ηνωμένων  Εθνών  είναι  το  πρώτο  χρονολογικά,  νομικά  δεσμευτικό  κείμενο  που 
αναφέρεται σε δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, χωρίς όμως να ορίζεται σε αυτό 
το  ποιος  λαός  θεωρείται  ο  φορέας  του  δικαιώματος.  Η  κατ΄αρχήν  ερμηνεία  της 
αρχής είναι ότι συνδέεται με την ανεξαρτησία. Συνεπώς την εποχή εκείνη οι μόνες 
περιοχές που στερούνταν την ανεξαρτησία  τους, ήταν  τα αποικιακά εδάφη και σε 
αυτές  τις  περιοχές  επρόκειτο  να  έχει  την  πρώτη  της  εφαρμογή  η  αρχή  της 

                                                            
11  Ibid,  pp.  294,  297.  Ορισμένοι  άλλοι  εισαγάγουν  την  έννοια  της  «υπεύθυνης  κυριαρχίας» 
(responsible sovereignty) για να αναφερθούν στα κράτη τα οποία δεν συμμορφώνονται με διεθνείς 
κανόνες και, συνεπώς, υποστηρίζεται ότι δε δικαιούνται να απολαμβάνουν πλήρη κυριαρχία. Βλ. A. 
Etzioni, “Sovereignty as Responsibility”, Orbis, Vol. 50, No. 1, 2006, p. 83. 
 
12 J. Gow, “A Revolution in International Affairs?”, op. cit., pp. 293‐306. 
 
13  Tzifakis  N.,  «Problematizing  Human  Security:  A  General/Contextual  Conceptual  Approach»  in 
Huliaras  A.,  Tsardanidis  C.  &  Tzifakis  N.  (eds)  Human  Security  in  the  Balkans,  New  York:  Nova 
Publishers (2008) 
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αυτοδιάθεσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπ΄αριθμόν 1514/1960 
ορίζει  ότι  δυνάμει  του  δικαιώματος  της  αυτοδιάθεσης  αποκτούν  ανεξαρτησία  οι 
αποικιακοί  λαοί.  Σύμφωνα  μάλιστα  με  μεταγενέστερο  ψήφισμα  1541/1960,  η 
επιλογή εκφράζεται με έναν από τους τρεις τρόπους: κατά πρώτον, με την ανάδειξη 
ενός  ανεξάρτητου  κράτους,  κατά  δεύτερον  με  την  ελεύθερη  ένωση  με  άλλο 
ανεξάρτητο  κράτος  και  κατά  τρίτον,  με  την  προσχώρηση  του  εδάφους  σε  άλλο 
ανεξάρτητο  κράτος.  Τα  ψηφίσματα  αυτά  όχι  μόνο  καθιστούν  τον  αποικιακό  λαό 
φορέα  του  δικαιώματος,  αλλά  του  παρέχουν  και  ελευθερία  να  εκφράσει  τη 
βούλησή  του  ως  προς  το  πώς  αντιλαμβάνεται  την  ανεξαρτησία  του.  Συνδυασμός 
των  δύο  αρχών  μας  προϊδεάζει  ότι  πρωταρχικό  μέλημα  της  διεθνούς  κοινότητας 
ήταν  η  ανεξαρτητοποίηση  του  αποικιακού  εδάφους  και  η  ελευθερία  του 
πληθυσμού.14 

Η  αρχή  του  δικαιώματος  των  λαών  στην  αυτοδιάθεση  είναι  λογική  συνέπεια  της 
αναγνώρισης  της  ελευθερίας  του  ανθρώπου  και  της  ιδέας  του  έθνους.15  Η 
αυτοδιάθεση  συνιστά  μια  ευρύτερη  νομική  έννοια  που  αντιμετωπίζει  αιτήματα 
πέραν  εκείνων  που  αφορούν  στην  ανεξαρτητοποίηση  εδαφών.  Η  αρχή  της 
αυτοδιάθεσης  σταδιακά  άρχισε  να  έχει  εφαρμογή  στο  στόχο  που  είναι  τα  άτομα 
που ανήκουν είτε στην πλειοψηφία είτε συγκροτούν μειονότητες. Η επέκταση αυτή 
ακολούθησε  την  εξέλιξη  του  διεθνούς  συστήματος.  Η  αυτοδιάθεση  συνδυάστηκε 
από  την αρχή  της  εφαρμογής  της  με  τον  κανόνα  της  δημοκρατίας,  γι’αυτό  και  σε 
πολλές περιπτώσεις από‐αποικιοποίησης ζητήθηκε η γνώμη της πλειοψηφίας μέσω 
δημοψηφισμάτων.16  Η  διεξαγωγή  των  δημοψηφισμάτων  αποσκοπεί  στο  να 
αναδειχθεί  η  πλειοψηφούσα  εθνοπολιτιστική  κοινότητα  των  νέων  ανεξάρτητων 
πολιτικών  οντοτήτων,  με  στόχο  να  εδραιωθεί  η  δημοκρατία  στις  νέες  χώρες.  Η 
αυτοδιάθεση  λειτούργησε  ως  ο  μηχανισμός  με  τον  οποίο  τερματίστηκε  η 
σύγκρουση ανάμεσα στις ομάδες που τελούσαν υπό ξένο ζυγό και τη μητροπολιτική 
διοίκηση που ασκούσε το ζυγό αυτό, στερώντας την ελευθερία διακυβέρνησης του 
αυτόχθονος πληθυσμού. Η αυτοδιάθεση είναι όπως έχει διατυπωθεί το μέσο και η 
μέθοδος και όχι το αποτέλεσμα. Θα λέγαμε διακόπτει μια σχέση εξουσίας με ξένο 
πολιτικό  κυρίαρχο  και  τον  αντικαθιστά  με  τον  κυρίαρχο  πλέον  αυτόχθονα 
πληθυσμό. 

                                                            
14  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη‐Σε  αναζήτηση  ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 54 

15 Σπύρος Καλογερόπουλος – Στρατής, «Το δικαίωμα των λαών στην Αυτοδιάθεση. Η παραβίαση 
στην Κύπρο», εκδ. Παπαζήσης Αθήνα (1977), σελ 17 

16 Αντώνης Μπρεδήμας, «Αυτοδιάθεση των Λαών και Εδαφικές Διεκδικήσεις», εκδ.Σάκκουλας Αθήνα 
(1986) 
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Η πίεση του εθνικισμού προκάλεσε την ανάδειξη του ανατρεπτικού αιτήματος της 
απόσχισης  σε  περιπτώσεις  πολυεθνοτικών  κρατών.  Η  αρχή  της  δημοκρατίας 
αποδείχτηκε μάλλον αναποτελεσματική για να αποτρέψει διασπαστικά φαινόμενα. 
Αναπτύχτηκαν έτσι ποικίλες μορφές αντίστασης έναντι της δημοκρατικής αρχής και 
η τακτική αυτή κυμαίνεται από το αίτημα της αυτονομίας έως το αίτημα απόσχισης. 
Στόχος  στη  δεύτερη  περίπτωση  είναι  η  αντικατάσταση  του  κυρίαρχου  φορέα  στο 
έδαφος  που  καταλαμβάνεται  από  την  εθνότητα  που  την  απαιτεί.  Η  αυτοδιάθεση 
μπορεί  να  αποτελέσει  οδηγό  για  τις  περιπτώσεις  εκείνες  των  απαιτήσεων  των 
εθνοπολιτιστικών  κοινοτήτων  περί  αυτονομίας  ή  περιορισμένης  κυριαρχίας,  στο 
πλαίσιο  ενός  ενιαίου  κατά  τα  άλλα  κράτους.  Η  αυτοδιάθεση  είναι  αληθές  ότι 
ενέπνευσε  επαναστάσεις  και  εθνεγερσίες. Όμως οι  μορφές αυτές  επικράτησης δε 
μπορούν  να  αποτελούν  το  μέσο  με  το  οποίο  θα  πραγματοποιούνται  οι  εθνικοί 
στόχοι. Η ανεξαρτησία αφορά στο σύνολο του πληθυσμού, δεν είναι όμως δυνατό 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των υποσυνόλων. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα 
μεγάλα  προβλήματα  τα  έχει  προκαλέσει  η  εσωτερική  σύγκρουση  μετά  την 
απόκτηση της ανεξαρτησίας. Οι κινήσεις να οριοθετούνται εκ νέου σύνορα για να 
ικανοποιούνται αιτήματα πληθυσμών που αδικήθηκαν από το συγκεκριμένο είδος 
ανεξαρτησίας αφορά σε αποσχίσεις. Οι κοινότητες που δε μοιράζονται κοινές αξίες, 
ιστορία  και  ανάλογες  της  ιστορίας  τους  εμπειρίες  και  στόχους,  βρίσκονται 
εγκλωβισμένες σε ένα κράτος που για τις ίδιες είναι φαντασιακό ή τεχνητό και μέσα 
σε αυτό οφείλουν αφοσίωση  και  πίστη.17 Ο  κίνδυνος  της αφομοίωσής  τους ή  της 
εξαφάνισής τους είναι υψηλός και η διεθνής κοινότητα είναι εξαρχής απρόθυμη να 
δεχτεί τον κερματισμό, ενώ δέχεται τη δυσάρεστη ακεραιότητα για να αντικρούσει 
την ανεπιθύμητη απόσχιση.  Επειδή η αυτοδιάθεση λειτούργησε ως  το μέσο και η 
ανεξαρτησία απετέλεσε την έκβαση, η τελευταία έπρεπε πάση θυσία να διατηρηθεί 
παραχωρώντας στο έδαφος αδιαίρετη κυριαρχία. 

Η  διεθνής  κοινότητα  έχει  βρεθεί  πολλές  φορές  σε  κρίσιμο  σταυροδρόμι 
αποφάσεων.  Δηλαδή  στο  δίλημμα  είτε  να  δεχτεί  τον  κερματισμό  εδαφών  για  να 
χωρίσει  κοινότητες,  είτε  να  επιλέξει  την  καταστολή  των  εξεγέρσεων,  προκειμένου 
να διατηρηθεί ακέραιο το κυρίαρχο κράτος και να μην   περιπέσει  σε νέες κρίσεις. 
Σταθερή  αξία  της  αυτοδιάθεσης  παραμένει  ο  «λαός»  στον  οποίο  ανήκει  ως 
δικαίωμα,  στο  πλαίσιο  των  διατάξεων  των  νομικών  κειμένων  και  των  πράξεων, 
κυρίως των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1960 και του 1970. Η 
αυτοδιάθεση  συνεχίζει  να  αποτελεί  τη  βάση  για  την  ανάπτυξη  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,  αλλά  και  της  εσωτερικής  κατάστασης  των  εθνικά  συγκεντρωμένων 
πληθυσμών,  ανεξαρτήτως  του  αν  πρόκειται  για  μειονότητες  ή  ακόμα  και  για  πιο 
εύρωστες πολιτικά  κοινότητες.  Ενισχύονται οι πληθυσμοί ανεξάρτητων  κρατών με 
                                                            
17 Χρήστος Ροζάκης, «Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια Μεταβαλλόμενη Ευρώπη», 
εκδ. Σάκκουλας Αθήνα (1994),σελ 36‐37 
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τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  ομοίως  τα  δικαιώματα  των  μειονοτήτων  έχουν ως 
στόχο να ενδυναμώσουν τις ασθενείς αυτές ομάδες έναντι του κράτους.  

2.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Με την ολοκλήρωση της αποαποικιοποίησης, η ακαδημαϊκή κοινότητα διέκρινε την 
αυτοδιάθεση  σε  δύο  κατηγορίες.  Σε  αυτή  που  έχει  εφαρμογή  στη  διαδικασία  της 
αποαποικιοποίησης ή  τη δημιουργία ανεξάρτητου  κράτους αφενός,  και αφετέρου 
σε  αυτή  που  επαγγέλλεται  την  αντιπροσωπευτική  διακυβέρνηση  στο  πλαίσιο  του 
ανεξάρτητου κράτους. Στην πρώτη κατηγορία της εξωτερικής αυτοδιάθεσης είναι η 
χρήση της αυτοδιάθεσης ως νομικής αιτιολόγησης για τη δημιουργία κράτους. Στη 
δεύτερη κατηγορία της εσωτερικής αυτοδιάθεσης ανήκουν η εσωτερική κυριαρχία, 
η  δημοκρατική  αντιπροσώπευση,  τα  δικαιώματα  αυτό‐προσδιορισμού  ομάδων, 
καθώς  και  τα  δικαιώματα  των  μειονοτήτων.  Η  αρχή  της  αυτοδιάθεσης  παρέχει 
δικαιώματα στις μειονοτικές κατά κύριο λόγο ομάδες και υποχρεώσεις προστασίας 
τους από  την πλευρά  του  κράτους.  Αμφότερες οι  πτυχές προσδιορίζονται από  τις 
θεμελιώδεις  αρχές  του  διεθνούς  δικαίου,  δηλαδή  τη  διατήρηση  της  εδαφικής 
ακεραιότητας  του  κράτους,  την  απαγόρευση  χρήσης  βίας  και  την  υποχρέωση 
διασφάλισης  και  διατήρησης  της  διεθνούς  ειρήνης  και  ασφάλειας.  Κοινός 
παρανομαστής  της  αρχής  υπό  οιαδήποτε  πτυχή  της,  αποτελεί  η  απαγόρευση  της 
απόσχισης και η εδραίωση  του ανεξάρτητου κράτους,  τόσο στο εσωτερικό  του με 
την εσωτερική του κυριαρχία και τη διασφάλιση της εκδήλωσης της βούλησης του 
πληθυσμού  ως  προς  τον  τρόπο  διακυβέρνησης,  δηλαδή  της  εδραίωση  της 
δημοκρατίας,  όσο  και  στην  εξωτερική  του  κυριαρχία,  που  εκδηλώνεται  με  την 
απαγόρευση εξωγενών επιρροών, δηλαδή της παρέμβασης κυρίως από τρίτα κράτη. 
Η αρχή της αυτοδιάθεσης αποκτά ένα χαρακτήρα αποτελεσματικής δράσης ώστε να 
αποτρέπονται  συγκρούσεις  και  να  επιτυγχάνεται  η  αντιπροσώπευση  στα  κέντρα 
λήψης αποφάσεων ή η λήψη υπόψη των ενδιαφερόντων όλων των τμημάτων του 
πληθυσμού. 

Η διάκριση ανάμεσα σε εσωτερική και εξωτερική αυτοδιάθεση δέχτηκε ωσαύτως τις 
επιρροές του χωρισμού του κόσμου ανάμεσα σε δυτικό και μη δυτικό. Κάθε πλευρά 
από το χωριστό στρατόπεδό της παρέμενε σταθερή στις απόψεις της: η μεν πλευρά 
των  δυτικών  χωρών  ήταν  προσηλωμένη  στην  άποψη  της  δημοκρατίας  και  των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιπροσώπευε των εσωτερική αυτοδιάθεση, ενώ ο 
λοιπός  μη  δυτικός  κόσμος,  στην  πλειονότητά  του  πρώην  αποικιακός,  διατηρούσε 
τον  προσανατολισμό  του  στην  εξωτερική  πτυχή  της  αυτοδιάθεσης,  με  την  έννοια 
όμως της εξωτερικής κυριαρχίας του κράτους και της εσωτερικής κυριαρχίας του επί 
του  εδάφους  και  του  συνόλου  των  πόρων,  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  των 
φυσικών  πλουτοπαραγωγικών  πηγών.18  Η  τελευταία  άποψη  των  πρώην  αποικιών 
                                                            
18 Βλ. Antonio Cassese, International Law, Oxford, Oxford University Press (2001), σημ. 81, σελ. 55 επ. 
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απηχούσε  τον  φόβο  των  χωρών  αυτών  που  τους  ωθούσε  σε  συντηρητικές 
αντιλήψεις και θεωρούσαν ότι η αυτοδιάθεση ενισχύει την κυριαρχία τους.  

Η αυτοδιάθεση σαν έννοια κατά την εικοσαετία 1970‐1990, προσδιορίστηκε από τα 
ενδιαφέροντα του κράτους που ήταν η διατήρηση της εδαφικής του ακεραιότητας 
και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφού ταυτίστηκε και ορθά με την 
απόκτηση  ανεξαρτησίας,  η  αυτοδιάθεση  δε  θα  αφορούσε  στα  ήδη  ανεξάρτητα 
κράτη,  αλλά  σε  περιπτώσεις  που  η  διεθνής  κοινότητα  θα  προέκρινε  την 
ανεξαρτησία,  επιχειρώντας  μια  νομική  αιτιολόγηση  επί  τη  βάσει  της  αρχής  της 
αυτοδιάθεσης.19  Έτσι  οι  παραδοσιακές  αντιλήψεις  αναθεωρήθηκαν  από  τις 
σύγχρονες  τάσεις  που  αφορούσαν  τη  συνεισφορά  στη  σταθεροποίηση  των 
κοινωνιών  και  την αποτροπή συγκρούσεων,  όπου η ανεξαρτησία προέβαλλε ως η 
μόνη  λύση.20  Το  διεθνές  δίκαιο  όπως  έχει  διαμορφωθεί,  δεν  πλειοδοτεί  σε 
μεταχείριση  υπέρ  των  απαιτήσεων  των  ομάδων  περί  ανάδειξης  της  εθνικής  τους 
ταυτότητας,  ιδίως αν αυτές απειλούν την ενότητα ή την ακεραιότητα του κράτους. 
Γι’ αυτό και η διεθνής κοινότητα έχει προσχωρήσει στην ιδέα να εξαντλεί κάθε μέσο 
που  θα  διατηρεί  τον  πληθυσμό  στα  όρια  του  ήδη  ανεξάρτητου  κράτους  και  να 
επανακαθορίζει  τις  σχέσεις  μεταξύ  των  ομάδων  που  συνιστούν  τους  δυναμικούς 
πυλώνες της ενωμένης χώρας. 

Η νέα ανατάραξη που προκάλεσαν οι εθνικές διεκδικήσεις πληθυσμών έφερε πάλι 
στο προσκήνιο την αρχή της αυτοδιάθεσης στη δισυπόστατη μορφή της. Έπρεπε να 
λυθούν  τα μεγάλα προβλήματα,  δηλαδή πως θα καταστεί δυνατή η μετεξέλιξη σε 
μια νέα γεωγραφική πραγματικότητα με νέα εθνικά κράτη. Ερωτήματα εγέρθηκαν 
πολλά  που  δεν  ήταν  απλώς  θεωρητικά.  Αν  η  απόκτηση  ανεξαρτησίας  θα  έχει  ως 
βάση το εθνικό κριτήριο, αν περιοχές που διαθέτουν πολλά στοιχεία συγγένειας με 
όμορα κράτη θα ενωθούν, έως ποιο σημείο η απαίτηση της αυτοδιάθεσης θα γίνει 
δεκτή. Πίσω από κάθε απαίτηση αποκαλυπτόταν ένας πληθυσμός που επί δεκαετίες 
έζησε υπό τα πλέον ανελεύθερα καθεστώτα του ολοκληρωτισμού. Η αυτοδιάθεση 
ακολουθεί τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε εποχής. Στοχεύει στην ελευθέρωση των 
εδαφών  και  στην  εμπέδωση  της  ελεύθερης  άσκησης  της  εξουσίας  από  τους 
αντίστοιχους  λαούς.  Δεν  εξαντλείται  όπως  είδαμε  μόνο  στην  ανεξαρτησία  των 
αποικιών, αλλά κατοχυρώνει και προτείνει λύσεις αντιπροσώπευσης στην εξουσία. 
Από  δικαίωμα  των  αποικιών  εξελίχθηκε  σε  δικαίωμα  εσωτερικής  κυριαρχίας 
αμέσως μετά  την αποαποικιοποίηση,  συνδέθηκε με  το  κράτος  και  την προάσπιση 
της  κυριαρχίας  του,  αγνοώντας  τον  αρχικό  σκοπό  που  ήταν  η  ενίσχυση  της 

                                                            
19  Βλ. Halim Morris,  “Self‐Determination: An Affirmative Right or Mere Rhetoric?”, 4  ILSA  J.  Int’l & 
Comp. L. 201 (1997), σελ 206 

20  Βλ.  Timothy William Walters,  “Contemplating  Failure  and  Creating  Alternatives  in  the  Balkans: 
Bosnia’s Peoples, Democracy and the Shape of Self‐Determination”, σελ 431 
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ελευθερίας  του  πληθυσμού.  Αυτή  η  σχέση  πολίτη  με  κράτος  αντανακλάται  στην 
αντίληψη  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Περαιτέρω,  διεύρυνε  την  εμβέλειά  της 
ώστε  να  συμπεριλάβει  τις  απαιτήσεις  προστασίας  των  μειονοτήτων  και  των 
ιδιαίτερων εθνικών ομάδων,  ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκε ως αρχή για την ομαλή 
διάλυση  των  πρώην  συγκεντρωτικών  κρατών  και  τη  μετάβασή  τους  προς  τη 
δημοκρατία, όντας το μέσο τερματισμού συγκρούσεων. 

Η  αυτοδιάθεση  έχει  αποτελέσει  τη  βάση  για  την  ανάπτυξη    των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  Έλλειψη  δημοκρατίας,  δυνατότητας  ή  άρνησης,  όσον  αφορά  στην 
αντιπροσώπευση  της  εξουσίας  και  περιφρόνηση  ή  συστηματική  παραβίαση  των 
δικαιωμάτων  του  ανθρώπου,  είναι  οι  κύριες  αιτίες  για  την  επιδίωξη  του 
διαφορετικού λαού να απομακρυνθεί και να διακόψει τη σχέση του με το κράτος, 
στο  οποίο  ανήκει  και  στο  οποίο  συνταγματικά  οφείλει  αφοσίωση.21  Βέβαια  σαν 
όρος  η  αυτοδιάθεση  παραμένει  αδιευκρίνιστη,  καθώς  οι  δυτικοί  τη  θεωρούν  ως 
προϋπόθεση  απόλαυσης  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου,  ενώ  οι  μη  δυτικοί  και 
κυρίως από τις πρώην αποικιακές νέες χώρες, την εκλαμβάνουν ως πηγή κυριαρχίας 
τους και πηγή θεμελιώδους άμυνας απέναντι σε προσβολές της κυριαρχίας τους και 
πιθανές  παρεμβάσεις  σε  βάρος  της  ανεκτίμητης  ανεξαρτησίας  τους.22Η 
αυτοδιάθεση  έχει  συνδεθεί  από  καταβολής  της  με  την  έννοια  της  ελευθερίας,  η 
οποία ελευθερία σημαίνει κατά κύριο λόγο κυριαρχία. Η εδραίωση της δημοκρατίας 
δεν αποτελεί υποχρέωση του κράτους, αλλά μέτρο για να κρίνεται η αυτοδιάθεση 
του  πληθυσμού,  σύμφωνα  με  το  ψήφισμα  2650/1970  που  υιοθετήθηκε  ως 
υπενθύμιση προς τις elites να μη στερούν τα δικαιώματα που πρέπει να απολαύει 
το  σύνολο  του  πληθυσμού  χωρίς  αποκλεισμούς.  Η  διεθνής  κοινότητα  βέβαια  δεν 
απορρίπτει  ασυζητητί  τις  περιπτώσεις  απομάκρυνσης,  όταν  παραβιάζεται  το 
ψήφισμα.  Ειδικότερα,  δέχεται  εκείνες  τις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  ένας  λαός 
τελεί υπό ξένη κατοχή, υπό ρατσιστικό καθεστώς, υπό την εξουσία της μειοψηφίας, 
ή δέχεται συστηματική και βάναυση παραβίαση των διεθνών αναγνωρισμένων και 
κατοχυρωμένων ως θεμελιωδών δικαιωμάτων του. 

2.2. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ 

Η αυτοδιάθεση απέκτησε εθνοκεντρική διάσταση, διότι συνδέθηκε με το κράτος το 
οποίο συνιστά υποκείμενο  του διεθνούς δικαίου. Ο  λαός ακολουθεί  την  τύχη  του 
κράτους  μέσα  στο  οποίο  διαβιοί  και  το  έδαφος  προσδιορίζει  την  ταυτότητα  του 

                                                            
21  Στέλιος  Περράκης  «Τα  Δικαιώματα  των  Λαών  και  των  Μειονοτήτων,  Μια  Προβληματική  σε 
Εξέλιξη», εκδ Σάκκουλας Αθήνα (1993),σελ 39 

22 Λίνα Διβάνη – Λίνος‐Αλέξανδρος Σισιλιάνος – Αχιλλέας Σκόρδας, «Διεθνείς Κρίσεις και Παρέμβαση 
της Διεθνούς Οργανώσεως», εκδ. Σάκκουλας Αθήνα (1994),σελ 282 
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πληθυσμού  και  όχι  το  αντίστροφο.23  Η  εθνικότητα  υπογραμμίζει  ότι  το  εθνικό 
κράτος  είναι  η  κατάλληλη  μονάδα  πολιτικής  οργάνωσης24  και  όπως  μάλιστα 
επισημαίνεται,  τα  έθνη  δεν  αποκτούν  υπόσταση  χωρίς  την  ανάδυση  του  εθνικού 
κράτους.  Αυτό  το  οποίο  υπερισχύει  είναι  το  κράτος  που αναδεικνύεται  σε  εθνική 
μονάδα,  καθώς  αν  ακολουθείτο  η  αντίθετη  λογική  θα  επερχόταν  η  αοριστία  της 
εθνοτικής αντί της εθνικής αυτοδιάθεσης.25Η εθνική ταυτότητα συνδυάζεται με την 
εθνικότητα  ή  την  πολιτική  κοινότητα  που  συνδέονται  με  τη  διαμόρφωση  του 
εθνικού  κράτους.  Αυτή  η  αντίληψη  έμελλε  να  προσανατολίζει  την  ανάλυση  μιας 
μεγάλης  μερίδας  διεθνολόγων,  όσον  αφορά  στο  περιεχόμενο  της  αυτοδιάθεσης. 
Θεωρήθηκε ότι η στέγη της αυτοδιάθεσης είναι το ασφαλές καταφύγιο ή εφαλτήριο 
επιδιώξεων εθνικής ολοκλήρωσης και ως εκ τούτου η αυτοδιάθεση προσαρμόστηκε 
στα  όρια  του  εθνικού  κράτους  παραμερίζοντας  τις  περαιτέρω  διεκδικήσεις  του 
πληθυσμού. Παράλληλα θεωρείται ότι αποτελεί το φραγμό έναντι των φιλοδοξιών 
των ομάδων του πληθυσμού που αποβλέπουν σε διαλυτική απόσχιση. 

Στη  δυτική  κουλτούρα,  η  αυτοδιάθεση  θεωρείται  οδηγός  της  οργάνωσης  του 
κράτους και της διευθέτησης των εθνοτικών απαιτήσεων. Αλλού το εθνικό στοιχείο 
καθοδήγησε τις διεθνείς ηγεσίες να διαμορφώσουν το εθνικό κράτος, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις ο εθνικισμός προβάλλει ως η απειλή της ενότητας του κράτους.26 Στην 
ευρωπαϊκή  ή  εν  γένει  τη  δυτική  κοινωνία,  το  εθνικό  κράτος  διαμορφώθηκε  πολύ 
πριν  εμφανιστούν  τα  δημοκρατικά  δικαιώματα.  Στην  αφρικανική  ήπειρο  και  στο 
ανατολικό  ημισφαίριο,  η  αυτοδιάθεση  συνδέθηκε  με  την  κυριαρχία  του  κράτους. 
Συνεπώς οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας προσανατολίστηκαν στη θωράκιση του 
κράτους  και  των  θεσμών  διατήρησής  του,  χωρίς  να  προσδώσουν  ανάλογο 
ενδιαφέρον  στην  εδραίωση  δημοκρατικών  θεσμών  ή  θεμελίωσης  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  Ανάλογες προοπτικές παρ’  ολίγο  να αναδειχτούν με  την περίπτωση 
της Ανατολικής  Ευρώπης  και  τον ανακύψαντα  εθνικισμό. Οι  θεσμοί δε διατίθεντο 
στα  κράτη  που  δε  γνώρισαν  την  έμπρακτη  δυτική  δημοκρατία.  Προς  τούτο  η 
σύγκρουση  ήταν  αναπόφευκτη,  χωρίς  ακόμα  η  εφαρμογή  της  αυτοδιάθεσης  να 
αποδώσει καρπούς. Οι δημοκρατικοί θεσμοί, που έχουν ως υπόστρωμα και βάθρο 

                                                            
23 Βλ. Anthony Whelan,  “Wilsonian Self‐Determination and the Versailles Settlement”, 43 I.C.L.Q. 99 
(1994), σημ. 78 στη σελ 107 

24  Βλ.  επιχείρημα  της  Diane  Orentlicher,  “Separation  Anxiety:  International  Responses  to  Ethno‐
Separatist Claims”, 23 Yale J. Int’l L.1 (1998),  σημ. 61 στη σελ.8 

25 Βλ. Guyora Binder, “The Case of Self‐Determination”, 29 Stan. J. Int’l L. 223 (1993), σελ. 230 

26 Βλ. Sundhya Pahuja, “Comparative Visions of Global Public Order  (Part  I): The Post‐Coloniality of 
International Law”, 46 Harv. Int’l L. J. 459 (2005) 
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τη  λαϊκή  κυριαρχία  αλλά  και  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  έχουν  το  προσόν  να 
απορροφούν τους κραδασμούς των έντονων εθνοτικών διαφοροποιήσεων.27 

Για  τη  δυτική  κοινωνία,  αυτοδιάθεση  σήμαινε  επικέντρωση  στον  ανθρώπινο 
παράγοντα  που  συνιστά  την  ισχύ  και  κίνηση  του  κράτους  και  της  πολιτικής,  με 
έμφαση  στην  εθνική  ή  πολιτιστική  διαφοροποίηση  των  επιμέρους  τμημάτων  του 
πληθυσμού. Η αντίληψη αυτή συνάδει με τη θεωρία των τεχνητών κοινοτήτων και η 
αρχή  της αυτοδιάθεσης  έχει ως στόχο,  αφενός μεν  να  τονώσει  την  κυριαρχία  του 
κράτους,  αφετέρου  δε,  σύμφωνα  με  φιλελεύθερες  αντιλήψεις  και  πρακτικές,  να 
αναδείξει τον πληθυσμό ως φορέα του δικαιώματος, αφού συνδέονται με το κράτος 
μέσα από  τη διαδικασία  της  κρατικής απόφασης. Η  εθνική αυτοδιάθεση σημαίνει 
νομιμοποίηση  και  εδραίωση  του  κράτους.28  Στο  δυτικό  κόσμο  η  έννοια  της 
εθνότητας, αν σημαίνει ιστορική καταγωγή και ομοιογένεια, οδηγεί στον εθνικισμό. 
Ως αντίλογος σε αυτή την αντίληψη περί έθνους και περί της αρχής των εθνοτήτων, 
που  αντικαταστάθηκε  από  αυτή  της  αυτοδιάθεσης,  προβάλλεται  η  έννοια  του 
εθνικού  κράτους,  που  αποσυνδέει  την  έννοια  της  εθνότητας  από  το  κράτος  καθ’ 
εαυτό. Αντί της έννοιας του έθνους, η έννοια της εθνικής αυτοδιάθεσης συνδέει την 
τύχη των εθνοτήτων με την έννοια των δεσμών τους με το κράτος.29 Συγχωνεύσεις ή 
προσχωρήσεις  σε  αυτό  είναι  σύνηθες  φαινόμενο  στη  δημιουργία  κρατών,30  με 
ανάλογη τις περισσότερες φορές μεταβίβαση εξουσιών στις περιοχές. Στη διάκριση 
αυτή  της  εθνικής  αυτοδιάθεσης  υπερισχύει  το  εθνικό  χαρακτηριστικό  κάθε 
πληθυσμού  και  αποτρέπει  ή  ακόμα  αποκλείει  ή  δεν  αφήνει  περιθώρια  για 
συμμετοχικές  μορφές  αυτοδιάθεσης.  Στη  μορφή  αυτή  υπερισχύει  η  έννοια  της 
εδαφικής  ακεραιότητας  του  κράτους  και  η  διατήρησή  της.  Το  κράτος  με  τη 
σύγχρονη μορφή  του δεν  είναι προϊόν  του  εθνικισμού,  καθώς με  τη διαμόρφωση 
των  συνόρων  πριν  από  τον  εικοστό  αιώνα  θεωρήθηκε  ότι  τα  κράτη  αυτά 
αντιστοιχούν  σε  αυτό  που  καλούνται  εθνικά  κράτη,  πολιτικά  σημαντικές 
ταυτότητες. Η ταυτότητα αυτή θεωρήθηκε η κυρίαρχη και επίσημη του κράτους και 
για  το  σύνολο  του  πληθυσμού,  το  κράτος  θεωρήθηκε  η  πατρίδα  τους.  Αυτό  δε 
σημαίνει  ότι  κάθε  εθνικό  κράτος  διαθέτει  υψηλό  βαθμό  εθνικής  ομοιογένειας, 
καθώς διαφορές όσο μικρές και αν είναι υπάρχουν. Η εθνική αυτοδιάθεση έχει ως 

                                                            
27 Βλ. Diane Orentlicher, ο.π. σημ. 55,  σελ. 613 

28  Βλ.  Antony  Anghie,  “Sovereignty:  Nationalism,  Development  and  the  Postcolonial  State:  The 
Legacies of the League of Nations”, 41 Tex. Int’l L. J. 447 (2006), σελ 448 

29 Βλ. Antony Anghie, ο.π. σελ 448 

30  Όπως  χαρακτηριστικά  σημειώνει  ο  Frowein,  ακόμη  και  αν  ένας  λαός  μετακινηθεί  βίαια  που 
συνιστά  παραβίαση  του  διεθνούς  δικαίου,  σε  άλλο  έδαφος,  δε  μπορεί  να  απαιτεί  δικαίωμα 
αυτοδιάθεσης για το έδαφος από το οποίο εκτοπίστηκε. Βλ. Jochen Frowein, “ Self‐Determination as 
a Limit to Obligtions”, στο Christian Tomuschat “Modern law of Self‐Determination” (1993), σελ 218 
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κύριο χαρακτηριστικό την εμμονή στην εθνική ταυτότητα, που επικεντρώνεται στη 
διατήρηση και  εδραίωση  της  εδαφικής ακεραιότητας  του κράτους και δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια να αναπτυχθούν επιμέρους αιτήματα συμμετοχικής διαδικασίας, 
ιδίως αν αυτά προέρχονται από ομάδες που εθνολογικά μειοψηφούν.  

Το εθνικό κράτος περιφέρεται ως ο αγωγός των απόψεων και των δύο πλευρών. Τη 
διατήρησή του απαρέγκλιτα επαγγέλλονταν οι μη δυτικοί, δηλαδή τη διατήρηση της 
κυριαρχίας του και της ακεραιότητάς του, αφορίζοντας το εθνικό κριτήριο ως μέσο 
οργάνωσης της πολιτικής κοινότητας και αδιαφορώντας για τις απαιτήσεις του λαού 
που  είναι  ο  δικαιούχος  της  αυτοδιάθεσης.31  Αντίθετα  οι  δυτικοί  υποστήριξαν  την 
ανάπτυξη  του  ως  άνω  εθνικού  κράτους,  μέσω  της  ενεργητικής  αντιπροσώπευσης 
του λαϊκού στοιχείου και της κυριαρχίας του, αλλά και της ολοκλήρωσης μέσω του 
πλουραλισμού.  Η  διαφορά  τους  έγκειται  στο  ότι  για  τους  μη  δυτικούς  το  εθνικό 
κράτος πλέον είναι η μόνη πατρίδα, χωρίς εσωτερικές υποδιαιρέσεις, ενώ για τους 
δυτικούς, η ανάπτυξη της δημοκρατίας και του επιπέδου πολιτισμού τους δεν τους 
φοβίζει να δέχονται τις διαφορετικότητες και να ενισχύουν το εθνικό κράτος. 

Η  άποψη αυτή  της  αυτοδιάθεσης  συντάσσεται  με  την  απόλυτα  ενιαία  κυριαρχία, 
που αποκλείει κάθε μορφή μεταβίβασης διανομής εξουσίας.32 Αυτή η συνθήκη της 
εθνικής  ταυτότητας  έχει  προκαλέσει  την  αντίδραση  εκείνων  τν  ομάδων  που 
επιδιώκουν  να  διατηρήσουν  την  ιδιαίτερη  ταυτότητά  τους  και  με  πείσμα 
αντιστέκονται εναντίον κάθε έννοιας εθνικού κράτους που δεν αντιπροσωπεύει τη 
δική τους εθνότητα ή που την εμποδίζει να αναδεικνύεται και αυτό έχει προκαλέσει 
την  ανάπτυξη  των  εθνικών  πολιτικών.  Η  αφύπνιση  και  η  υπεροχή  του  κύριου 
ρεύματος έχουν προκαλέσει μάλλον αντιπαλότητα ανάμεσα στην πλειοψηφία  του 
πληθυσμού  και  στις  επιμέρους  αριθμητικά  μειοψηφούσες,  διαφορετικής 
καταγωγής και διαφορετικών προσανατολισμών, ομάδες. Σε αυτή τη μορφή εθνικής 
αυτοδιάθεσης, οι αριθμητικά μειοψηφούσες ομάδες μπορούν να προσδοκούν μόνο 
το ελάχιστο της προστασίας τους με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας τους.33 
Εναλλακτική  επιλογή  των  ομάδων  αυτών,  όσον  αφορά  στο  στόχο  τους  να 
εξασφαλίσουν  την  επιχώρια  κυριαρχία  τους,  αποτελεί  μόνον  η  έσχατη  λύση  της 
απόσχισης.  Παρόλα  αυτά  και  σε  αντιμετώπιση  ενός  τέτοιου  απευκταίου 
ενδεχομένου,  έχουν προβληθεί  οι  λύσεις  της  ενίσχυσης  των ομάδων αυτών μέσω 

                                                            
31  Βλ.  Emeka  Duruigdo,  “Permanent  Sovereignty  and  Peoples’ Ownership  of Natural  Resources  in 
International Law”, 38 Geo. Wash. Int’l L.  Rev. 33 (2006), σελ. 95‐99 

32  Βλ.  Martti  Koskenniemi,  “National  Self‐Determination  Today:  Problems  of  Legal  Theory  and 
Practice”, 43 I.C.L.Q. 241 (1994), σημ. 108  σελ. 248 

33 Βλ. Gerry Simpson, “The Diffusion of Sovereignty: Self‐Determination in the Post‐Colonial Age”, 32 
Stan. J. Int’l L. 255 (1996),  σημ. 77,  σελ. 277 
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της  δημοκρατικής  αντιπροσώπευσης  ή  της  αναλογικής  συμμετοχής  τους  στην 
άσκηση εξουσίας. 

2.3. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ 

Η ομαλοποίηση της ανεξαρτησίας είχε τις παρενέργειές της, καθώς η εφαρμογή της 
αυτοδιάθεσης  δεν  έλαβε  καν  υπόψη  τις  διάφορες  εθνότητες.  Η  ανεξαρτησία  των 
εδαφών  σε  υφιστάμενα  σύνορα  προκάλεσε  την  ανάδειξη  μειονοτήτων.  Εφόσον  η 
αυτοδιάθεση προέκρινε, επί τη βάσει της αρχής της δημοκρατίας, την πλειοψηφία, 
ώστε  να  αναδειχτεί  η  λαϊκή  κυριαρχία,  εθνότητες  που  δεν  περιλήφθηκαν  ή  δεν 
εντάχθηκαν  αυτοβούλως  στο  σώμα  της  πλειοψηφίας,  θεωρήθηκαν  αριθμητικά 
υποδεέστερες  ομάδες  και  νομικά  ορίστηκαν  ως  μειονότητες  όπως  θα  δούμε  και 
παρακάτω.  Αυτό  σημαίνει  ότι  επειδή  δημιουργείται  κράτος  επί  τη  βάσει 
υφιστάμενων  συνόρων,  η  περαιτέρω  διεκδίκηση  πατρίδας  απαγορεύεται  και  αντί 
αυτών  των  διαλυτικών  απαιτήσεων,  η  κυβέρνηση  της  κάθε  χώρας  οφείλει  να 
υπακούει  στον  κανόνα  να  αντιπροσωπεύει  το  σύνολο  του  πληθυσμού  χωρίς 
αποκλεισμούς ή διακριτική μεταχείριση.34Ως αποτέλεσμα της θεωρητικής διάκρισης 
ανάμεσα σε εξωτερική και εσωτερική αυτοδιάθεση, η τελευταία έχει συνδεθεί με τη 
δημοκρατία  και  τις  φιλελεύθερες  αντιλήψεις  περί  της  ατομικής  ελευθερίας.35 
Βεβαίως  η  δημοκρατία δεν  καλύπτει  πλήρως  την απαίτηση  της αντιπροσώπευσης 
των ιδιαίτερων ομάδων που απαιτούν ως επί το πλείστον απόκτηση ανεξαρτησίας. 

Η  δημοκρατική  αυτοδιάθεση  αν  και  εξαρχής  ταυτίστηκε  με  τις  μειονότητες, 
εντούτοις ο όρος της είναι πολύ ευρύτερος.36 Παρόλα αυτά εστιάζει στα μειονοτικά 
δικαιώματα και τις εθνοπολιτιστικές ταυτότητες που πρέπει να διατηρούνται και να 
λαμβάνονται  υπόψη  στις  δημόσιες  πολιτικές.  Την  αρχική  ιδέα  περί  δημοκρατικής 
αυτοδιάθεσης που προσέδωσε συνέχεια στο ρόλο του δικαιώματος στην εσωτερική 
οργάνωση  του  κυρίαρχου  κράτους,  πρόσφερε  το  άρθρο  2  παράγραφος  2  του 
Συμφώνου  για  τα  Αστικά  και  Πολιτικά  Δικαιώματα  του  1966: «  Σε  αυτά  τα  κράτη 
όπου  υφίστανται  εθνικές,  θρησκευτικές  ή  γλωσσικές  μειονότητες,  στα  πρόσωπα 
που  ανήκουν  σε  αυτές  τις  μειονότητες  δε  θα  τους  αρνείται  το  δικαίωμα,  σε 
κοινότητα με τα άλλα μέλη της ίδιας ομάδας, να απολαύουν την κουλτούρα τους, να 
ασκούν το επάγγελμα και την πρακτική της δικής τους θρησκείας ή να κάνουν χρήση 
της δικής τους γλώσσας». Από την ανάγνωση του άρθρου αυτού περί μειονοτικών 

                                                            
34  Βλ. Sean Murphy, “Democratic Legitimacy and  the Recognition of States and Governments”,  στο 
Gregory  Fox  and Brad Roth Democratic Governance  and  International  Law, Cambridge, Cambridge 
University Press (2000), σελ 127 

35 Βλ. Daniel Phlpott, “In Defence of Self‐Determination”, 105 Ethics 352 (1995), σελ 355 

36  Βλ.  David  Raic,  “Statehood  and  the  Law  of  Self‐Determination”,  The  Hague,   Martinus  Nijhoff 
(2002), σημ. 50 , σελ. 265‐266 



22 

 

δικαιωμάτων  συνάγεται  ευχερώς  ότι  οι  ομάδες  αυτές  διαθέτουν  το  δικαίωμα  της 
αυτοδιάθεσης και κατά αυτήν την έννοια επίκεντρο είναι οι μειονότητες.37 Ήταν δε 
μεγάλη  επιτυχία  ακόμη  και  το  1966  να  προβεί  η  διεθνής  κοινότητα  σε 
περιορισμένα,  πλην  όμως  καθοριστικά  δικαιώματα  εκείνων  των  ομάδων,  που 
διαφορετικά  θα  απειλούσαν  την  εδαφική  ακεραιότητα,  αν  απαιτούσαν  το  μείζον 
που  θα  ήταν  η  δική  τους  πατρίδα.  Πάντως  αργότερα  το  πεδίο  εφαρμογής  της 
αυτοδιάθεσης  σε  κάθε  λαό  διευρύνθηκε,  ανεξαρτήτως  αν  αυτός  τελεί  υπό  ξένη 
κατοχή ή υπό τυραννικό καθεστώς, αλλά το μετατρέπει ως όπλο έναντι του κράτους 
για να του προετοιμάσει τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητά του 
εντός του κράτους.38 Στη μετεξέλιξη του διεθνούς συστήματος, η δημοκρατία και η 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχει αποτελέσει σύνηθες κριτήριο για 
την  αναγνώριση  νέων  κρατών  και  αυτό  γίνεται  εμφανέστερο  στην  ένταξη  των 
χωρών αυτών σε οργανισμούς και έτσι έχει καθιερωθεί σαν πρακτική ‐άτυπα ίσως‐ 
κάθε αναδυόμενο κράτος να διαθέτει εδραιωμένους δημοκρατικούς θεσμούς.39 

Η  εθνική  ταυτότητα  διαδραματίζει  νευραλγικό  ρόλο  στις  διεθνείς  σχέσεις,  καθώς 
και  στην  πολιτική  διαδικασία  στο  εσωτερικό  του  κράτους.  Διαπιστώνεται  η 
αδυναμία του κράτους να επιβάλει τη δική του ταυτότητα σε άλλες ομάδες που δε 
τη  μοιράζονται  λόγω  ιδιαίτερης  καταγωγής  και  με  εμφανή  την  πρόθεση  να 
διατηρήσουν αυτήν την ιδιαίτερη ταυτότητα. Η αντιπαράθεση όταν δεν αποφευχθεί 
εν  τη  γενέσει  της,  οδηγεί  τις  ομάδες  στην  επιμονή  των  αιτημάτων  και  το  χάσμα 
διευρύνεται.  Στις  κοινωνίες  των  πολλών  εθνοτήτων  το  πρόβλημα  είναι  οξύτερο, 
διότι επιχειρείται στο όνομα της δημοκρατίας να αναγνωρίζονται και να παρέχονται 
οι  ελευθερίες  υπέρ  των  ομάδων  αυτών,  που  ενισχύουν  και  διατηρούν  ζώσα  την 
υπόστασή  τους.40  Το  ζήτημα  λοιπόν  είναι  αν  και  κατά  πόσο  η  ελευθερία  του 
μειονοτικού πληθυσμού  είναι  δυνατόν  να  εκπληρωθεί,  χωρίς  να διαταράσσεται  η 
άρτι  παγιωθείσα  κυριαρχία  του  νέου  κράτους.  Πρέπει  να  περισωθεί  με  διεθνή 
έλεγχο  και  εφαρμογή  των  κανόνων  δικαίου  η  υπόσταση  των  ομάδων  αυτών, 
ακολουθώντας τα κράτη τις οδηγίες που τους παρέχονται για τη δίκαιη μεταχείριση 
που αρμόζει στους πολίτες, στα διάφορα κείμενα των ψηφισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών.  Στη  λογική  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  η  δημοκρατική  αυτοδιάθεση 
συνέβαλε  στην  ανάδειξη  των  αιτημάτων  των  επιμέρους    εθνοτικών  ή  άλλων 

                                                            
37 Βλ. Darren Zook, “Decolonizing Law:  Identity Politics, Human Rights, and  the United Nations”, 19 
Harv. Hum. Rts. J. 95 (2006),  σελ 100 

38 Βλ. Hurst Hannum, “Rethinking Self‐Determination”, 34 Va J. Int’l L. 1 (1993),  σελ. 27 

39 Βλ. Sean Murphy, ο.π. σημ. 136 ,  σελ. 127‐128 

40  Βλ.  Charles  Ehrlich,  “Democratic  Alternatives  to  Ethnic  Conflict:  Consociationalism  and 
Neoseparatism”, 26 Brooklyn J. Int’l L. 447 (2000), σελ.448 
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ιδιαίτερων ομάδων, των οποίων οι στάσεις και οι αντιλήψεις δεν ήταν δυνατόν να 
ακούγονται ή να προάγονται στο πλαίσιο της δημοκρατίας. 

3. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Η  αναγνώριση  των  ιδιαιτεροτήτων  και  του  αυτοπροσδιορισμού  των  εθνικών 
μειονοτήτων και άλλων κοινοτήτων εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ανάγνωσης της 
αυτοδιάθεσης.  Κατά  τις  δεκαετίες  1970‐1980,  η  εσωτερική  αυτοδιάθεση  είχε 
συνδεθεί  με  την  προστασία  των  μειονοτήτων.  Η  μειονότητα  σύμφωνα  με  έναν 
παλαιό αλλά εν χρήσει ορισμό, αφορά σε ομάδα πληθυσμού που είναι αριθμητικά 
κατώτερη  σε  σχέση  με  τον  υπόλοιπο  πληθυσμό  κράτους  και  η  θέση  της  στην 
πολιτική  κοινωνία  είναι  υποδεέστερη.  Μια  μειονότητα  εκτός  του  ότι  είναι  πιο 
ολιγάριθμη,  χαρακτηρίζεται  τόσο  από  έλλειψη  δυνατότητας  λήψης  αποφάσεων, 
όσον  αφορά  τη  δική  της  κατάσταση,  όσο  και  από  διαφορετική  ταυτότητα  και 
καταγωγή,  που  ωστόσο  συνδέεται  με  την  ταυτότητα  ενός  άλλου  κράτους.  Είναι 
όμως  χαρακτηριστικό  ότι  τα  μέλη  της  μειονότητας  συνδέονται  μεταξύ  τους  με 
ισχυρούς  δεσμούς  πολιτιστικής  και  εθνικής  καταγωγής  και  σε  ορισμένες  ηχηρές 
περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από  την  ιδιαίτερα στενή σχέση και εξάρτηση από τη 
χώρα που θεωρείται η μήτρα της εθνικής τους καταγωγής. 

Το μειονοτικό δικαίωμα έχει ως στόχο  να προστατεύσει  τις αξίες,  τη  γλώσσα,  την 
παράδοση  που  επιθυμεί  να  συνεχίσει  το  σώμα  των  ατόμων  που  εθνολογικά, 
γλωσσικά ή θρησκευτικά ανήκουν στη μειονότητα. Η μειονοτική προστασία συνιστά 
υποχρέωση  του  κράτους  απέναντι  στους  πολίτες  αυτούς  που  επιλέγουν  την 
παραμονή  στη  μειονότητα  και  τη  διατήρηση  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  της 
και  την  ανάπτυξη  της  δικής  τους  υποκουλτούρας  ως  τμήμα  των  εθίμων  και  των 
αξιών  της  προσωπικότητας  των  μελών  της.  Η  μειονοτική  προστασία  είναι  το 
αντιστάθμισμα της διατήρησης της ενότητας της επικράτειας, εξισορροπώντας την 
εξουσία της πλειοψηφίας.41 

Η  ένταξη  των μειονοτήτων στην  έννοια  της αυτοδιάθεσης, αποδεσμεύτηκε με  την 
πάροδο  του  χρόνου,  καθόσον  η  περίπτωση  των  μειονοτήτων  ενέπεσε  σε  θέμα 
ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος  της  διεθνούς  κοινότητας  με  δεδομένο  το  ογκούμενο 
κύμα  των  απαιτήσεων  εκ  μέρους  των  πληθυσμών  αυτών.  Η  αυτοδιάθεση 
(εσωτερική)  συνιστά  μια  ελάχιστη  διαβεβαίωση  περί  δημοκρατικών  δικαιωμάτων 
τους  ως  ομάδας  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  τους  που  τους  κάνουν  διακριτούς 
έναντι της πλειοψηφίας. Για πολλές χώρες, η ευνοϊκή μεταχείριση ή η πρόνοια υπέρ 
της συμμετοχής των μειονοτήτων έχει τύχει των ανάλογων αντιρρήσεων και οι λόγοι 
είναι  προφανείς.  Το  ενιαίο  κράτος  επειδή  κινδυνεύει  από  διαλυτικές  τάσεις,  δεν 

                                                            
41  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη‐Σε  αναζήτηση  ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 87 
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είναι  γενναιόδωρο  σε  παροχές  προς  τις  ομάδες  αυτές.  Προκαλεί  δε  διχασμό  στις 
τάξεις  της  πλειοψηφίας,  επειδή  στην  οπτική  της,  οι  μειονότητες  γίνονται 
αντικείμενο  ιδιαίτερης  μεταχείρισης,  απολαύουν  των  προνομίων  τους  που 
απορρέουν από  τη μειονοτική υπόστασή τους,  επιπλέον μάλιστα δεν εντάσσονται 
στον κοινωνικό ιστό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κράτος αντεπεξέρχεται στις 
απαιτήσεις  και αντιπαρέρχεται  τις  ενδεχόμενες φυγόκεντρες  κινήσεις  ενισχύοντας 
τις  μειονοτικές  παροχές  διεθνών  δικαιωμάτων.  Το  κλασικό  επιχείρημα  των 
αριθμητικά  υποδεέστερων  ομάδων  είναι  η  διατήρηση  της  δικής  τους  κουλτούρας 
και της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους. 

Οι μειονότητες έρχονται αντιμέτωπες με την πλειοψηφία και αυτός προβάλλεται ως 
ο  ισχυρότερος  λόγος  των  συγκρούσεων.  Οι  μειονότητες  δεν  έχουν  τύχη  να 
αναδειχτούν  και  να διαδραματίσουν πολιτικό  ρόλο στα δρώμενα  της  χώρας  τους, 
ούτε  ίσως  να  επιτύχουν  τη  διαμόρφωση  πολιτικών  δομών  και  αυτοτελούς 
ειδικότερης οργάνωσης στην περιφέρεια όπου διαβιούν. Οι μειονότητες προκαλούν 
το  πλαίσιο  της  εδαφικής  και  θεσμικής  μορφής  του  κράτους,  αμφισβητούν  τη 
λειτουργικότητα  της  δημοκρατίας  για  αυτούς  και  αντιδρούν  στη  συνέχιση  της 
εφαρμογής  της  αρχής  της  λαϊκής  κυριαρχίας.  Θεωρούν  ότι  η  τελευταία 
αντιστρατεύεται άρδην τα συμφέροντά τους, διότι δε θα επιτρέψει ποτέ στα μέλη 
τους  να  αναδειχτούν  πολιτικά,  ούτε  η  μειονοτική  πολιτική  θα  προέρχεται  από  τη 
δική  τους  άποψη.  Θα  διατηρηθεί  το  σύστημα  αυτό  για  πάντα  ή  θα  συνιστά  μια 
προσωρινή  κατάσταση  που  μπορεί  να  επιτρέψει  την  απόκτηση  ισότητας  μέσω 
θετικών ενεργειών και εν τέλει τη μετάβαση προς την ενσωμάτωση; Στον αντίποδα 
της  αναζήτησης  για  το  μέλλον  των  μειονοτήτων  αναπτύσσεται  η  έννοια  της 
αυτονομίας, ή αλλιώς της συναινετικής συνύπαρξης. 

3.1. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 

Συνήθως  η  μειονότητα  συγκεντρώνεται  εδαφικά,  ενώ  σε  άλλες  περιπτώσεις 
διασπείρεται ανά  την  επικράτεια.  Η  συγκέντρωση  του πληθυσμού σε  ένα  έδαφος 
συνιστά  προσόν  για  τη  μειονότητα.  Εκτός  των  μειονοτικών  δικαιωμάτων,  είναι 
ευχερέστερο  να  της  προβλεφθεί  η  παραχώρηση  αυτονομίας  σε  θέματα  ειδικής 
αρμοδιότητας, που δεν αφορούν στον υπόλοιπο πληθυσμό. Η αυτονομία ή ακόμα 
και  η  ομοσπονδιακή  υπόσταση  της  μειονότητας  είναι  αντίμετρα  έναντι  της 
απόσχισης. Η παραχώρηση αυτονομίας έχει ως χαρακτηριστικό  την κατανομή  των 
λειτουργιών  και  αρμοδιοτήτων,  στην  έκταση  που  αφορά  μια  συγκεκριμένη 
εθνότητα.42  Η  αυτονομία  μπορεί  να  έχει  εδαφικό  προσδιορισμό,  μπορεί  όμως  να 
της  λείπει  αυτό  το  χαρακτηριστικό,  οπότε  και  έχουμε  τη  λειτουργική  αυτονομία. 

                                                            
42  Νίκος  Κοτζιάς, «Το  Ενεργητικό  Δημοκρατικό  Κράτος,  Εθνικό  Κράτος  και  Παγκοσμιοποίηση»,  εκδ 
Καστανιώτη Αθήνα (2004), σελ 130 
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Αυτή  προσφέρεται  ως  η  εναλλακτική  λύση  ενάντια  στην  εδαφική  αυτονομία  ή 
ομοσπονδία,  είτε  βέβαια  στην  ακραία  εκδήλωση  της  απόσχισης.  Εγγυάται  τη 
σταθερότητα στο  βαθμό που απορροφά πολλά από  τα αιτήματα  της  μειονότητας 
που  επιχειρεί  να  εκπληρώσει  πολλές  από  τις  φανερές  και  μη  επιδιώξεις  της  να 
ασκήσει  την  εξουσία,  τουλάχιστον  στα  θέματα  που  άπτονται  της  δικής  τους 
ταυτότητας  και  κουλτούρας.  Οι  μειονότητες  συνήθως  προτιμούν  την  εδαφική 
αυτονομία, απαιτώντας στην περιοχή τους αποκλειστική αρμοδιότητα, όσον αφορά 
σε  θέματα  γλώσσας,  πολιτισμού  και  θρησκείας.  Έτσι  τα  μέλη  της  μειονότητας 
αισθάνονται  την  περιοχή αυτή ως  πατρίδα  τους,  αν  και  στο πλαίσιο  ενός  ενιαίου 
κράτους.  Η  εδαφική  αυτονομία  είναι  ένα  βήμα  πριν  την  ομοσπονδιοποίηση,  που 
συνιστά το επόμενο στάδιο οργάνωσης. Ο έλεγχος που ασκεί μια ομάδα στα όρια 
της  ομοσπονδίας  είναι  σαφώς  υπέρτερος  και  πληρέστερος  σε  σύγκριση  με  αυτόν 
τον περιορισμένο της εδαφικής αυτονομίας. Η αυτονομία είναι η έσχατη λύση, όταν 
η εδαφική κοινότητα έχει αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής, μην επιτρέποντας στο 
κυρίαρχο  κράτος  τις  παρεμβάσεις.43  Η  περίπτωση  του  Κοσσόβου  είναι 
χαρακτηριστική,  με  τον  πληθυσμό  της  απομονωμένης  περιοχής  να  επιδιώκει 
σταθερά την αυτονομία της, που η κυβέρνηση της χώρας στην οποία ανήκει,  τους 
την  αρνείτο  πεισματικά.  Το  Κόσσοβο,  όπως  θα  δούμε  και  παρακάτω  τελούσε  σε 
κλοιό  και  η  κυβέρνηση  του Βελιγραδίου συγκέντρωνε  όλα  τα  χαρακτηριστικά  του 
αυταρχισμού και  της απολυταρχίας. Ο υπαίτιος  για  την παραλυσία  της  χώρας  και 
την άρνηση  να παραχωρήσει  στους Κοσσοβάρους  ένα ποσοστό αυτονομίας,  όσον 
αφορά στα εκπαιδευτικά και γλωσσικά ζητήματα των αλβανογενών πολιτών, όξυνε 
τη στάση τους και τους ώθησε σε δυναμική αντιπαράθεση με ένα καθεστώς που δε 
διαλεγόταν καθόλου ούτε είχε κατά νου την παροχή των ελάχιστων δημοκρατικών 
προσφορών  προς  τη  μειονότητα  αυτή.  Ο  πληθυσμός  του  Κοσσόβου  κατείχε 
αυτονομία  με  δυνατότητα  προοπτικής  απόσχισης  όπως  διατυπωνόταν  στο 
Σύνταγμα  του  1989.  Αυτό  προτάθηκε  ως  λύση  μετά  το  1997,  λύση  την  οποία 
αρνήθηκε  ο Milosevic.  Ο  εκ  των  υστέρων  de  facto  έλεγχος  της  περιοχής  και  η 
απόσπασή της από την εξουσία της Σερβίας, δυνάμει της επέμβασης, αλλά και της 
απόφασης  του  Συμβουλίου Ασφαλείας(1244/1999),  η  λύση  που  προέβαλε  ήταν  η 
ανεξαρτησία. Την εξέλιξη αυτή αδυνατούσε να αντιληφθεί έστω και παράκαιρα, η 
τότε σερβική ηγεσία για να αναχαιτίσει  την ορμητική απαίτηση  των Κοσσοβάρων. 
Αντί  της  αυτονομίας  επελέγη  η  αντιπαράθεση  που  οδήγησε  σε  αυτήν  την  εξέλιξη 
του κακού για τη σερβική ηγεσία σεναρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 1999, 
η διεθνής κοινότητα εκλαμβάνει εμμέσως τον αλβανογενή πληθυσμό του Κοσσόβου 
ως μονάδα αυτοδιάθεσης, ενισχύοντας το καθεστώς αυτονομίας που απολάμβανε 

                                                            
43  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη‐Σε  αναζήτηση  ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 103 
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μεταφέροντάς  τον  όπως  και  τελικά  έγινε  προς  την  απόκτηση  μονομερούς 
ανεξαρτησίας. 

 

4. Η ΑΠΟΣΧΙΣΗ 

Ως  απόσχιση  ορίζεται  η  επίσημη  αποχώρηση  μιας  εδαφικής  οντότητας  από  το 
ανεξάρτητο κράτος. Απόσχιση απαιτούν τόσο οργανωμένες σε ομοσπονδιακά κράτη 
πολιτείες, όσο και άλλες εδαφικές οντότητες, που μειοψηφούν στην επικράτεια της 
χώρας. Η απόσχιση συνιστά επιδίωξη των ομάδων αυτών που δε συγκαταλέχθηκαν 
με την πλειοψηφία, να αποκτήσουν δική τους πατρίδα. Επειδή συνιστά διεκδίκηση 
της  αυτοδιάθεσης  που  αποσκοπεί  σε  σύσταση  κράτους,  εξετάζεται  αν  υπάρχει 
δικαίωμα  στην  απόσχιση.  Η  απαίτηση  απόσχισης  εκδηλώνεται  μονομερώς  με 
εξεγέρσεις  από  την  πλευρά  της  μειονότητας,  ενώ  αντιμετωπίζεται  κατασταλτικά 
συνήθως με βία, από το κράτος με το οποίο αντιπαρατίθεται.  

Οι μελετητές της αυτοδιάθεσης υπεισέρχονται πάντοτε σε αναλύσεις γύρω από το 
ερώτημα  κατά  πόσον  η  αρχή  της  αυτοδιάθεσης  μπορεί  να  περιλαμβάνει  την 
απόσχιση, η οποία έχει τόσο υποστηρικτές όσο και αντιπάλους. Το ότι η απόσχιση 
παραμένει  στο  διάλογο  περί  αυτοδιάθεσης,  οφείλεται  κατά  πολλούς  στο  γεγονός 
ότι  η  αρχή  αυτή  είναι  ασαφής,  αφού  ακόμη  ασαφής  θεωρείται  ο  φορέας  του 
δικαιώματος.  Είναι  ένα  ερώτημα  το  οποίο  μετεωρίζεται  παρά  την  περί  του 
αντιθέτου διεθνή πρακτική και σειρά αντιρρητικών απόψεων. Την αναμόχλευση της 
σχετικής θετικής ακαδημαϊκής άποψης περί απόσχισης έχει προκαλέσει η τελευταία 
ανάδυση νέων κρατών μέσα από τη διαδικασία της διάλυσης της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1990.44 Για 
παράδειγμα  στην  περίπτωση  της  πρώην  Γιουγκοσλαβίας,  η  διεθνής  κοινότητα 
επέλεξε  μια  παραλλαγή  της  απόσχισης,  δεχόμενη  ότι  πρόκειται  για  διάλυση.  Η 
δημιουργία  νέων  κρατών  στην  εν  λόγω  περιοχή  των  Βαλκανίων  δεν  αφορά  σε 
απόσχιση, αλλά σε διάλυση της υφιστάμενης ομοσπονδίας και σε εξαρχής σύσταση 
νέων  χωρών.  Όσον  αφορά  στη  διάλυση  της  ΕΣΣΔ,  η  διεθνής  κοινότητα,  χωρίς  να 
αποδέχεται  την  απόσχιση,  εξέλαβε  ότι  η  Ρωσία  συνιστά  το  κράτος  πυρήνα  και 
διάδοχο. Το κρίσιμο δίλημμα που προσδιορίζει την απόφαση είναι το κατά πόσον η 
απόσχιση  συνιστά  σε  μια  συγκεκριμένη  περίπτωση  σταθεροποιητικό  παράγοντα 
που θα προσφέρει λύση σε μια ανεξέλεγκτη κρίση, ή αντίθετα, αν η θετική υπέρ της 
απόσχισης  απόφαση  θα  οδηγήσει  σε  περαιτέρω  απροσδιόριστη  κλιμάκωση  της 
κρίσης ή σε αλυσιδωτές απαιτήσεις σε άλλες περιοχές. Στοιχείο που σταθμίζει την 
κρίση  των  αποφασιζόντων  είναι  ο  ανθρώπινος  παράγοντας,  που  η  σωτηρία  του 

                                                            
44 Λίνα Διβάνη – Λίνος‐Αλέξανδρος Σισιλιάνος – Αχιλλέας Σκόρδας, «Διεθνείς Κρίσεις και Παρέμβαση 
της Διεθνούς Οργανώσεως», εκδ. Σάκκουλας Αθήνα (1994),σελ 351 
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προβάλλει  ως  μέτρο  εξαίρεσης  από  τον  ανελαστικό  κανόνα  της  υφιστάμενης 
εδαφικής ακεραιότητας. 

Ως  ένα  ζήτημα  που  αφορά  σε  παρέκκλιση  από  το  από  το  διεθνή  κανόνα  της 
αυτοδιάθεσης  κρίνεται  από  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας.  Το  τελευταίο  οφείλει  να 
αποφασίσει βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αν και κατά πόσον η ενέργεια 
απομάκρυνσης μιας εδαφικής οντότητας είναι δυνατόν να προκαλέσει αναστάτωση 
και  αιμορραγία  στη  διεθνή  ειρήνη  και  ασφάλεια.  Σε  περίπτωση  που  το  όργανο 
αποφασίσει  καταφατικά,  θα  καταλήξει  στα  προβλεπόμενα  μέτρα  κύρωσης  με 
σκοπό  να  εμποδίσει  τη σύσταση  ενός  κράτους που αφαιρεί  έδαφος από  ένα ήδη 
υπάρχον και πρόκειται να προκαλέσει ένα νέο κύκλο συγκρούσεων. Μπορεί όμως 
να  δεχτεί  για  τους  λόγους  που  θα  έχει  κρίνει,  ως  αποδεκτή  μια  συγκεκριμένη 
απόσχιση.  Οι  αποφάσεις  αυτές  είναι  καταλυτικές.  Το  αν  θα  επιτραπεί  να  κινείται 
έστω  ως  μη  αναγνωρισμένη  οντότητα  η  αποσχισθείσα  ομάδα,  αυτό  είναι  πάλι 
ζήτημα  που  ανήκει  στην  κυρίαρχη  αρμοδιότητα  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας,  αν 
δηλαδή θα συνεχίσει  τη  λήψη περεταίρω μέτρων, ώστε  να ανατρέψει  ολοσχερώς 
την  αποσχιστική  κίνηση  ή  αν  θα  παραμείνει  μόνο  στη  λεκτική  καταδίκη  της 
απόσχισης. Πάντως, όπως και να έχει ως κατάληξη η σειρά των αποφάσεων, όσο η 
απόφαση που απορρίπτει την απόσχιση ισχύει, καμία ενέργεια της αποσχισθείσας 
οντότητας  δε  μπορεί  να  έχει  κύρος  στο  διεθνές  δίκαιο.  Πολλές  φορές  η  χαλαρή 
αντίδραση  της  οργανωμένης  διεθνούς  κοινότητας,  όσο  η  παρανομία  αυτή  δε 
συνιστά  περεταίρω  επιβάρυνση  της  ήδη  διαταραγμένης  διεθνούς  ειρήνης  και 
ασφάλειας,  θεωρείται αρκετή  και αυτό διότι  είτε θεωρείται ότι  ο  κίνδυνος  για  τη 
διεθνή  ειρήνη  δεν  είναι  άμεσα  απειλητικός,  είτε  για  να  προλειάνει  την 
ομαλοποίηση σε μια αναδιάρθρωση του κράτους από το οποίο απομακρύνθηκε. 

Απόσχιση λοιπόν θεωρείται μια μονομερής απομάκρυνση εθνικής ομάδας από την 
επικράτεια  σε  δικό  της  έδαφος,  διασπώντας  τους  δεσμούς  της  με  το  κράτος.  Οι 
ομάδες  που  την  επιδιώκουν  έχουν  ως  στόχο  να  ανατρέψουν  την  εξουσία  του 
κράτους.  Απαιτούν  δε  να  τερματιστεί  οποιαδήποτε  άσκηση  εξουσίας  στην 
περιφέρεια  στην  οποία  κατοικούν,  αν  η  εξουσία  αυτή  προέρχεται  από  το  κράτος 
που αμφισβητούν.45  Συνήθως οι  εθνικές αυτές ομάδες συνιστούν  την πλειοψηφία 
στην  περιφέρειά  τους  όπου  συγκεντρώνονται,  έστω  και  χωρίς  σαφή  όρια,  αλλά 
συνιστούν  μειονότητα  στο  σύνολο  της  επικράτειας.  Συνήθως  μάλιστα  τελούν  σε 
ανταγωνιστική σχέση ή αντιπαλότητα με  την  κυρίαρχη πλειοψηφία  της  χώρας. Οι 
μειονότητες  εκλαμβάνουν  την  απόσχιση  ως  δικαίωμα  να  αποχωρούν  από  μια 
εδραιωμένη  πολιτική  οργάνωση,  σε  ένα  αποκλειστικά  ελεγχόμενο  έδαφος. 
Πρακτικά όμως για να απαιτείται η απόσχιση σημαίνει είτε ότι το κράτος ευρίσκεται 

                                                            
45  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη‐Σε  αναζήτηση  ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 109 
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σε  κατάσταση  παράλυσης,  είτε  ότι  δεν  κατάφερε  να  διαμορφώσει  τους 
κατάλληλους  μηχανισμούς  ώστε  να  εκπληρώνει  τους  στόχους  και  αξίες  η  εθνική 
μειονότητα και την αναμενόμενη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της. 

4.1. ΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

Οι  οπαδοί  της  απαγόρευσης  της  απόσχισης  είναι  λακωνικοί  και  στηρίζουν  την 
άποψή  τους  στο  ψήφισμα  2625/1970  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Ειδικότερα,  η 
παράγραφος  6  του  ψηφίσματος  καταδικάζει  την  απόσχιση,  καθόσον  με  αυτήν 
απαγορεύεται  «κάθε  ενέργεια  που  αποσκοπεί  στη  μερική  ή  ολική  διάσπαση  της 
εθνικής  ενότητας  και  εδαφικής  ακεραιότητας  κάθε  κράτους  ή  χώρας».  Προς 
ενίσχυση  των  επιχειρημάτων  τους,  προβάλλονται  οι  δηλώσεις  και  αποφάσεις  των 
κρατών  με  τις  οποίες  αποδεικνύεται  ότι  ούτε  τα  Ηνωμένα  Έθνη  ούτε  τα  κράτη 
μεμονωμένα  αποδέχονται  οποιαδήποτε  μορφή  απόσχισης.  Αυτή  είναι  μια  πάγια 
άποψη εκφρασμένη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, που στηρίζεται στο επιχείρημα ότι το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης είναι ένα διαρκές νομικό δικαίωμα, το οποίο μπορεί να διευκολύνει 
την ανεξαρτησία ενός πληθυσμού. Μάλιστα βάση για την απομάκρυνση συνιστά το 
ίδιο ψήφισμα 2625/1970 και ειδικότερα η απαίτηση για αντιπροσώπευση όλων των 
τμημάτων  λαού.  Η  απομάκρυνση  μπορεί  να  δικαιολογείται  σαν  νόμιμο  μέσο 
προστασίας  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Οι  οπαδοί  της  απόσχισης  έχουν  ως 
αφετηρία το επιχείρημα ότι η αυτοδιάθεση συνιστά ένα διαρκές δικαίωμα και όχι 
δικαίωμα της μιας χρήσεως και ότι ως δικαίωμα δε μπορεί να αποθαρρύνει λαούς 
από το να ιδρύουν τους δικούς τους πολιτικούς θεσμούς. Αυτό βασίζεται στην αρχή 
της  αυτοδιάθεσης  και  η  απάρνηση  εκ  μέρους  του  κράτους  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,  μπορεί  να  ενισχύσει  ακόμη  και  την  απομάκρυνση.  Η  απόσχιση 
ευθυγραμμίζεται με τα σταθερά και όχι  τα ευκαιριακά αιτήματα των πολιτών που 
αρνούνται ως εγκλωβισμένοι, να υπάγονται στην εξουσία ενός κράτους και σε αυτό 
να  οφείλουν  αφοσίωση,  όταν  το  εν  λόγω  κράτος  είναι  γι’  αυτούς  ένας  ξένος 
πολιτικός θεσμός. 

Η δημιουργία κρατών δεν έλαβε υπόψη την εθνική ομοιογένεια. Το εθνικό κράτος, 
αν και αντιπροσωπεύει όλο τον πληθυσμό, εντούτοις εγκλώβισε μειονότητες. Αυτός 
είναι  ο  λόγος  ώστε  η  εθνική  ταυτότητα  να  αναδειχθεί  σε  κυρίαρχο  στοιχείο  της 
εξουσίας  και  να  προωθεί  την  ανεξαρτησία  του  πληθυσμού  οργανωμένων 
κοινοτήτων.  Επειδή  η  απόσχιση  συνδυάζεται  με  εδαφική  διεκδίκηση,  τίθεται  το 
ερώτημα  αν  μπορεί  μια  μονάδα  που  συνιστά  τμήμα  της  ενιαίας  κυριαρχίας  ενός 
κράτους να ικανοποιήσει αλλιώς την απαίτησή της για απόκτηση εδαφικής βάσης. Η 
εθνική  ομάδα  καταρχήν  εκλαμβάνει  ότι  πρέπει  να  της  διατίθεται  ο  δικός  της 
φυσικός  χώρος,  ώστε  να  αναπτύσσεται  σύμφωνα  με  την  κουλτούρα  που  η  ίδια 
θεωρεί  ότι  της  είναι  απαραίτητο  πνευματικό  στοιχείο  για  την  ανάπτυξη  της 
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ιδιαίτερης ταυτότητας και προσωπικότητάς της, αλλά και των μελών της σε ατομικό 
επίπεδο.  Όσο  δε  ενοποιημένος  είναι  ο  εδαφικός  χώρος,  τόσο  συνεισφέρει  στην 
πολιτιστική συνοχή της μειονότητας. 

Το σύνηθες όραμα  των κοινοτήτων αυτών είναι η ανεξαρτησία ή η  κυριαρχία στο 
χώρο  τους,  χωρίς  ίσως  να  αποκλείεται  η  ένωσή  τους  με  άλλο  εθνικά  συγγενές 
κράτος ή άλλη ομοεθνή τους ομάδα. Η ταυτότητα της μειονότητας είναι δυνατόν όχι 
μόνο  να  διατηρείται,  αλλά  και  να  αναδεικνύεται.  Η  απόσχιση  υπογραμμίζει  την 
απαίτηση  του  πληθυσμού  να  αποκτήσει  τη  δική  του  κυριαρχία.  Σχετίζεται  με  μια 
σειρά  από  κοινωνικούς  και  οικονομικούς  λόγους.  Στο  επίκεντρο  της  απόσχισης 
αναζητούνται ο αποκλεισμός του πληθυσμού από τα κέντρα εξουσίας, η οικονομική 
εκμετάλλευση,  ο  αποκλεισμός,  η  διακριτική  μεταχείριση,  καθώς  και  η  μαζική  και 
συστηματική  παραβίαση  των  θεμελιωδών  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Η  διεθνής 
κοινότητα  μέσα  από  τις  διεθνείς  αποφάσεις  της,  μόνο  αυτές  τις  περιπτώσεις 
δέχεται.  Αυτό που  καθορίζει  την απόσχιση  είναι η  εκτίμηση  του  κόστους από  την 
εδαφική ανα‐οριοθέτηση.46  

Αφετηρία  της  εντόνως  διιστάμενης  άποψης  περί  απόσχισης  αποτελεί  ο  όρος 
«λαός»(people),  που  περιέχεται  στις  σχετικές  διατάξεις  περί  αυτοδιάθεσης  των 
ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και των δύο Συμφώνων 
του  1966.  Επειδή  η  μέχρι  τώρα  εφαρμογή  αφορούσε  σε  αποικιακούς  λαούς, 
θεωρήθηκε  ότι  καλύπτει  μόνο  αυτούς  και  ότι  κάθε  άλλη  απαίτηση  συνιστά 
απόσχιση. Επειδή η αυτοδιάθεση συναρτάται με την ανεξαρτησία, θεωρείται ότι η 
απαίτηση απόσχισης μπορεί να αποκαταστήσει τη στέρηση της ανεξαρτησίας. Για το 
λόγο αυτό σταδιακά, στην έννοια της αυτοδιάθεσης έχει προστεθεί τόσο η υπαγωγή 
σε  ξένη  κατοχή,  ή  ακόμη  κάθε περίπτωση μη  ορθής  εφαρμογής  της.  Ακόμη  και  η 
στέρηση δικαιωμάτων ή αυτονομίας καθιστά τον πληθυσμό‐θύμα δικαιούχο. Μετά 
την παραχώρηση ανεξαρτησίας, απαιτήσεις που θα διασπούν την εδαφική ενότητα 
κρίνονται αν εμπίπτουν στην έννοια της αυτοδιάθεσης ή αν συνιστούν απόσχιση. Η 
απόσχιση μεταμορφώνει την αυτοδιάθεση από συντηρητική σε αρχή ριζοσπαστικών 
αλλαγών, παραμερίζοντας στενές αντιλήψεις περί κράτους, όσο καταπιεστικό και αν 
είναι  αυτό  για  τις  ομάδες  πληθυσμού.  Σημαίνει  αλλαγή  σε  σύνορα,  κάτι  που 
προδιαθέτει  αρνητικά,  καθώς  και  μετατροπές  στην  παγκόσμια  διανομή  εξουσίας. 
Ενισχύει  δε  αποκλεισμένες  εθνικές  ομάδες  στις  απαιτήσεις  τους  να  είναι  φορείς 
αποκλειστικής  αρμοδιότητας  και  κυριαρχία,  αλλάζοντας  τα  αριθμητικά  δεδομένα 
και τον παγκόσμιο χάρτη. 

                                                            
46 Αντώνης Μπρεδήμας, «Αυτοδιάθεση των Λαών και Εδαφικές Διεκδικήσεις», εκδ.Σάκκουλας Αθήνα 
(1986), σελ 116 
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Επειδή  η  απόσχιση  αφορά  στην  ίδρυση  μιας  νέας  πολιτικής  οργάνωσης  που  θα 
απαιτήσει  ισότιμη  κυρίαρχη  υπόσταση  και  αναγνώριση,  είναι  ένα  ζήτημα  που 
εμπίπτει στο διεθνές δίκαιο. Ως παραπροϊόν της αρχικής εφαρμογής αυτοδιάθεσης, 
θεωρείται  ως  ασυμβίβαστη  προς  το  διεθνές  δίκαιο,  επειδή  συγκρούεται  με  τον 
κανόνα της εδαφικής ακεραιότητας. Η νομιμοποίησή της δεν είναι αποτέλεσμα της 
αναγνώρισης,  αλλά  των  αποφάσεων  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας.  Η  πρόσφατη 
περίπτωση  του  Κοσσόβου  είναι  διαφωτιστική.  Το  αν  η  περιοχή  αυτή  τελικά 
αποσχισθεί,  θα  το  αποφασίσει  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  και  δεν  αρκούν  μόνο  οι 
αναγνωρίσεις  άλλων  κρατών.  Η  μόνη  επικύρωση  απόσχισης  υπό  τον  έλεγχο  του 
Συμβουλίου  Ασφαλείας  είναι  αυτή  του  Bangladesh.  Από  τις  σύγχρονες  μελέτες 
συνάγεται  το  συμπέρασμα  ότι  θεωρητικά  είναι  αναπόφευκτο  το  δικαίωμα  της 
αυτοδιάθεσης  να  περικλείει  την  απόσχιση  ως  μέτρο  σωτηρίας.  Είναι  ανώφελη  η 
επιμονή  στην  απόρριψη  της  απόσχισης,  εφόσον  η  αρχή  της  αυτοδιάθεσης 
παραβιάζεται.  Η  απόσχιση  προσφέρεται  ως  η  μόνη  λύση,  όταν  έχουν  εξαντληθεί 
όλα  τα  λοιπά  μέσα  αποκατάστασης  της  εσωτερικής  αυτοδιάθεσης  του 
συγκεκριμένου  πληθυσμού.  Μια  εθνική  ομάδα  ή  κοινότητα  πρέπει  να  τελεί  εν 
γνώσει  τού  ότι  είναι  η  διεθνής  κοινότητα  που  θα  κρίνει  το  αίτημά  της  να 
απομακρυνθεί  σε  δική  της πατρίδα.  Η  διεθνής  κοινότητα  έχει  το  συνολικό  έλεγχο 
της εδαφικής ανακατάταξης και αφού προηγουμένως θα έχει εξετάσει εξονυχιστικά 
αν συντρέχουν  λόγοι ώστε η  ομάδα να απομακρυνθεί αξιολογώντας  τις συνθήκες 
που οδηγούν στη διαμόρφωση του αποσχιστικού αιτήματος. 

Το  διεθνές  δίκαιο  συνήθως  δεν  προβλέπει  όλες  τις  εξελίξεις  στο  διεθνές 
περιβάλλον,  ώστε  να  αποτελεί  μια  νόρμα  για  τις  απαιτήσεις  που  μπορούν  να 
εκπληρώνουν  σύγχρονες  ανάγκες  και  να  υπογραμμίζουν  τις  τάσεις  της  διεθνούς 
κοινότητας.  Σε άλλες μάλιστα περιπτώσεις  είναι σκοπίμως ασαφής ο  κανόνας  του 
διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο από τη φύση του ακολουθεί τις εξελίξεις και τη 
διεθνή  πολιτική  που ωριμάζει  και  προσπαθεί  να  συνοψίσει  τις  αποφάσεις  της  σε 
γραπτό  ή  εθιμικό  κανόνα  δικαίου.  Εξάλλου,  διακρίνεται  από  μια  βραδύτητα  όχι 
μόνο  στην  εξέλιξή  του,  αλλά  και  ως  προς  την  υιοθέτηση  νέων  κανόνων  ή  την 
αναθεώρηση των αναχρονιστικών. Δεν υπάρχει ούτε αυτοματισμός, ούτε μπορεί το 
δίκαιο να επιμείνει σε έναν απαγορευτικό κανόνα σε εξαιρετικές  περιστάσεις που 
εκ των πραγμάτων επιβάλλουν την επ’ ωφελεία παρέκκλιση από αυτόν. Υπάρχουν 
πιεστικές καταστάσεις που απαιτούν τη σχετική διευθέτηση και συνήθως η πολιτική 
προηγείται  και  η  έγκρισή  του  υπό  τη  μορφή  ενός  κανόνα  έπεται.  Αν  όμως 
ενταχθούμε στη λογική ότι  το διεθνές δίκαιο προβάλλει  τις οικουμενικές αξίες,  τη 
σταθερότητα και την προαγωγή των κοινών συμφερόντων ως μια κοινωνική δράση, 
τότε  μια  κρίση  γύρω  από  την  τύχη  ενός  λαού  δε  μπορεί  παρά  να  συνιστά  μια 
πολιτική επιλογή, που ανάλογα με την περίσταση, ακολουθεί δίκαια την έννοια της 
ελάχιστης διεθνούς έννομης τάξης. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η απόσχιση έχει πολιτογραφηθεί ως ένα παραπροϊόν  της αυτοδιάθεσης.  Ενώ προ 
του πολέμου οι  απόψεις περί απόσχισης ήταν πιο  ευνοϊκές,  μετά  τον πόλεμο  και 
την  επικράτηση  των  αρχών  που  εδραιώνουν  το  κράτος,  η  διεθνής  στάση  είναι 
απορριπτική.  Προφανώς,  η  ισορροπία  και  η  σταθερότητα  του  μεταπολεμικού 
κόσμου  προείχαν  έναντι  άλλης  επιδίωξης  εθνικών  πληθυσμών.  Οι  αποσχιζόμενοι 
πληθυσμοί επικαλούνται την αρχή της αυτοδιάθεσης. Η απόσχιση όμως συνιστά την 
πιο ακραία εκδήλωση της αυτοδιάθεσης, ενώ τα αιτήματα των πληθυσμών που την 
επιδιώκουν θα μπορούσαν να διευθετούνται με άλλες πολιτικές που αφορούν στην 
οργάνωση του κράτους τους. 

Στη  διεθνή  πρακτική  έχει  χαρακτηριστεί  αλλά  και  αντιμετωπιστεί  ως  μη  νόμιμη 
ενέργεια,  αφού  συγκρούεται  με  τη  θεμελιώδη  αρχή  της  εδαφικής  ακεραιότητας. 
Ακόμη  και  για  τις  περιπτώσεις  εκείνες  που  το  δικαίωμα  της  αυτοδιάθεσης 
αναβιώνει  δυνάμει  του  ψηφίσματος  2625/1970  της  Γενικής  Συνέλευσης  των 
Ηνωμένων  Εθνών,  δηλαδή  στο  μετα‐αποαποικιακό  πλαίσιο,  η  αρχή  της  εδαφικής 
ακεραιότητας μπορεί να αποτελεί ισχυρή τροχοπέδη. Αν το πρόβλημα της διεθνούς 
κοινότητας είναι η σταθερότητα ή η διατήρηση του υφιστάμενου status quo, χωρίς 
πρόθεση  οιασδήποτε  αλλαγής,  τότε  η  απαίτηση  της  απόσχισης  συγκεντρώνει 
ελάχιστες  πιθανότητες  επιτυχίας.  Τα  λοιπά  στοιχεία  που  προβάλλονται  ως 
επιχειρήματα,  δηλαδή  η  οικονομική  εκμετάλλευση,  η  υποβολή  σε  εξαθλίωση,  η 
απομόνωση  από  τις  πολιτικές  αποφάσεις,  καθώς  και  οι  στερήσεις  και  οι 
παραβιάσεις  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  των  ομάδων,  έρχονται  σε  επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης, αφού η διεθνής κοινότητα έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα 
της απόσχισης. 

Από  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του 1960  αντιμετωπίστηκε με αρκετή  δυσπιστία,  διότι 
την  εποχή  που  ακολούθησε  την  ολοκλήρωση  της  αποαποικιοποίησης, 
επικρατούσαν  δύο  απόψεις:  η  μία  η  οποία  πρέσβευε  ότι  η  αυτοδιάθεση 
συνδυάζεται μόνο με τη δημιουργία κράτους και η δεύτερη που υπερθεμάτιζε ότι η 
αυτοδιάθεση  αποτελεί  δικαίωμα  μιας  χρήσεως(one  shot  affair)  και  σαφώς  δε 
πρόκειται για ένα διαρκές(on going) δικαίωμα. Υπό την έννοια αυτή, η αυτοδιάθεση 
δε  συνεπάγεται  αυτόματα  τη  δημιουργία  κράτους,  αλλά  μπορεί  να  ικανοποιεί 
απαιτήσεις αυτονομίας ή άλλου είδους επιχώριας  κυριαρχίας ή αυτονομίας. Ήταν 
εμφανής η πρόθεση  της διεθνούς  κοινότητας  να  τεθεί  ένας ασφαλής φραγμός σε 
περαιτέρω απαιτήσεις που θα έθεταν σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο τόσο το αδιαίρετο 
του εδάφους του άρτι ανεξάρτητου κράτους, όσο και τη διεθνή ασφάλεια. 
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Η κατ’ εξαίρεση απόσχιση θεωρείται από τους μελετητές ότι αποτελεί το γνώμονα 
εκτίμησης  της  διεθνούς  κοινότητας.  Κατά  πρώτον  επιτρέπεται  όταν  σημειώνεται 
μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας. Κατά δεύτερον, 
οι  στερήσεις  της  ταυτότητάς  τους  είναι  επίσης  σημαντικός  λόγος.  Κατά  τρίτον,  η 
εδαφική  παράμετρος  και  οι  παρενέργειες  στο  διεθνές  σύστημα  λαμβάνονται 
ομοίως  υπόψη.  Ο  σοβαρός  αντίλογος  αφορά  στην  εδαφική  ακεραιότητα  που 
διασπάται με την απόσχιση. Αναιρείται αν η μόνη λύση τερματισμού της βίας δεν 
αφήνει  περιθώρια  εκτίμησης  της  ακεραιότητας.  Η  πλειονότητα  των  διεθνολόγων 
ακολουθεί τη συσταλτική ερμηνεία και για αυτούς η απόσχιση δε συνιστά δικαίωμα 
κατά  το  διεθνές  δίκαιο  και  όπως  σημειώνεται  αυτό  είναι  το  αποτέλεσμα  της 
πρακτικής που υπογραμμίζουν τα αιτήματα πολλών εθνοτήτων που επιχειρούν να 
αποσκιρτήσουν.  Τα  κράτη  που  δέχονται  τέτοια  αιτήματα,  τα  απορρίπτουν 
συλλήβδην. Θεωρούν ότι  το δικαίωμα του κράτους να διατηρηθεί αμετάβλητο ως 
προς  την  εδαφική  του  ολοκλήρωση,  υπερισχύει  κάθε  αιτήματος  να 
ανεξαρτητοποιηθεί ένα εθνικό υποσύνολο. 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Το  Κόσσοβο  σήμερα  απαρτίζεται  από  αλβανόφωνο  πληθυσμό  κατά  90%,  αλλά 
αποτελεί την κοιτίδα του σερβικού πολιτισμού, πράγμα που αποδεικνύεται από το 
πλήθος  μνημείων  και  άλλων  θρησκευτικών  ναών  και  μοναστηριών  του 
ακολουθούμενου ορθόδοξου δόγματος. Παρόλα αυτά, ο αλβανόφωνος πληθυσμός 
κατοικεί  αδιαλείπτως  στην  περιοχή  που  εγκαταλείφθηκε  κατά  μεγάλο  μέρος  από 
τους  Σέρβους  κατοίκους  και  στον  πληθυσμό  αυτό  αναγνωρίστηκαν  δικαιώματα 
αυτονομίας και υπό όρους απόσχισης ως περιοχή, όπως διατυπώθηκαν σαφώς στο 
ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1974. 

Η υπόθεση του Κοσσόβου δεν είναι νέα. Το 1989, όταν τα πρώτα σημάδια διάλυσης 
της Γιουγκοσλαβίας ήταν πλέον εμφανή, ο πληθυσμός εξεγέρθηκε, διότι το ίδιο έτος 
ο  Milosevic  τερμάτισε  το  καθεστώς  αυτοδιοίκησης  των  αλβανόφωνων,  όπως 
ασκείτο  σταθερά  σύμφωνα  με  το  Σύνταγμα  του  1974.  Η  διοίκηση  της  περιοχής 
περιήλθε εξ ολοκλήρου στη σερβική κυβέρνηση. Σε δημοψήφισμα που διεξήχθη στο 
Κόσσοβο  το  1992,  οι  κάτοικοι  τάχθηκαν  υπέρ  της  απομάκρυνσης  από  τη  Σερβία, 
πράγμα  που  ουδέποτε  αναγνωρίστηκε  από  τη  Σερβία.  Η  τελευταία  πύκνωσε  την 
παρουσία  στρατιωτικών  δυνάμεων  στην περιοχή  και  εξέφρασε  τη  σαφή αντίθεσή 
της σε οποιαδήποτε πρόθεση των αλβανόφωνων να αποσκιρτήσουν σε  βάρος  της 
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εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας‐Μαυροβουνίου. Η διεθνής κοινότητα εκείνη τη 
χρονική φάση, είχε στραμμένη την προσοχή της στη δημιουργία των νέων κρατών. 
Η  ομαλή  διάλυση  της  Γιουγκοσλαβίας  υπό  την  εποπτεία  των  ΗΠΑ  και  της  ΕΕ 
συνιστούσε  σαφή  προτεραιότητα.  Η  συζήτηση  για  τη  διευθέτηση  του  Κοσσόβου 
αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, όταν η διεθνής κοινότητα είχε τρέψει την προσοχή 
της στον τερματισμό του πολέμου και στη διευθέτηση της Βοσνίας‐Ερζεγοβίνης. Δεν 
υπήρχε  διαθέσιμος  χρόνος  για  να  επιληφθεί  η  διεθνής  κοινότητα  την  τύχη  του 
Κοσσόβου,  αν  και  ο  χρόνος  μπορούσε  να  λειτουργήσει  υπέρ  της  επινόησης 
εναλλακτικών επιλογών.47 

Η  μετέπειτα  μεταμελημένη  πολιτεία  του Milosevic  και  η  συνεργασία  του  με  τις 
δυτικές δυνάμεις, ανέβαλε ακόμη περισσότερο το ζήτημα. Πλην όμως, μετά το 1997 
ο Milosevic  είχε  πάλι  σοβαρές  αντιρρήσεις,  τις  οποίες  προέβαλλε  και  επ’  αυτών 
ήταν  ανένδοτος,  δηλαδή  να  παραχωρήσει  καθεστώς  αυτονομίας  στην  περιοχή, 
αντιλαμβανόμενος  την  προϊούσα  περαιτέρω  συρρίκνωση  της  χώρας  του.  Η  πίεση 
των αλβανοφώνων οδήγησε σε νέα εξέγερση, στην οποία ο τότε Σέρβος πρόεδρος 
αντέδρασε  βίαια  για  να  την  καταστείλει.  Το  1998  ο  Milosevic,  προκειμένου  να 
επιβεβαιώσει  τον  κυριαρχικό  έλεγχο  της  Σερβίας  επί  του  Κοσσόβου,  εξαπέλυσε 
στρατιωτική  επιδρομή  κατά  της  περιοχής.  Το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  απηύθυνε 
έκκληση τερματισμού των εχθροπραξιών. Οι προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία 
ανάμεσα  στη  Σερβία‐Μαυροβούνιο  και  τη  Δημοκρατική  Ένωση  Κοσσόβου 
απέβησαν άκαρπες. Ο σερβικός στρατός εξαπέλυσε εκ νέου στρατιωτικές επιθέσεις 
στο Κόσσοβο με αναρίθμητα ανθρώπινα θύματα. Εκ νέου το Συμβούλιο Ασφαλείας 
απηύθυνε  έκκληση  για  τον  τερματισμό  των  εχθροπραξιών  και ανάληψη διαλόγου 
ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσσοβο. 

Ακολούθησε η άκαρπη διαπραγμάτευση επί της συμφωνίας Raboullet, με την οποία 
η Σερβία όφειλε να δεχτεί την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αν δεν 
είχε ως τότε καρποφορήσει η αποκατάσταση των αλβανόφωνων και να αποδεχτεί 
την ανεξαρτησία της περιοχής μετά από μια μεταβατική περίοδο, πράγμα το οποίο 
ο  Σέρβος  πρόεδρος  απέρριψε.  Σε  απόκριση  της  αλβανόφωνης  πλειοψηφίας 
επενέβη  το  ΝΑΤΟ  με  βομβαρδισμούς  κατά  της  Σερβίας.  Η  επιστήμη  ως  προς  το 
ζήτημα  της  επέμβασης  του  Κόσσοβο  διχάστηκε.48  Άλλοι  συγγραφείς  την 
αποκάλεσαν ως παράνομη βία και άλλοι ως ανθρωπιστική κίνηση για να περισωθεί 
ο  αλβανόφωνος  πληθυσμός  από  τον  ανεξέλεγκτο  δικτάτορα.  Η  διχογνωμία 
προκλήθηκε  από  το  γεγονός  ότι  η  επιδρομή  του  ΝΑΤΟ  δε  συνοδευόταν  από  την 

                                                            
47  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη‐Σε  αναζήτηση  ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 160‐161 

48 Στέλιος Περράκης, «Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς σχέσεις στην Αυγή του 
21ου Αιώνα», εκδ Σάκκουλας Αθήνα (2006), σελ 44 
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εξουσιοδότηση  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας,  πολλώ  δε  μάλλον  που  τη  δράση 
ανέλαβε το ΝΑΤΟ.49 Σε περιπτώσεις κρίσης περί τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις,  το 
επίκεντρο  του  προβληματισμού  μετατίθεται  στη  διαπίστωση  της  αναγκαιότητας 
μάλλον  παρά  της  «αργόσυρτης»  νομικής  συνείδησης.50  Η  άποψη  υπέρ  της 
επέμβασης  υποστηριζόταν  από  το  γεγονός  ότι  έπρεπε  να  τερματιστεί  η 
συστηματική  και  κατάφωρη  παραβίαση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  των 
αλβανοφώνων.  Θεωρήθηκε  ότι  η  απόφαση 1244  του  Συμβουλίου Ασφαλείας  που 
υιοθετήθηκε με τον τερματισμό των επιδρομών στις 10  Ιουνίου 1999, καθόρισε το 
καθεστώς του Κοσσόβου με πρωταγωνιστή και μεσολαβητή τον ΟΗΕ.  

Μετά  τις  πολεμικές  επιχειρήσεις  του  1999  και  τις  αποφάσεις  του  Συμβουλίου 
Ασφαλείας,  η  επαρχία  αυτή  τέθηκε  υπό  την  αρμοδιότητα  του  ΟΗΕ.  Η  πολεμική 
εμπλοκή του ΝΑΤΟ είχε επικριθεί κατά πολύ για τη νομιμότητά της ως προς το κατά 
πόσον  αφορά  σε  ανθρωπιστική  επέμβαση.51  Παρόλα  αυτά,  θεωρήθηκε  εκ  των 
υστέρων  ότι  ήταν  αναγκαία  για  να  περισωθεί  ο  αλβανόφωνος  πληθυσμός  της 
περιοχής,  λόγω  της  μεταχείρισης  σε  στερήσεις  και  αφαιρέσεις  δικαιωμάτων,  στις 
οποίες συστηματικά μετά το 1989  τον υπέβαλλε ο Σέρβος πρόεδρος Milosevic.  Τα 
δικαιώματα  που  τους  αφαιρέθηκαν  από  μια  μη  δημοκρατική  σε  συμπεριφορά 
κυβέρνηση,  αφορούσαν  στην  ελεύθερη  άσκηση  στο  πλαίσιο  αυτοδιοίκησης  επί 
γλωσσικών, εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων.52 

 

Μεγάλη μερίδα της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ταχθεί υπέρ της άποψης 
να  επιτρέπεται,  σε  περιπτώσεις  παραβίασης  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου,  ως 
τελευταία  γραμμή  αμύνης,  η  δυνατότητα  της  απόσχισης.  Την  απόσχιση  αυτή  δεν 
είναι πάντοτε δυνατόν να εκπληρώνει με  ίδια μέσα ο ενδιαφερόμενος πληθυσμός 
που θεωρείται το θύμα. Η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ταυτιστεί με 
την  άρνηση  του  δικαιώματος  αυτοδιάθεσης,  που  ούτως  ή  άλλως  έχει  κάθε 
πληθυσμός, ασχέτως αν κατοικεί σε ανεξάρτητο κράτος. Ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτός 
ο  πληθυσμός  στερείται  την  αυτονομία  που  διέθετε  δυνάμει  του  Συντάγματος  και 

                                                            
49 Λίνος‐Αλέξανδρος Σισιλιάνος, «Η Εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για Χρήση 
Βίας», εκδ Σάκκουλας Αθήνα‐ Κομοτηνή (2003), σελ 204,256 

50 Τοποθέτηση του Αχιλλέα Σκόρδα, «Η Αναγκαία Αναθεώρηση της Θεωρίας των Πηγών του Διεθνούς 
Δικαίου»,  στο  Στέλιος  Περράκης,  «Παγκόσμια  Διακυβέρνηση,  Διεθνές  Δίκαιο  και  Διεθνείς  σχέσεις 
στην Αυγή του 21ου Αιώνα», εκδ Σάκκουλας Αθήνα (2006), σελ 31  

51  Κ.  Τσιτσελίκης, «Επιβάλλοντας  την  ειρήνη.  Η  νομιμότητα  των  στρατιωτικών  επεμβάσεων  και  τα 
όρια του ανθρωπισμού», εκδ. Σάκκουλας Αθήνα‐Κομοτηνή (2001), σελ 316 

52 Peter Calvocoressi, «Διεθνής Πολιτική 1945‐2000», εκδ. Κωνσταντίνου Τουρίκη Αθήνα (2004), σελ 
503 
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αυτό  το  νομικό  καθεστώς  αφαιρείται  από  μια  αντιδημοκρατική  κυβέρνηση.  Μια 
σειρά  από  αντιδράσεις  μπορεί  να  προβάλλονται  ως  μέσα  για  την  αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων αυτών. Εκτός από τη χρήση βίας του ίδιου του πληθυσμού, ώστε 
να  περισωθεί  η  υπόστασή  του,  μπορεί  να  παρασχεθεί  η  βοήθεια  εν  είδη 
επεμβάσεως από χώρα που συνδράμει. Ίσως τελικά ο πόλεμος εναντίον της Σερβίας 
να ήταν μια πράξη εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, που ωστόσο διεξήχθη 
για ένα δίκαιο σκοπό.53 

Με  την  απόφαση  1244  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  διέταξε  την  απομάκρυνση  όλων 
των  σερβικών  δυνάμεων  από  το  Κόσσοβο.  Αφού  αξιολόγησε  την  έκρυθμη 
κατάσταση  και  το  χάος  που  είχε  επικρατήσει  από  τις  εχθροπραξίες,  αλλά  και  την 
ανερμάτιστη  σύγκρουση  σε  βάρος  των  Κοσσοβάρων,  προέβη  σε  δραστικά  μέτρα. 
Χαρακτηριστικά  η  απόφαση  1244  ορίζει  ότι  η  περιοχή  παραμένει  τμήμα  της 
Σερβίας, αν και de facto συνιστά μια ανεξάρτητη περιοχή. Όπως διατυπώνεται στην 
απόφαση, παρότι το Κόσσοβο αποσπάται από την κυριαρχία της Σερβίας, εντούτοις 
η  κυριαρχία  και  η  ακεραιότητα  της  τελευταίας  δε  διαταράσσονται.  Απλώς  το 
Συμβούλιο  Ασφαλείας  επιδίωξε  να  διακόψει,  τουλάχιστον  μέχρι  να  εξευρεθεί  η 
οριστική  λύση,  την  κυριαρχική  εξουσία  της  Σερβίας  στην  περιοχή.  Ο  στόχος  να 
απομακρυνθεί  η  εξουσία  της  Σερβίας  επί  της  περιοχής  υπαγορεύτηκε  κατά  κύριο 
λόγο από  το ότι  έπρεπε  να προστατευτούν οι  αλβανόφωνοι  της περιοχής.  Επειδή 
μάλιστα  αναστέλλεται  η  εξουσία  της  Σερβίας  και  για  να  μη  μείνει  κενό  εξουσίας, 
αποφασίστηκε  ότι  τη  διοίκηση  της  περιοχής  θα  αναλάμβανε  ο  ΟΗΕ,  τουλάχιστον 
προσωρινά.  Στο  μεταξύ  όσο  η  οριστικοποίηση  καθυστερούσε,  είχε  συσταθεί  μια 
δύναμη του ΟΗΕ με σκοπό να τελεί ο πληθυσμός υπό την προστασία  της, η οποία 
ασκούσε τη διαχείριση της εξουσίας της περιοχής, όπως ορίζεται με την απόφαση 
του  Συμβουλίου  Ασφαλείας.  Επιπλέον  η  διοίκηση  του  ΟΗΕ  είναι  υπεύθυνη  να 
αναπτύξει προσωρινούς θεσμούς για  τη δημοκρατική και αυτόνομη αυτοδιοίκηση 
όσο εκκρεμεί πολιτική διευθέτηση, περιλαμβανομένων των εκλογών. Το καθεστώς 
αυτό που διαιωνίζει την εκκρεμότητα επιβλήθηκε στη Σερβία που συμφώνησε. 

Το  Κόσσοβο  από  το  1999  τελούσε  υπό  τη  διοίκηση  των  Ηνωμένων  Εθνών,  που 
ουσιαστικά προκάλεσε το πρώτο βήμα ανεξαρτησίας της περιοχής. Ομάδα επαφής 
αποτελούμενη  από  αντιπροσώπους  του  Ηνωμένου  Βασιλείου,  της  Γαλλίας,  των 
ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και των αντιπροσώπων της 
ΕΕ επεξεργάστηκαν το σχέδιο περί του καθεστώτος του Κοσσόβου. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις  της  ομάδας  επαφής,  η  περιοχή  δεν  ήταν  δυνατόν  να  επιστρέψει  στη 
Σερβία ούτε ήταν δυνατό να τεθούν εκ νέου οι αλβανόφωνοι υπό την κυριαρχία της 
Σερβίας,  με  δεδομένη  την  εχθρότητα  που  αναπτύχθηκε  στο  παρελθόν  και  τη 
βιαιότητα με την οποία η επίσημη σερβική πλευρά αντιμετώπισε τον αλβανόφωνο 
                                                            
53 Ο.π. σελ 507 
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πληθυσμό. Παράλληλα τονίστηκε από την ίδια ομάδα ότι θα έπρεπε να αποκλειστεί 
η  ένωση  της  περιοχής  με  άλλη  χώρα(Αλβανία),  ή  περιοχή  άλλης  γειτονικής 
χώρας(ΠΓΔΜ),  της  οποίας  την  εδαφική  ακεραιότητα  θα  διατάρασσε.  Η  λύση  της 
ανεξάρτητης  περιοχής  έστω  καταρχήν,  ήταν  η  ενδεδειγμένη  για  να μην  επιτραπεί 
στο  μέλλον  να  επαναληφθούν  οι  αψιμαχίες  που  οφείλονται  στο  γεγονός  ότι  η 
Σερβία  την  εκλαμβάνει  ως  τμήμα  της  κυριαρχίας  της.  Οι  Σέρβοι  από  την  πλευρά 
τους  διετίθεντο  να  παραχωρήσουν  αυτοδιοίκηση  στους  αλβανόφωνους  υπό  τον 
όρο  της  διατήρησης  της  κυριαρχίας  επί  της  περιοχής  και  της  αδιαιρετότητας  της 
επικράτειας. Αυτήν εξάλλου προβάλλουν ακόμα και σήμερα ως τη μόνη λύση που 
να αποκλείει την ανεξαρτησία και απόσπαση της περιοχής. 

 

1.1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΧΤΙΣΑΑΡΙ 26‐3‐2007 

Η «συνολική πρόταση επίλυσης για το καθεστώς του Κοσσόβου»(σχέδιο Αχτισάαρι) 
η οποία εκπονήθηκε από τον Ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, 
Marti Ahtisaari,  βασίζεται  σε  δύο άξονες:  την  ανεξαρτησία  του  Κοσσόβου  και  την 
προσωρινή  επιτήρηση  του  νέου  αυτού  κρατιδίου  από  τη  διεθνή  κοινότητα.54  Το 
σχέδιο  αυτό  απομακρύνεται  κατά  πολύ  από  το  βασικό  άξονα  της  ιστορικής 
απόφασης  1244/1999  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας,  δηλαδή  τη  διατήρηση  του 
Κοσσόβου εντός των συνόρων της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Όπως προέκυπτε από την 
απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η διεθνής διοίκηση θα αποτελούσε την 
προσωρινή κυριαρχία, ενώ η κυριαρχική εξουσία στην περιοχή δεν θα ασκείτο από 
την  κυρίαρχη  χώρα  ούτε  την  επιτόπια  οντότητα.  Οι  διοικητικές  λειτουργίες  της 
περιοχής  θα  ασκούντο  από  το  διεθνή  οργανισμό,  ενώ  η  διεθνής  νομική 
προσωπικότητα  θα  παρέμενε  στη  Σερβία.  Θα  μπορούσε  ίσως  να  λεχθεί  ότι  το 
καθεστώς του Κοσσόβου θα συνιστούσε μια μεριζόμενη κυριαρχία. Στο μεταβατικό 
αυτό διάστημα η κοινότητα της περιοχής θα εδραίωνε τους πολιτειακούς θεσμούς 
της.  Το  καθεστώς  αυτό  της  παρακράτησης  της  κυριαρχίας,  έως  ότου  η  τελευταία 
οριστικοποιηθεί,  θα  ίσχυε μέχρι  να  καθοριστεί  η  τελική μορφή  της αυτοδιάθεσης 
των  Κοσσοβάρων.  Δεν  απέκτησε  άλλα  χαρακτηριστικά  πέραν  του  διακριτού 
εδάφους  που  προορίζεται  για  τη  βάση  της  ανεξάρτητης  χώρας  ή  αυτόνομης 
περιοχής.    Όπως  είναι  γνωστό  επίσης  η  απόφαση  1244/1999,  εγκαθίδρυσε  μια 

                                                            
54  Λίνος‐Αλέξανδρος  Σισιλιάνος,  «Η  Διεθνής  Επιτήρηση  του  Κοσσόβου»  στο  Στέλιος  Περράκης, 
«Κόσσοβο,  ανατρέποντας  τη  διεθνή  δικαιοταξία:  αυτοδιάθεση  και  απόσχιση  εθνοτήτων  στον  21ο 
αιώνα», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2008), σελ 53 
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διεθνή  πολιτική  παρουσία,  την  UNMIK,55  επιφορτίζοντάς  την  με  τη  μεταβατική 
διοίκηση  του  Κοσσόβου  καθώς  και  με  τη  δημιουργία  και  την  επιτήρηση  των 
αναγκαίων προσωρινών δημοκρατικών θεσμών αυτοδιοίκησης.  Στο πλαίσιο αυτής 
της  γενικόλογης  εντολής,  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  ανέθετε  ευρύτατες 
αρμοδιότητες  στη  διεθνή  πολιτική  παρουσία  και  τον  επικεφαλής  της,  Ειδικό 
αντιπρόσωπο  του  Γενικού  Γραμματέα  του  ΟΗΕ.  Με  το  σχέδιο  Αχτισάαρι, 
μετατίθεται το κέντρο βάρους της διεθνούς πολιτικής παρουσίας από τα Ηνωμένα 
Έθνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και να έχει όμως, οι παρεμβάσεις του διεθνούς 
παράγοντα  στην  εθνική  κυριαρχία  του  νέου  κρατιδίου  θα  παραμείνουν  πολύ 
εκτεταμένες, με αποτέλεσμα η ανεξαρτησία του Κοσσόβου να αποτελεί σε μεγάλο 
βαθμό,  θεωρητική  κατασκευή  για  απροσδιόριστο  χρονικό  διάστημα.  Το  σχέδιο 
Αχτισάαρι  επιβεβαιώνει  την  τάση  της  Ουάσινγκτον  να  εγκαθιδρύει  ασταθή 
κηδεμονευόμενα  κράτη.  Αυτό  επεβλήθη  στη  Βοσνία,  έγινε  απόπειρα  να  περάσει 
στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν και προωθήθηκε και στο Κοσσυφοπέδιο. 

Την  ορολογία  «υπό  όρους  ανεξαρτησία»  που  χρησιμοποιείτο  στο  παρελθόν 
αντικαθιστά  νεότερη  που  επικεντρώνεται  στην  «ανεξαρτησία  με  περιορισμούς»  ή 
«ελεγχόμενη ανεξαρτησία». Η σερβική πλευρά μόνο στο ενδεχόμενο της οριστικής 
απομάκρυνσης  του  Κοσσόβου  είναι  διατεθειμένη  να  παραχωρήσει  το  ελάχιστο, 
δηλαδή την αυτονομία που το Κόσσοβο απήλαυε έως το 1989. Παρά τη μεταβολή 
στάσης της, η σερβική κυβέρνηση παραμένει σταθερά κατά της αυτοδιάθεσης και 
φυσικά  ανεξαρτησίας  των  κατοίκων  του  Κοσσόβου.  Το  γεγονός  ότι  η  διεθνής 
κοινότητα θεωρούσε το Κόσσοβο ως τμήμα της Σερβίας, στην οποία σίγουρα δε θα 
μπορούσε να επανέλθει, από τη μια πλευρά το κατέτασσε  ανάμεσα στις περιοχές 
που  θεωρεί  ανεξάρτητες,  χωρίς  κυριαρχία.  Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  που 
προκαλούσε  ο  προσωρινός  χαρακτήρας  του  Κοσσόβου,  εκλαμβανόταν  ως  ένα  de 
facto καθεστώς και όχι ως μη αναγνωρισμένη οντότητα και πάντως ως ένα ιδιότυπο 
υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών καθεστώς. 

Το  καθεστώς  αυτό  συνήθως  αποδίδεται  μάλλον  εσφαλμένα,  με  τον  όρο 
προτεκτοράτο,  ένας  θεσμός  που  άνθησε  κατά  την  αποικιοκρατική  περίοδο  και 
θεωρείται  παραπροϊόν  της  αποικιοκρατίας.  Το  κράτος  που  επρόκειτο  να 
ανεξαρτητοποιηθεί αναθέτει τις εξωτερικές υποθέσεις στο προστατεύον κράτος και 
διατηρεί τις υπόλοιπες εσωτερικές υποθέσεις.56 Πρωταγωνιστές αυτής της τακτικής 

                                                            
55 Για την εντολή και τις αρμοδιότητες της UNMIC βλ. Α. Γιόκαρης, «Η διεθνής πολιτική παρουσία στο 
Κοσσυφοπέδιο:  η  διεθνής  ανθρωπιστική  συνδρομή  υπό  διεθνή  έλεγχο,  εντολή  διαχείρισης  ή 
υποκατάσταση στοιχείων κυριαρχίας;», 27 ΤοΣ (2001/4), σελ. 873‐887 

56 Χρήστος Ροζάκης στο Κρατερός  Ιωάννου, Κωνσταντίνος Οικονομίδης, Χρήστος Ροζάκης, Αργύρης 
Φατούρος,  «Δημόσιο  Διεθνές  Δίκαιο,  Αρμοδιότητες  στο  Διεθνές  Δίκαιο»,  εκδ.Σάκκουλας  Αθήνα 
(1991), σελ 79 
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υπήρξαν  επί  αποικιοκρατίας  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  η  Γαλλία.  Προέχει  στο 
ιδιότυπο  αυτό  καθεστώς  η  συμφωνία  με  το  κράτος  που  αναλαμβάνει  την 
προστασία.  Το  καθεστώς  του  προτεκτοράτου  προϋποθέτει  ένα  βαθμό 
ανεξαρτησίας, προτού  ισχύσει η συμβατική σχέση ανάμεσα στους δύο πόλους της 
σχέσης.  Αφορά  δε  στη  μεταβατική  φάση,  μέχρις  ότου  το  έδαφος  του 
προστατευόμενου αποκτήσει την επίσημη ανεξαρτησία του. 

Όσον  αφορά  στο  Κόσσοβο,  ο  όρος  που  παραπέμπει  σε  εποχές  αποικιοκρατίας 
αποφεύχθηκε,  παρότι  σε  πολλά  σημεία  οι  αρμοδιότητες  είναι  ταυτόσημες  και 
επελέγη  ο  πιο  ενδεδειγμένος  όρος  της  περιοχής  υπό  διεθνή  διοίκηση.  Η  περιοχή 
ορίστηκε  ως  μονάδα  αυτοδιάθεσης.  Το  καθεστώς  της  θα  καθοριζόταν  από  τη 
συναίνεση  των  εμπλεκόμενων  εκ  της  διεθνούς  κοινότητας,  από  τη  βούληση  της 
Σερβίας, καθώς και από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος των Κοσσοβάρων.  

Για  δύο  χρόνια,  η  σερβική  κυβέρνηση  και  οι  αλβανικές  αρχές  του  Κοσσόβου 
διεξήγαγαν « διαπραγματεύσεις », οι οποίες όμως δεν έφερναν αποτελέσματα. Από 
την  είσοδό  τους  στο  παιχνίδι,  οι  ΗΠΑ  έθεσαν  τους  κανόνες,  δηλώνοντας  ότι  το 
αποτέλεσμα  ‐η  ανεξαρτησία‐  ήταν  αναπόφευκτο.  Παρ’  όλο  που  η  επιλογή  αυτή 
ήταν  και  παραμένει  απαράδεκτη  για  τη  Σερβία,  δεν  έγινε  καμία  πραγματική 
προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός. Από την πλευρά της, η Σερβία, βάσισε όλη 
τη στρατηγική της στην υποστήριξη της Ρωσίας και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, 
απαιτώντας το σεβασμό της απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η 
οποία αναγνωρίζει ρητά τη σερβική κυριαρχία στο Κόσσοβο. 

1.2. ΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2008, το Κόσσοβο κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του. Η 
απόφαση αυτή, από καιρό αναμενόμενη, παρουσιάζεται ως αναπόφευκτη, μετά την 
προγραμματισμένη αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσσοβο. 
Θα  μπορέσει,  άραγε,  να  ηρεμήσει  τις  εντάσεις  που  προκάλεσε  το  συγκεκριμένο 
status, που διαρκεί από τη θέσπιση του διεθνούς προτεκτοράτου το 1999, ή μήπως, 
αντίθετα, θα ανάψει ξανά όλες τις εστίες που σιγοκαίνε στην περιοχή; Και ποιο θα 
είναι  το  Κόσσοβο  του  αύριο,  « ανεξάρτητο »,  αλλά  υπό  έλεγχο  και  χωρίς  καμία 
βιώσιμη οικονομική προοπτική;57 

Η μονομερής ανεξαρτησία του Κοσσόβου ενδεχομένως αποδεικνύει για ακόμη μια 
φορά ότι  οι  κανόνες  του διεθνούς  δικαίου,  που θέτουν ως όρο  τη διατήρηση  της 
εδαφικής  ακεραιότητας,  προκειμένου  να  ασκηθεί  η  αυτοδιάθεση,  υποχωρούν.  Η 

                                                            
57  Βλ.  άρθρο  στο  Pathfinder  News  «Αντιδράσεις  και  Ανησυχία  για  το  Κόσσοβο»  18‐02‐2008 
www.news pathfinder.gr    
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εμπειρία από τη δυσμενή μεταχείριση ενός δικτάτορα, η απροθυμία της Σερβίας να 
τη  δεχτεί  ως  ιδιαίτερη  περιοχή  καθώς  και  η  πιθανότητα  νέων  εντάσεων  ή 
ανάφλεξης της κρίσης, οδήγησε τη διεθνή κοινότητα στη λύση της ανεξαρτησίας. Η 
ενδιάμεση  φάση  αφορούσε  στο  να  πειστεί  η  Σερβία  να  συναινέσει  έστω  και  με 
εγγυήσεις  ή  ανταλλάγματα.  Η  κυριότερη  εγγύηση  υπέρ  της  διεθνούς  κοινότητας 
είναι ότι θεραπεύεται μια συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά 
δεν επιφέρει άλλες μεταβολές ή ανακατατάξεις στις εφαπτόμενες περιοχές.  

 

Η  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου  προκάλεσε  πολλές  αντιδράσεις, 
κυρίως  από  τη  Σερβία  και  τη  Ρωσία.  Φαίνεται  όμως  ότι  θα  προκαλέσει 
περισσότερες παρενέργειες στο μέλλον, αφού αποτελεί ήδη, από πλευράς διεθνούς 
δικαίου,  προκλητική  ενέργεια  και  κατά  συνέπεια  κακό  προηγούμενο  για  άλλες 
περιοχές  που  βρίσκονται  στην  ίδια  κατάσταση. 
Ο  Σέρβος Πρωθυπουργός  χαρακτήρισε  την  ενέργεια ως «παραβίαση  της διεθνούς 
τάξης» και το Κόσσοβο ως «ψευδοκράτος», επισημαίνοντας ότι θα παραμείνει για 
πάντα  τμήμα  της  Σερβίας.  Από  την  πλευρά  της  η  Ρωσία  αντιτίθεται  απόλυτα  στη 
μονομερή  διακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου  και  υποστηρίζει  ότι  η 
ενέργεια αυτή είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο, και θα αποτελέσει επικίνδυνο 
προηγούμενο για άλλες περιοχές που επιδιώκουν αποσκίρτηση, ενώ θα μπορούσε 
να  οδηγήσει  σε  νέες  συγκρούσεις  στα  Βαλκάνια.  Η  ΕΕ  αποφάσισε  την  ανάπτυξη 
επιχείρησης  μη  στρατιωτικής  διαχείρισης  κρίσης  στο  Κόσσοβο  με  τη  συμμετοχή 
αστυνομικών, δικαστικών και άλλων ειδικών για την αποκατάσταση του νόμου και 
της  δημόσιας  διοίκησης.58  Διάφορες  περιοχές,  από  τους  Βάσκους  μέχρι  την 
Παλαιστίνη ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουν το προηγούμενο του Κοσσόβου για 
να  επιδιώξουν  ανάλογη  αντιμετώπιση  από  τη  διεθνή  κοινότητα.  Ήδη  οι  πρώτες 
αντιδράσεις στην Παλαιστίνη κινούνται στην κατεύθυνση του «γιατί το Κόσσοβο και 
όχι  κι’  εμείς».  Χαρακτηριστικό  τίτλοι  στον  Τύπο  της  Σερβίας:  «Δημοκρατία  του 
Κοσσόβου;!... Δημοκρατία της Σκωτίας ‐ Δημοκρατία της Κορσικής – Δημοκρατία του 
Νότιου Τυρόλου», προκαλώντας τις τρεις χώρες – Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία 
–  που  έσπευσαν  να  αναγνωρίσουν  το  νέο  Κράτος.  Όλα  αυτά  μπορεί  να  είναι 
ευσεβείς πόθοι, όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα πραγματικά δεδομένα και το 
γεγονός ότι η διεθνής πρακτική δείχνει ότι λίγο λαμβάνει υπόψη της το δίκαιο και 
τα  δικαιώματα  των  λαών.  Στην  πραγματικότητα  κινείται  με  βάση  τα  συμφέροντα 
εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να τα επιβάλλουν. 

                                                            
58 Βλ. Άρθρο του Ιωάννη Παρίση «Κόσσοβο, μονομερής διακήρυξη ανεξαρτησίας» στο περιοδικό «Ο 
Κόσμος γύρω μας» τεύχος Δεκ‐Ιαν 2008 www.okosmosgyromas.gr  
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 Διεθνής αναγνώριση 

 

 

Χάρτης των χωρών που αναγνωρίζουν το Κόσσοβο.59 

 

Σύμφωνα  με  τους  Κοσσοβάρους,  η  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου 
υποτίθεται  ότι  επιστεγάζει  μια  διαδικασία  « διαβούλευσης »  με  τους  βασικούς 
πρωταγωνιστές  της  διεθνούς  σκηνής.  Ωστόσο,  φαίνεται  ότι  κέρδισε  η  διχόνοια. 
Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά διχασμένη. Κάποια από τα κράτη‐μέλη 
(Ισπανία,  Ελλάδα,  Κύπρος,  Ρουμανία  και  Σλοβακία)  δεν  σχεδιάζουν  ν’ 
αναγνωρίσουν  άμεσα  την  ανεξαρτησία  του  νέου  κράτους,  ακόμα  κι  αν  δεν 
αντιταχθούν στην αποστολή της ευρωπαϊκής δύναμης Eulex που θα επιφορτιστεί με 
ένα μέρος  των αρμοδιοτήτων που είχε από  τον  Ιούνιο  του 1999,  η Αποστολή  των 
Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο (Minuk), κυρίως στους τομείς της αστυνόμευσης και 
της  δικαιοσύνης.  Όλο  το  πρόβλημα  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  αυτή  η  αποστολή 
απαιτεί  το  πράσινο  φως  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας.  Θα  πρέπει,  τουλάχιστον,  ο 
Γενικός  Γραμματέας  του ΟΗΕ, Μπαν  Κι Μουν,  ν’  αποφασίσει  ότι  η  αποστολή  δεν 
είναι ασύμβατη με την απόφαση 1244, της οποίας η ισχύ παραμένει ρητά, όσο δεν 
υιοθετείται νέα απόφαση. Η Σερβία και η Ρωσία έχουν ζητήσει έκτακτη σύνοδο του 
Συμβουλίου  Ασφαλείας,  του  οποίου  η  πλειοψηφία  είναι  σήμερα  εχθρική  στην 
ανεξαρτησία.  Η  διπλωματική  αυτή  επίθεση  είναι  πιθανόν  να  περιπλέξει  ακόμη 

                                                            
59 Πηγή: www.el.wikipedia.org  
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περισσότερο  το  έργο  των  Ευρωπαίων,  κάνοντας  εντονότερες  τις  εσωτερικές 
διαφορές τους. 

Στην  πραγματικότητα,  κανείς  δεν  γνωρίζει  πότε  θα  αναπτυχθεί  η  ευρωπαϊκή 
αποστολή στο Κόσσοβο, ούτε πώς θα συντονίσει τη δράση της με τη Minuk, η οποία 
θα παραμείνει εκεί. Μόνο ένα γεγονός φαίνεται σίγουρο, η ασφάλεια της περιοχή 
θα μείνει υπό την αρμοδιότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, της δύναμης KFOR. Είναι 
λοιπόν σίγουρο ότι η ανεξαρτησία του Κοσσόβου θα μείνει σχεδόν στα χαρτιά και 
πολύ λίγα πράγματα θα αλλάξουν.60 Οι Αλβανοί θα έχουν ικανοποιήσει συμβολικά 
τις  διεκδικήσεις  που  τους  ενώνουν  εδώ  και  χρόνια,  αλλά  για  πόσο  καιρό  θα 
περιοριστούν σε μία συμβολική ανεξαρτησία;61 

Η  ένταση  της  ρωσικής  αντίδρασης  παραμένει  άγνωστη  η  Ρωσία  ίσως  να  μη 
σταματήσει,  στις  πολιτικές  και  διπλωματικές  αντιδράσεις.  Η  Ρωσία  έχει  στο 
παρελθόν  προειδοποιήσει  συχνά  για  το  προηγούμενο  που  μπορεί  ν’ 
αντιπροσωπεύσει η ανεξαρτησία του Κοσσόβου στις περιοχές που είναι έτοιμες ν’ 
αποσχιστούν στον Καύκασο και τη Μολδαβική Υπερδνειστερία. Διαθέτει επίσης το 
όπλο  του  φυσικού  αερίου  και  του  πετρελαίου  και  μόλις  υπέγραψε  πολλά 
ενεργειακά  συμβόλαια  με  Βαλκανικές  χώρες  (Βουλγαρία,  Σερβία),  τα  οποία  θα 
έχουν βαριές συνέπειες για την τροφοδότηση της Δυτικής Ευρώπης. 

 

2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΟΣΣΟΒΑΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Η αναγνώριση του Κοσσόβου δεν θα γίνει χωρίς εμπόδια. Εκτός από τη Σερβία, ήδη 
αρκετά κράτη όπως η Ρωσία, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Ισπανία έχουν δηλώσει ότι 
δεν  θα  αναγνωρίσουν  το  Κόσσοβο.  Πολλοί  θεωρούν  την  αναγνώριση  της 
ανεξαρτησίας του Κοσσόβου ως ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις  της Σερβίας.62 
Η  αναγνώριση  του  Κοσσόβου  ως  ανεξάρτητου  κράτους  μπορεί  να  πυροδοτήσει 
εντάσεις  σε  επαρχίες  κρατών όπου  οι  μειονότητες αποτελούν  τοπική πλειοψηφία 
(Αμπχαζία, Νότια Οσετία κλπ) θέτοντας σε κίνδυνο τη διεθνή ασφάλεια. Ορισμένα 
τμήματα άλλων χωρών μπορεί ξαφνικά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν αισθάνονται 
καθόλου  άνετα  στο  πλαίσιο  του  μεγάλου  κράτους  στο  οποίο  βρίσκονται  σήμερα. 

                                                            
60 Βλ. κείμενο του περιοδικού «Γαλέρα», «Κόσσοβο,μετά την ανεξαρτησία το χάος» www.galera.gr  

61  Βλ.  Άρθρο  του  Αθανασίου  Αναγνωστόπουλου  «Το  Κοσσυφοπέδιο  γίνεται  Κόσσοβο»  στο 
«Αναμόρφωση‐Συνιστολόγιο» 18‐02‐2008 www.anamorfosis.net  

62  Γιώργος  Σέκερης,  «Κόσσοβο  και  Διεθνές  Περιβάλλον»  στο  Στέλιος  Περράκης,  «Κόσσοβο, 
ανατρέποντας  τη  διεθνή  δικαιοταξία:  αυτοδιάθεση  και  απόσχιση  εθνοτήτων  στον  21ο  αιώνα», 
εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2008), σελ 135 
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Επίσης,  έχουν  εκφραστεί  αμφιβολίες  και  ως  προς  τη  βιωσιμότητα  του  κρατιδίου 
δεδομένου ότι το 45% της οικονομίας του Κοσσόβου στηρίζεται στη Σερβία. Σε κάθε 
περίπτωση,  δεν  μπορούμε  παρά  να  αναγνωρίσουμε  και  στην  περίπτωση  του 
Κοσσόβου ότι η κατάρρευση της οικονομίας ή η πτώση του βιοτικού επιπέδου δεν 
είναι ικανή να μειώσει τη θέληση των λαών για εθνική ανεξαρτησία και εκπλήρωση 
των  εθνικών  τους  επιδιώξεων.  Η  ανεξαρτητοποίηση  του  Κοσσόβου  δεν  αποκλείει 
στο  μέλλον  την  ένωσή  του  ή  τη  δημιουργία  ομοσπονδίας  με  την  Αλβανία. 
Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία για τις χώρες της ΕΕ που έχουν δηλώσει ότι δε θα 
αναγνωρίσουν το Κόσσοβο.63 

 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Κύριες μειονότητες: Καταλανοί και βάσκοι. 
Πληθυσμός: Καταλανοί 6.858.000 (15%), βάσκοι 2.304.000 (5%). 
Σημερινό  καθεστώς:  Αναγνώριση  «αυτόνομων  κοινοτήτων»  και  των  αντίστοιχων 
«εθνικοτήτων» – πλήρης διοικητική και πολιτική αυτονομία. 
Τύπος  διένεξης:  Σε  γενικές  γραμμές  ειρηνική,  εκτός  από  την  περίπτωση  της 
βασκικής ΕΤΑ. 
 
Το  Σύνταγμα  της  Ισπανίας αναγνωρίζει 17  (!)  αυτόνομες  κοινότητες,  τρεις από  τις 
οποίες αναγνωρίζονται ως «εθνικές» οντότητες: Καταλονία, Χώρα των Βάσκων και 
Γαλικία, στην οποία όμως οι διεκδικήσεις είναι πιο ήπιες.  
Έτσι,  οι  ισπανοί  κυβερνώντες  κοιτάζουν  τους  Κοσσοβάρους  και  βλέπουν  Βάσκους 
και  Καταλανούς.  Πράγματι,  οι  δύο  περιπτώσεις  παρουσιάζουν  μια  σημαντική 
ομοιότητα: οι συγκεκριμένες μειονότητες των δύο χωρών απολαμβάνουν αυξημένη 
αυτονομία, αλλά στοχεύουν σε ανεξαρτησία. 
Καταλανοί και βάσκοι μιλάνε και γράφουν επισήμως τη δική τους γλώσσα, εκλέγουν 
τοπικές κυβερνήσεις με δική τους Βουλή και έχουν ανθούσες οικονομίες (το ΑΕΠ της 
Χώρας των Βάσκων είναι 20,6% υψηλότερο από τον μ.ο. της ΕΕ). Η ένοπλη βία είναι 
σε  υποχώρηση  σε  σχέση  με  τις  προηγούμενες  δεκαετίες.  Η  φοβία  όμως  της 
διάλυσης του ισπανικού κράτους εξακολουθεί να στοιχειώνει την κεντρική εξουσία.  
 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Κύρια μειονότητα: Ούγγροι. 
Πληθυσμός: περίπου 560.000 (9,5%). 
Σημερινό  καθεστώς:  Αναγνωρισμένη  εθνική  μειονότητα  –  χωρίς  διοικητική  και 
πολιτική αυτονομία. 
Τύπος διένεξης: Ειρηνική. Σποραδικά επεισόδια.  
                                                            
63Βλ.    Άρθρο  «Απανωτά  Όχι  στο  Κόσσοβο»  της  εφημερίδας  «Το  Ποντίκι»  11‐10‐2007, 
www.topontiki.gr  
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Η παρουσία μισού εκατομμυρίου Ούγγρων στα νοτιοανατολικά εδάφη  της χώρας, 
κάνει τους Σλοβάκους να νιώθουν νευρικοί σχετικά με το ζήτημα του Κοσσόβου. Η 
ουγγρική  μειονότητα,  αναγνωρισμένη  από  το  Σύνταγμα  της  χώρας,  αποτελεί  το 
9,5%  του  συνολικού  πληθυσμού,  εκπροσωπείται  στο  εθνικό  Κοινοβούλιο  από  το 
κόμμα  του  Ουγγρικού  Συνασπισμού  και  απολαμβάνει  ειδικά  προνόμια,  όπως  η 
αναγνώριση της ουγγρικής γλώσσας ως δεύτερης επίσημης σε κάποιες επαρχίες του 
νότου όπου οι Ούγγροι αποτελούν πλειοψηφία.  
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η σλοβακική κυβέρνηση αντιτίθεται στην ανεξαρτησία 
του  Κοσσόβου  και  ενθαρρύνει  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  «να  πάρουν  όσο  χρόνο 
χρειάζεται» έως ότου καταλήξουν σε συναινετική απόφαση. Η διεθνής πίεση και ο 
δυτικός  προσανατολισμός  της  χώρας,  ωστόσο,  ίσως  αποβούν  καθοριστικής 
σημασίας τελικά για να συμπλεύσει η χώρα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Κύρια μειονότητα: Ούγγροι. 
Πληθυσμός: 1.431.807 (6,6%). 
Σημερινό  καθεστώς:  Αναγνωρισμένη  εθνική  μειονότητα  –  χωρίς  διοικητική  και 
πολιτική αυτονομία. 
Τύπος διένεξης: Ειρηνική. 
Στη – γειτονική της Σερβίας – Ρουμανία, οι σχέσεις της ουγγρικής μειονότητας (6,6% 
του συνολικού πληθυσμού) με τη ρουμανική πλειοψηφία δεν ήταν πάντα ειρηνικές. 
Η υπερεπέκταση της αυτοκρατορίας της Αυστροουγγαρίας και η μετέπειτα διάλυσή 
της  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  εγκατάσταση  μεγάλων  ουγγρικών  πληθυσμών  στην 
Τρανσυλβανία.  Στη  συγκεκριμένη  περιοχή  η  μειονότητα  αποτελεί  το  20%  του 
πληθυσμού και σε ορισμένες επαρχίες αγγίζει μέχρι και το 40%. 
Η  Τρανσυλβανία  προσαρτήθηκε  στο  βασίλειο  της  Ρουμανίας  μετά  τον  Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο,  αλλά κατά  τη διάρκεια  του Δευτέρου επανακατακτήθηκε από 
τους  Ούγγρους,  για  να  επιστραφεί  στη  Ρουμανία  μετά  το  τέλος  του.  Κατά  τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου έλαβαν χώρα επιχειρήσεις εθνικών εκκαθαρίσεων και 
από τις δύο πλευρές. Οι σχέσεις εξομαλύνθηκαν μόλις  το 1995, με  την υπογραφή 
συνθήκης  που  καθόριζε  τις  σχέσεις  των  δύο  χωρών.  Βάσει  της  συνθήκης,  η 
Ουγγαρία αποκήρυσσε  τις  εδαφικές  της διεκδικήσεις  και  η Ρουμανία δεσμεύθηκε 
να προστατεύσει  τα δικαιώματα  των μειονοτήτων  της.  Η  είσοδος  των δύο  χωρών 
στην  ΕΕ  συνέβαλε  στην  περαιτέρω  βελτίωση  της  κατάστασης  της  ουγγρικής 
μειονότητας. Η μεγαλύτερη εξέλιξη, ωστόσο, ήταν η συμμετοχή του κόμματος της 
Δημοκρατικής  Ένωσης  Ούγγρων  της  Ρουμανίας  (UDMR)  στον  κυβερνητικό 
συνασπισμό,  το  1996.  Από  τότε  μέχρι  σήμερα,  το  UDMR  συμμετέχει  σε  κάθε 
κυβερνητικό συνασπισμό.  
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ΕΛΛΑΔΑ 
Κύρια μειονότητα: Μουσουλμάνοι Θράκης. 
Πληθυσμός: 98.000 ή 0,9% (απογραφή 1991) ή 120.000 (σημερινή εκτίμηση). 
Σημερινό  καθεστώς:  Αναγνώριση  της  μειονότητας  της  Θράκης ως  θρησκευτικής  – 
χωρίς διοικητική και πολιτική αυτονομία.  
Τύπος Διένεξης: Ειρηνική. 
Η  επικρατούσα  άποψη  είναι  πως  η  Ελλάδα  στηρίζει  τη  Σερβία  λόγω  της  κοινής – 
ορθόδοξης  –  θρησκείας  και  της  παραδοσιακής  φιλίας.  Πρόκειται  για 
υπεραπλούστευση.  Η  μονομερής  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου 
ενέχει πολλούς κινδύνους για την εξωτερική – και ενδεχομένως για την εσωτερική – 
πολιτική της Ελλάδας. 
Η Ελλάδα συνορεύει με δύο χώρες στις οποίες ο αντίκτυπος τον εξελίξεων θα είναι 
άμεσος.  Στην  Αλβανία,  από  τη  μία,  η  ιδέα  της  «Μεγάλης  Αλβανίας»,  η  οποία 
περιλαμβάνει  την  Τσαμουριά  (Ήπειρο),  θα  ενισχυθεί  περισσότερο.  Εκ  διαμέτρου 
αντίθετες, από την άλλη, ενδέχεται να είναι οι συνέπειες στην ΠΓΔΜ. Η συνοχή της 
χώρας  είναι  εύθραυστη  και  η  αλβανική  μειονότητα  δεν  είναι  ιδιαιτέρως 
αφοσιωμένη στο «μακεδονικό» έθνος.  
Μπορεί  να  μην  το  παραδέχεται,  αλλά  η  ελληνική  πλευρά  φοβάται  μήπως  η 
δικαίωση του αγώνα της αλβανικής μειονότητας στο Κόσσοβο ενθαρρύνει τις – μη 
αναγνωρισμένες  –  μειονότητες  της  χώρας  να  διεκδικήσουν  περισσότερα 
δικαιώματα,  όπως  επίσημη  αναγνώριση.  Ακόμα  περισσότερο  φοβάται  σε 
μεσοπρόθεσμο  /  μακροπρόθεσμο  ορίζοντα  τις  διαθέσεις  των  μειονοτικών  της 
Θράκης να διεκδικήσουν την εισαγωγή του μοντέλου του Κοσσόβου, σε συνδυασμό 
φυσικά με την τουρκική επιθετικότητα.  
Εξάλλου,  η  θέση  της  Ελλάδας  για  λύση  του  προβλήματος  μέσω  του  ΟΗΕ  –  άνευ 
χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου – σχετίζεται 
και  με  το  Κυπριακό.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  δεδικασμένο  θα  είναι  ιδιαιτέρως 
αρνητικό  για  τις  ελληνικές  και  ελληνοκυπριακές  θέσεις  και  θα  προσφέρει 
πλεονεκτήματα στην τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά.64  
 
ΚΥΠΡΟΣ 
Κύρια Μειονότητα: Τουρκοκύπριοι. 
Πληθυσμός:  265.000 ή 30% (ανεπίσημες εκτιμήσεις). 
Σημερινό καθεστώς: De facto χωρισμός των δύο κοινοτήτων  (ελληνοκυπριακής και 
τουρκοκυπριακής)  από  το  1974  –  πολιτική  και  διοικητική  αυτονομία  των 
τουρκοκυπρίων (ψευδοκράτος Βόρειας Κύπρου).   

                                                            
64  Βλ.  Άρθρο  στο Παρόν  της  Κυριακής, «Η Αθήνα αναγνωρίζει  το  Κόσσοβο αδιαφορώντας  για  την 
Κύπρο!» 16‐12‐2007 www.paron.gr  
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Τύπος διένεξης: Στρατιωτική κατοχή του 40% του νησιού από τον τουρκικό στρατό. 
Για την Κύπρο, δεν τίθεται θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι η μονομερής ανεξαρτησία 
του  Κοσσόβου,  αλλά  η  διάθεση  των  μεγάλων  δυνάμεων  να  τη  νομιμοποιήσουν 
χωρίς  να  προηγηθεί  απόφαση  του  ΟΗΕ.  Κάτι  τέτοιο  θα  δημιουργήσει  ένα 
επικίνδυνο  δεδικασμένο  που  θα  λειτουργεί  υπέρ  του ψευδοκράτους  της  Βόρειας 
Κύπρου, το οποίο διεκδικεί το ίδιο: νομιμοποίηση ερήμην του ΟΗΕ.  
 
Η  διαδικασία  (ή  μάλλον  η  μεθόδευση)  που  ακολουθείται  στην  περίπτωση  του 
Κοσσόβου στοχεύει στη διαμόρφωση status quo που θα αγνοεί τον ρόλο τού ενός 
από τα δύο μέρη,  του κυρίαρχου κράτους  (Σερβίας)  εντός του οποίου βρίσκεται η 
μειονότητα.  Ο  αποκλεισμός  των  σερβικών  συμφερόντων  από  την  εξίσωση  του 
Κοσσόβου  είναι  διπλός:  αγνόηση  των  θέσεων  της  Σερβίας  στις  απευθείας 
διαπραγματεύσεις  με  τους  Κοσσοβάρους  και  αγνόηση  του  σερβικού 
δημοψηφίσματος  για  την  ανεξαρτησία  του  Κοσσόβου  (που  θα  μπορούσε  να 
θεωρηθεί ανάλογο του ελληνοκυπριακού «όχι» στο σχέδιο Ανάν), με το επιχείρημα 
ότι σ’ αυτό αποκλείστηκαν από τις κάλπες οι Κοσσοβάροι. 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η  Σερβία  θεωρεί  παράνομη  και  μη  ισχύουσα  την  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας, 
όμως το εύρος των αντιδράσεων και τα αντίποινα που θα λάβει δεν είναι βέβαια. Το 
Βελιγράδι  θα  πρέπει,  τουλάχιστον,  να  ανακαλέσει  τους  πρεσβευτές  του  από  τις 
χώρες που θ’ αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κοσσόβου καθώς και να επιβάλει 
εμπάργκο  στην  περιοχή.  Το  δεύτερο  αυτό  μέτρο  θα  μπορούσε  να  έχει  βαριές 
συνέπειες  στο  Κόσσοβο,  το  οποίο  εξαρτάται  κυρίως  από  τη  Σερβία  για  τον 
εφοδιασμό σε ενέργεια και βασικά προϊόντα. Η περιοχή ζει από το 1999 στο ρυθμό 
ατελείωτων  διακοπών  ρεύματος  και  η  κατάσταση  θα  μπορούσε  να  γίνει  πολύ 
χειρότερη, ακόμα και αν η Minuk βεβαιώσει ότι έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα 
προληπτικά  μέτρα.65  Η  έλλειψη  διατροφικών  προϊόντων  θα  μπορούσε  επίσης  να 
αποτελέσει πρόσφορο πεδίο για λαθρεμπόριο. 

Η Σερβία έχει αποκλείσει την πιθανότητα να στείλει στρατό στο Κόσσοβο αλλά αυτή 
η υπόσχεση μπορεί  να αναθεωρηθεί  εάν η  βία  γενικευθεί  στις  σερβικές  ζώνες.  Ο 
κίνδυνος  επιθέσεων  και  προκλήσεων  ενάντια  στους  σερβικούς  θυλάκους  δεν 
μπορεί  ν’  αποκλειστεί,  παρ’  όλο  που  οι  αλβανοί  ιθύνοντες  διαβεβαιώνουν  ότι 
μπορούν να ελέγξουν το στρατό τους και παρ’ όλο που στο άμεσο μέλλον δεν έχουν 
κανένα πολιτικό ενδιαφέρον ν’ αφήσουν ν’ αναπτυχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Άμεσα, 
οι  μεγαλύτεροι  κίνδυνοι  εντοπίζονται  στη  Βόρεια  ζώνη,  οι  οποίες  έχουν  σερβική 

                                                            
65 Βλ. περισσότερα στο www.unmikonline.org  
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πλειονότητα. Όπως και  το Βελιγράδι,  το Εθνικό Σερβικό Συμβούλιο  του Κοσσόβου 
και  του  Μετόχιγια  θα  πρέπει  να  θεωρήσει  παράνομη  και  μη  ισχύουσα  την 
διακήρυξη  της  ανεξαρτησίας,  χωρίς  όμως  να  κηρύξει  την  απόσχιση  της  Βόρειας 
ζώνης, κάτι που θα ισοδυναμούσε με αναγνώριση της ανεξαρτησίας του υπόλοιπου 
εδάφους.  Τη  στιγμή  που  η  Μιτρόβιτσα  είναι  γεμάτη  πολιτοφύλακες, 
παραστρατιωτικές ομάδες και προβοκάτορες κάθε είδους, στο σερβικό αλλά και στο 
αλβανικό  στρατόπεδο,  η  παραμικρή  σπίθα  θα  μπορούσε  να  βάλει  φωτιά  στο 
μπαρούτι. 

Ακόμα και αν αποφευχθεί η έκρηξη τις ώρες και τις μέρες που θ’ ακολουθήσουν, τι 
θ’  απογίνουν  οι  σερβικές  ζώνες  του  Κοσσόβου,  όπου  εδώ  και  οκτώ  χρόνια 
λειτουργούν « παράλληλοι » θεσμοί ; Το να φανταστούμε την « επανενσωμάτωσή » 
τους  στο  ανεξάρτητο  Κόσσοβο  ανήκει  στη  σφαίρα  του  παραλόγου  και  οι  δυτικοί 
διπλωμάτες  φαίνεται  ν’  αποδέχονται,  αρχικά,  την  « ήρεμη  αποχώρηση »  του 
βόρειου  τομέα,  μια  αποχώρηση  που  δεν  θα  ονομάζεται  έτσι  και  η  οποία  θα 
αντιπροσωπεύει,  απλώς,  τη  διατήρηση  της  υπάρχουσας  κατάστασης.66  Αγνοούμε, 
επίσης,  παντελώς  το  μέγεθος  του  περιφερειακού  σοκ  που  θα  προκαλέσει  η 
ανεξαρτησία  του  Κοσσόβου.  Οι  Αλβανοί  της Μακεδονίας,  του Μαυροβουνίου  και 
της Κοιλάδας του Πρέσεβο θα πανηγυρίσουν. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν θα 
προκύψουν άμεσα προβλήματα σε αυτές τις περιοχές, ακόμα κι αν η ανεξαρτησία 
προκαλέσει  το  άνοιγμα  ενός  άλλου  ζητήματος,  εκείνου  μιας  δυνητικής  εθνικής 
αλβανικής  συνένωσης.  Αντίθετα,  οι  Σέρβοι  της  Βοσνίας‐Ερζεγοβίνης  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσουν το προηγούμενο του Κοσόβου για να διεκδικήσουν  και αυτοί το 
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Τη στιγμή που η Βοσνία δεν καταφέρνει να βγει από 
την  ατελείωτη  πολιτική  κρίση  που  διανύει,  είναι  σίγουρο  ότι  η  ανεξαρτησία  του 
Κοσσόβου  θα  σκληρύνει  περισσότερο  τις  εσωτερικές  συγκρούσεις.  Εξάλλου,  η 
Βοσνία έχει αποκλείσει την άμεση αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου. 

3.1. ΚΟΣΣΟΒΟ, ΜΙΑ « ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ » ΧΩΡΑ; 

Το  Κόσσοβο  θα  γίνει  η  νεαρότερη  ευρωπαϊκή  χώρα,  πιθανόν  να  γίνει  και  η  πιο 
« μοντέρνα ».  Πράγματι,  θα  πειραματιστεί  με  άγνωστες  μέχρι  σήμερα  μορφές 
πολιτικής  οργάνωσης,  βασιζόμενο  σε  μια  περιορισμένη  εθνική  κυριαρχία  και  ένα 
διεθνές  προτεκτοράτο  νέου  τύπου.  Σε  οικονομικό  επίπεδο,  η  περιοχή  έχει 
εγκαταλείψει κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Οι εταιρείες έχουν σταματήσει να 
εργάζονται  εδώ  και  καιρό  και  η  οικονομία  βασίζεται  μόνο  στο  εμπόριο  και  τις 
υπηρεσίες. Η ανεξαρτησία δε θα αλλάξει τίποτα. Τα σχέδια ανοίγματος των παλιών 

                                                            
66 Βλ. Άρθρο της εφημερίδας Οδηγητής «Κόσσοβο» 17‐01‐2008, www.odigitis.gr   
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ορυχείων  παραμένουν  θολά  και  η  Σερβία  δεν  πρόκειται  ν’  απαρνηθεί  τα 
δικαιώματά  της  στις  περισσότερες  εταιρείες  του  Κοσσόβου.  Ακόμα  και  μετά  την 
ανεξαρτησία,  η  υπεράσπιση  των  δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας  θα  φτάσει  μέχρι  τα 
διεθνή εμπορικά δικαστήρια. 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  εμπλέκεται  πλέον  στενά  σε  κάθε  τομέα  σχετικό  με  τη 
διακυβέρνηση  του  Κοσσόβου.  Αυτό  φαίνεται  και  από  το  γεγονός  ότι  το 
Κοσσυφοπέδιο  είναι  η  μόνη  χώρα  εκτός  της  Ευρωζώνης,  όπου  το  ευρώ  είναι  η 
επίσημη νομισματική μονάδα. Με λίγα λόγια, μαζί με τα ΗΕ67 και το ΝΑΤΟ, παίζει το 
ρόλο ενός “state‐builder”.68 Οι λόγοι αρκετοί, καθώς η ΕΕ δηλώνει ότι υποστηρίζει 
ανεπιφύλακτα  την  ευρωπαϊκή  προοπτική  των  χωρών  των  δυτικών  Βαλκανίων.  Το 
κλειδί  λοιπόν  για  την  επιτυχία  της  Ευρωπαϊκής  πολιτικής  στα  Βαλκάνια,  είναι  ο 
σύνδεσμος  που  υπάρχει  μεταξύ  της  σταθερότητας  στο  Κόσσοβο  και  αυτής  των 
γειτονικών  χωρών.  Η  περιφερειακή  σταθερότητα  και  η  διασφάλιση  των  ζωτικών 
συμφερόντων των χωρών της περιοχής, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
για  την  ΕΕ.  Ο  σεβασμός  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των  θεμελιωδών 
ελευθεριών  και  των  δικαιωμάτων  των  μειονοτήτων  εκ  μέρους  των  τρίτων 
βαλκανικών  χωρών,  καθώς  και  η  εγκατάλειψη  των  σοβινιστικών  τους  πολιτικών, 
πρέπει  να  θεωρηθούν  κεντρικά  στοιχεία  της  πολιτικής  για  την  ειρήνη  και  την 
ασφάλεια  στην  περιοχή.69  Το  Κόσσοβο  πρέπει  να  γίνει  ένας  εποικοδομητικός 
συνεταίρος στα δυτικά Βαλκάνια, που δε θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
ευημερία της περιοχής. Ακόμη ας μην ξεχνάμε πως είναι η κοντινότερη γεωπολιτική 
οντότητα στο Κόσσοβο, αναπτύσσει όλο και μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα στην 
ευρύτερη περιοχή και συνεπώς θέλει να συμπεριλάβει μελλοντικά το Κόσσοβο στα 
μέλη  της,  ενώ  μια  από  τις  μεγαλύτερες  φιλοδοξίες  της  ΕΕ  είναι  να  παίξει  πολύ 
σημαντικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή.70  

                                                            
67 Ο ΟΗΕ έχει θέσει 8 δείκτες προόδου που αφορούν την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών, την 
προστασία των μειονοτήτων, την προώθηση οικονομικής ανάπτυξης και τη διασφάλιση του κράτους 
δικαίου,  καθώς  και  των δικαιωμάτων  ελεύθερης μετακίνησης  και  ιδιοκτησίας. Η προσέγγιση αυτή 
είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως «standards before status». 

68  Κώστας  Χατζηκωνσταντίνου  «Κόσσοβο  και  Δυτικά  Βαλκάνια,  Μερικές  Σκέψεις»  στο  Στέλιος 
Περράκης, «Κόσσοβο, ανατρέποντας  τη διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση και απόσχιση εθνοτήτων 
στον 21ο αιώνα», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2008), σελ 128 

69 Νότης Μαριάς, «για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών και της Αλληλεγγύης, η πορεία προς το 
Άμστερνταμ», εκδ. τυπωθήτω Αθήνα (1997), σελ 113‐114 

70  Tzifakis  N.,  «Problematizing  Human  Security:  A  General/Contextual  Conceptual  Approach»  in 
Huliaras  A.,  Tsardanidis  C.  &  Tzifakis  N.  (eds)  Human  Security  in  the  Balkans,  New  York:  Nova 
Publishers, (2008) 
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Ο  ρόλος  της  ΕΕ  είναι  σημαντικός  κυρίως  στον  οικονομικό  τομέα.  Από  το  1999,  η 
χρηματική  βοήθεια που  έχει  λάβει  το  Κόσσοβο μέσα από  το  πρόγραμμα CARDS71 
ανέρχεται στο ποσό του 1,6 δις ευρώ. Οι προτεραιότητες του CARDS ειδικά για το 
διάστημα 2005‐2006 αφορούσαν πρωτοβουλίες για  τη δημοκρατική σταθερότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής προσφύγων, της προώθησης της κοινωνίας 
των πολιτών και των μέσων επικοινωνίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη θεσμική 
οικοδόμηση,  συμπεριλαμβανομένων  μεταρρυθμίσεων  στους  τομείς  της 
δικαιοσύνης,  της  αστυνόμευσης,  της  καταπολέμησης  του  οργανωμένου 
εγκλήματος, της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και στους τομείς της 
δημόσιας διοίκησης, της τελωνειακής πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης.72 Η 
Ένωση  για  το  2005  χορήγησε  το  ποσό  των  59,5  εκατομμυρίων  ευρώ,  ενώ  για  το 
2006 η χρηματοδοτική βοήθεια ανήλθε στα 54,5 εκατομμύρια ευρώ.73 Οι κοινοτικοί 
πόροι συμπληρώνονται με πόρους άλλων διεθνών οργανισμών, κρατικών τραπεζών 
και φορέων  ιδιωτικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο  της  ΕΕ 
και  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  για  την  ανάπτυξη  της  περιοχής.74  Το  Κόσσοβο  έχει 
επίσης  εμπλακεί  σε  μία  ιδιαίτερη  μορφή  « παγκοσμιοποίησης »,  την  οικονομική 
μετανάστευση.  Η  οικονομική  συνεισφορά  εκατοντάδων  χιλιάδων  Αλβανών  της 
διασποράς,  από  την  Ελβετία,  τη  Γερμανία,  τις  Σκανδιναβικές  χώρες,  το Βέλγιο,  τις 
ΗΠΑ  είναι  κρίσιμη  για  το  Κόσσοβο.  Τα  μεταναστευτικά  κύματα  φαίνεται  πώς  θα 
συνεχιστούν ενώ η ανεργία πλήττει το 60%  του ενεργού πληθυσμού της περιοχής, 
το 60% των Κοσοβάρων είναι κάτω των 25 ετών και κάθε μήνα, 40.000 νέοι περνούν 
στην ενηλικίωση χωρίς να έχουν σχεδόν καμία πιθανότητα να χτίσουν τη ζωή τους 
στη  ίδια  τους  τη  χώρα.  Οι  Κοσσοβάροι  θα  δεχθούν  άραγε  για  πολύ  το 

                                                            
71  Αντικείμενο  του  προγράμματος  CARDS  είναι  η  παροχή  κοινοτικής  βοήθειας  στις  χώρες  της 
Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  με  σκοπό  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία  σταθεροποίησης  και 
σύνδεσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  κοινοτική  βοήθεια  υπέρ  των  χωρών  της  Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης  εφαρμοζόταν  μέχρι  σήμερα  ως  επί  το  πλείστον  στο  πλαίσιο  των  κανονισμών  (ΕΚ)  αριθ. 
1628/96  για  τη  θέσπιση  του  προγράμματος OBNOVA  και  (ΕΚ)  αριθ.  3906/89  για  τη  θέσπιση  του 
προγράμματος PHARE  . Ο παρών κανονισμός καταργεί τον κανονισμό του OBNOVA και τροποποιεί 
τον κανονισμό του PHARE, θεσπίζοντας συγχρόνως ένα ενιαίο πλαίσιο για την παροχή βοήθειας προς 
τις  χώρες  της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης:  το  πρόγραμμα  CARDS  (Κοινοτική  βοήθεια  για  την 
ανασυγκρότηση,  ανάπτυξη  και  σταθεροποίηση)  αντικαθίσταται  από  το  Μέσο  Προενταξιακής 
Βοήθειας ( ΙΑΡ ) στις αρχές του 2007. Πηγή www.europa.eu/scadplus  

72 Τζιφάκης Ν. & Χουλιάρας Α. (επιμ.), «Η Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια στα Βαλκάνια: Οι Αντιφάσεις 
της Γενναιοδωρίας», Αθήνα εκδ. Παπαζήση 

73  Δ.  Ξενάκης  –  Μ.  Τσινισιζέλης,  «Παγκόσμια  Ευρώπη;  Οι  Διεθνείς  Διαστάσεις  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2006), σελ. 458‐459 

74 Νότης Μαριάς, «για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών και της Αλληλεγγύης, η πορεία προς το 
Άμστερνταμ», εκδ. τυπωθήτω Αθήνα (1997), σελ 115 
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υποκατάστατο  εθνικής  κυριαρχίας  που  τους  προσφέρεται  και  την  τρομακτική 
μιζέρια  που  θα  συνεχίσει  να  είναι  η  μοίρα  της  χώρας  τους;  Από  τις  ταραχές  του 
Μαρτίου του 2004, οι διεθνείς αποστολές στο Κόσσοβο, φοβούνται την έκρηξη ενός 
νέου  κύματος  θυμού,  του  οποίου  θ’  αποτελέσουν  στόχο.  Παρ’  όλο  που  η 
ανεξαρτησία  ικανοποιεί  τις  πολιτικές  διεκδικήσεις  των  Αλβανών,  δεν  πρόκειται  ν’ 
απενεργοποιήσει την κοινωνική βόμβα στην περιοχή. 

3.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ» ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ; 

Οι  αλυσιδωτές  επιπτώσεις  από  την  ανεξαρτητοποίηση  του  Κοσσυφοπεδίου  είναι 
πλέον ορατές τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο φυσικά και σε περιφερειακό, μέσα στα 
Βαλκάνια.  Η  ανοιχτή  υποστήριξη  του  κορμού  του  δυτικού  κόσμου  στην  απόσχιση 
του Κοσσυφοπεδίου από την επικράτεια της Σερβίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις 
σε  δεκάδες  χώρες  ανά  τον  πλανήτη.  Αυτό  που  εκτιμάται  είναι  ότι  δημιουργεί  το 
προηγούμενο εκείνο στις διεθνείς σχέσεις που δρομολογεί αλλαγές στη βάση  του 
διακρατικού συστήματος διεθνών σχέσεων μετά τον Β' ΠΠ. Αλλάζει πλέον άρδην το 
σύστημα  αρχών  στις  διεθνές  σχέσεις,  αφού  η  διεθνής  τάση  των  μεγάλων  κρατών 
δείχνει  ότι  η  περιβόητη  παγκοσμιοποίηση  περιλαμβάνει  τον  απεγκλωβισμό 
διάφορων περιοχών ανά τον κόσμο και την ένταξή τους στους ανοιχτούς ορίζοντες 
της  οικουμενικής  ελεύθερης  αγοράς  ή  στις  γκρίζες  ζώνες  της  παραοικονομίας  και 
του  λαθρεμπορίου.  Τα  κράτη  ως  συστατικές  οντότητες‐υποκείμενα  διεθνούς 
δικαίου όχι μόνο εξασθενούν αλλά και διαλύονται, εντασσόμενα σε υπερεθνικούς 
οργανισμούς και εκχωρώντας μέρος της κυριαρχίας τους. Η μονομερής ανακήρυξη 
της ανεξαρτησίας  του Κοσσόβου φαίνεται ότι μπορεί  να προκαλέσει απρόβλεπτες 
αλλά  και  προβλεπτές  παρενέργειες  σε  πολλές  περιοχές  του  κόσμου  και  τελικά 
μπορεί  να   επιφέρει  γενική  αποσταθεροποίηση.  Παρόμοιες  κινήσεις  τυγχάνουν 
καταδίκης  ή  υποστήριξης,  αναλόγως  της  εποχής,  των  συμφερόντων  και  της 
συγκυρίας  των  στρατηγικών  ισορροπιών,  όπως  συνέβη  με  την  ανακήρυξη 
ανεξαρτησίας της μέχρι τότε Βρετανικής αποικίας της Ροδεσίας το 1965 στην οποία 
είχαν αντιτεθεί   ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση και Κίνα.  

Σήμερα η Ρωσία και η Κίνα διαφωνούν με την ανεξαρτησία του Κοσόβου που έγινε 
με  τις  ευλογίες  των  ΗΠΑ,  Βρετανίας  και  Γαλλίας,  αλλά  σε  βάρος  της  Σερβίας.  Η 
πρώτη  σοβαρή  αντίδραση  προκλήθηκε  από  τη  Ρωσία  καθώς  απάντησε  με 
εγκατάσταση διπλωματικών αποστολών στις Γεωργιανές περιοχές σε Ν. Οσετία και 
Αμπχαζία, που επιζητούν την ανεξαρτησία τους με βάση τις εξελίξεις στο Κόσσοβο 
και εγείρουν τουλάχιστον το ίδιο δικαίωμα στη διεθνή τους αναγνώριση. Μάλιστα 
πολύ  πρόσφατα  η  Ρωσία  προχώρησε  και  σε  αναγνώριση  των  Γεωργιανών  αυτών 
περιοχών μετά τα αιματηρά γεγονότα του Αυγούστου στη Ν. Οσετία και πλέον  νέα 
ζητήματα  εγείρουν  ανάλογης  προσοχής.  Χώρες  όπως   Σλοβακία,  Αζερμπαϊτζάν, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Ινδία, Αργεντινή, Βραζιλία κ.ά. αρνούνται 
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να  αναγνωρίσουν  το  Κόσσοβο  επειδή  αντιμετωπίζουν  εδαφικά  προβλήματα  με 
ομάδες που επιζητούν την απόσχιση. Από την άλλη και η Βρετανία ίσως πληρωθεί 
με  το  ίδιο  νόμισμα  αφού  το  κυρίαρχο  Εθνικό  Κόμμα  της  Σκωτίας  (SNP)  σχεδιάζει 
δημοψήφισμα  ανεξαρτησίας  πριν  από   το  2010  και  παράλληλα  απαιτεί  την 
επιστροφή της πόλης Μπέργουϊκ στον Σκωτικό έλεγχο. Μια ανεξάρτητη Σκωτία θα 
ανοίξει δρόμους για μεγαλύτερη αυτονομία στη Β. Ιρλανδία και στην Ουαλία και θα 
αποδυναμώσει  τη  Βρετανία  (Ηνωμένο  Βασίλειο)  που  σήμερα  είναι  πυρηνική 
δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν 
αιτήματα  απόσχισης  από  το  έθνος  των  Σιου‐Λακότα,  τη  Χαβάη,  την  Αλάσκα,  την 
Κασκέντια  (  Όρεγκον  και  Ουάσιγκτον)  και  το  Βερμόντ.  Στη  Γαλλία  υπάρχουν 
απαιτήσεις  ανεξαρτησίας  από  την  Βρετάνη,  την  Κορσική,  την  Αλσατία  και  την 
Οσιτανία.  Το  Κόσσοβο  ίσως  αποτελέσει  το  «ιστορικό  προηγούμενο»  για  να 
ακολουθήσουν  την  ίδια  συνταγή‐απαίτηση  και  περισσότερες  από  100   άλλες 
περιοχές του κόσμου, που αρκετές απ’ αυτές είναι σήμερα μέλη του Unrepresented 
Nations and Peoples Organization (UNPO) με έδρα τη Χάγη.75 

Μέλη  του  UNPO  είναι:  Θιβέτ  (Κίνα),  Αμπχαζία  (Γεωργία),  Αμπορίτζιναλς 
(Αυστραλία), Αχέχ (Σουμάτρα), Κουζεστάν (Ιράν), Αλβανοί της ΠΓΔΜ, Ασυρία (Ιράν‐
Τουρκία‐Συρία),  Μπασκορτοστάν  (Ρωσία),  Μπάτβα  (Κ.Α.  Αφρική),  Μπουγκενβίλ 
(Παπούα Ν.  Γουϊνέα), Μπάφαλο Ντένε  (Καναδάς), Μπουριάτια  (Ρωσία),  Καμπίντα 
(Δ.  Αφρική),  Τσετσενία/Ισκερία  (Ρωσία),  Τσιν  (Μιανμάρ),  Τσιταγκόνγκ 
(Μπανγκλαντές),  Τσουβάς  (Ρωσία),  Τσιρκασία  (Ρωσία),  Κορδιλιέρα  (Φιλιππίνες), 
Τάταροι  Κριμαίας  (Ουκρανία),  Ανατ.  Τουρκεστάν  (Κίνα),  Γκαγκαούζια  (Μολδαβία), 
Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας,  Χμονγκ  (Λάος),  Ουγγρική Μειονότητα  Ρουμανίας, 
Ινγκουσέτια  (Ρωσία),  Ινκερί  (Ρωσία),  Εσωτ. Μονγγολία  (Κίνα),  Ιρανικό Κουρδιστάν, 
Ιρακινό Κουρδιστάν,  Ιρακινό Τουρκμενιστάν, Καλαχούϊ (Χαβάη), Καρένι (Μιανμάρ), 
Χμερ  (Βιετνάμ/Καμπότζη),  Κόμι  (Ρωσία),  Κόσσοβο,  Κουμίκ  (Ρωσία), 
Λακότα/Ντακότα  (ΗΠΑ),  Μασάϊ  (Κένυα/Τανζανία),  Μαόχι  (  Γαλλική  Πολυνησία), 
Μαπούσε  (Χιλή/Αργεντινή),  Μάρι  (Ρωσία),  Μον  (Μιανμάρ),  Μονταγκνάρντς 
(Καμπότζη/Λάος/Βιετνάμ),  Ναγκαλίμ  (Ινδία/Κίνα/  Μπούρμα),  Νάχουα  ντελ  Άλτο 
Μπάλσας  (Μεξικό),  Νουξάλκ  (Καναδάς),  Ογκόνι  (Νιγηρία),  Ορόμο 
(Σομαλία/Ερυθραία/Κένυα),  Ρεχομπότ  (Ναμίμπια),  Ρούσιν 
(Ουκρανία/Σλοβακία/Πολωνία),  Σανζάκ  (Σερβία),  Σκάνια  (Σουηδία),  Σαν 
(Κίνα/Λάος/Μπούρμα/  Ταϊλάνδη),  Σιντ  (Πακιστάν),  Σομάλιλαντ  (Σομαλία),  Ν. 
Μολούκας  (Ολλανδία),  Ν.  Αζερμπαϊτζάν  (Αζερμπαϊτζάν/Αρμενία),  Ν.  Καμερούν 
(Καμερούν), Ταϊβάν (Κίνα), Ταλίς (Αζερμπαϊτζάν/Ιράν), Ταταρστάν (Ρωσία), Τσιμσιάν 
(Καναδάς),  Τούβα  (Ρωσία),  Ουντμούρτ  (Ρωσία),  Βαβέντα  (Αφρική),  Δυτ. 

                                                            
75 Για περισσότερα βλέπε www.unpo.org  
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Μπαλουχιστάν  (Ιράν/Πακιστάν),  Δυτ.  Παπούα  (Ν.  Γουϊνέα)  και  Ζανζιμπάρ 
(Τανζανία). 

Όλες αυτές οι περιοχές θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τις πιέσεις για αναγνώριση 
και  ανεξαρτησία  τους  προς  τους  διεθνείς  οργανισμούς,  μετά  την αναγνώριση  του 
Κοσσόβου  από  τις  ΗΠΑ  και  πολλές  άλλες  χώρες.  Η  Ρωσία  αντιτίθεται  για  λόγους 
στρατηγικούς  και  πολιτικούς,  καθώς  έτσι  κι  αλλιώς  η  χώρα  περιέχει  χιλιάδες 
εθνότητες που αποτελούν σήμερα τη Ρωσική Ομοσπονδία και σε αρκετές παρέχει 
από  καιρό  καθεστώς  αυξημένης  αυτονομίας.  Η  θέση  του  ελληνικού  υπουργείου 
Εξωτερικών για την ανεξαρτησία του Κοσσόβου είναι η προς το παρόν η αναμονή: 
«...Όσον αφορά στο  ζήτημα  της αναγνώρισης  της  νέας κατάστασης πραγμάτων  ‐η 
οποία κατ’ ουδένα τρόπο μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο‐ η Ελλάδα θα λάβει 
τις  όποιες  αποφάσεις  της  σε  επόμενο  στάδιο,  αφού  εξετάσει  σε  βάθος  όλες  τις 
εξελίξεις,  τις διαστάσεις και  τις  επιπτώσεις  τους στην περιφερειακή ασφάλεια και 
στα συμφέροντα της χώρας…», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. Αυτό 
το  «επόμενο  στάδιο»  είναι  που  προαναγγέλλει  και  τη  πιθανότητα  μελλοντικής 
αναγνώρισης του Κοσσόβου από ελληνικής πλευράς.76 Σταθερή θέση της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής ήταν για χρόνια το απαραβίαστο των συνόρων και ο σεβασμός 
των  αποφάσεων  του  ΟΗΕ,  θέσεις  που  ανατράπηκαν  εντελώς  με  τη  νέα 
πραγματικότητα που επιβάλουν οι ΗΠΑ στα Βαλκάνια σύμφωνα με τα στρατηγικά 
τους  συμφέροντά.  Η  μονομερής  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου 
δημιουργεί  άμεσο  κακό  προηγούμενο  για  τα  κατεχόμενα  εδάφη  στην  Κύπρο  και 
έμμεσο κίνδυνο για τις Τουρκικές επιδιώξεις στην Θράκη και τις Αλβανικές στη Δυτ. 
Ελλάδα.  

 

4. ΚΟΣΣΟΒΟ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

Το  διεθνές  δίκαιο  δεν  περιλαμβάνει  λεπτομερείς  κανόνες ως  προς  τη  δημιουργία 
κρατών.  Προϋποθέσεις  δημιουργίας  κρατών  γενικά  θεωρούνται:  η  ύπαρξη  ενός 
πληθυσμού  επί  συγκεκριμένης  επικράτειας,  η  σταθερή  άσκηση  νομοθετικής  και 
εκτελεστικής  εξουσίας  στην  επικράτεια  και  στον  πληθυσμό  και  ο  ταυτόχρονος 
αποκλεισμός  άσκησης  εξουσίας  από  τρίτα  κράτη. 
Η  απόσχιση  τμήματος  υφιστάμενου  κράτους  για  τη  δημιουργία  νέου  κράτους 
συνήθως γίνεται με επανάσταση. Οι λαοί που επαναστατούν ή θα ηττηθούν και θα 
εξαφανιστούν  ή  θα  επικρατήσουν  και  θα  μεταβάλουν  το  νομικό  καθεστώς 
μετατρεπόμενοι  σε  ανεξάρτητα  κράτη  ή  εντασσόμενοι  σε  κράτη  της  προτίμησής 
τους. 
                                                            
76 Βλ. για περισσότερα στο άρθρο «Κόσσοβο, ανοίγει ασκός Αιόλου» στο www.protothema.gr   
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Στην  περίπτωση  του  Κοσσόβου  το  αλβανικό  στοιχείο  εκπλήρωσε  σταδιακά  τις 
ανωτέρω  προϋποθέσεις.  Αρχικά  επιτεύχθηκε  ανατροπή  της  πληθυσμιακής 
ισορροπίας  του  Κοσσόβου  μέσω  της  αλματώδους  αύξησης  του  αλβανικού 
στοιχείου. σε σημείο που ο όρος «Κοσσοβάρος» να αποδίδεται πλέον στο αλβανικό 
κι όχι στο σερβικό στοιχείο,  του οποίου κοιτίδα είναι  το Κόσσοβο.  Στη συνέχεια ο 
αλβανικός  πληθυσμός,  αφού  οργανώθηκε  πολιτικά  και  στρατιωτικά,  εξεγέρθηκε 
εναντίον  της  Σερβίας.  Η  διεθνής  κοινότητα  αναγνώρισε  πολύ  γρήγορα  καθεστώς 
εμπολέμου  στον  Απελευθερωτικό  Στρατό  του  Κοσσόβου  (UCK),  που  αργότερα 
μετονομάστηκε  σε  Δύναμη  Ασφαλείας  του  Κοσσόβου.  Η  Σερβία,  αποδυναμωμένη 
στο  διεθνές  πεδίο  μετά  τον  διαμελισμό  της  Γιουγκοσλαβίας,  ουσιαστικά 
αποκλείστηκε  από  την  άσκηση  κυριαρχίας  επί  της  επαρχίας  του  Κοσσόβου. 
Το τελευταίο στάδιο δημιουργίας κράτους, στο οποίο έχει ήδη εισέλθει το Κόσσοβο, 
είναι  η  αναγνώρισή  του από  τη  διεθνή  κοινότητα.  Σύμφωνα με  νεότερες  θεωρίες 
του  διεθνούς  δικαίου,  για  να  αναγνωριστεί  ένα  κράτος  ως  μέλος  της  διεθνούς 
κοινότητας  πρέπει  να  σέβεται  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  τα  δικαιώματα  των 
μειονοτήτων  και  τα  υπάρχοντα  διεθνή  σύνορα.  Στο  πλαίσιο  αυτό  εντάσσονται  οι 
παραινέσεις  της  διεθνούς  κοινότητας  περί  προστασίας  των  δικαιωμάτων  των 
Σέρβων του Κοσσόβου και οι αντίστοιχες δηλώσεις των Αρχών του Κοσσόβου. 

Το  διεθνές  δίκαιο  δεν  αποδέχεται  τη  νομιμότητα  της  απόσχισης  από  το  υπάρχον 
κράτος  παρά  μόνο  σε  άκρως  περιορισμένες  περιπτώσεις  (Μπανγκλαντές)  και  η 
περίπτωση του Κοσσόβου (ενδεχομένως) δεν εντάσσεται σε αυτή την περίπτωση.77 
Σε  πολλές  άλλες  περιοχές  ανά  τον  κόσμο  έχουν  γίνει  ανάλογες  ή  ακόμα 
μεγαλύτερες  συγκρούσεις  με  θύματα,  αλλά  η  διεθνής  κοινότητα  δεν  έχει 
αναγνωρίσει δικαίωμα απόσχισης. Η αναγνώριση ανεξαρτησίας του Κοσσόβου από 
αρκετά κράτη, είναι περισσότερο προϊόν πολιτικών σκοπιμοτήτων και όχι έκφραση 
νομιμότητας.78  Στη  διεθνή  πρακτική  υπάρχουν  παραδείγματα  χρησιμοποίησης 
εναλλακτικών  προς  την  απόσχιση  λύσεων,  ακόμα  και  σε  καταστάσεις  οξυμένων 
συγκρούσεων.  Η  συνηθέστερη,  όπου  αυτό  επιτρέπεται  από  τη  σύνδεση  ενός 
«λαού» με συγκεκριμένο έδαφος, είναι η εδαφική αυτονομία, η οποία όμως για να 
επιτύχει πρέπει να είναι ουσιαστική και ειλικρινής. 

Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  το  θέμα  του  Κοσσόβου  είναι  σήμερα  από  τα  πιο 
δύσκολα  και  σημαντικά που αντιμετωπίζει  η  διεθνής  έννομη  τάξη.  Είναι  τεράστιο 
θέμα τόσο από  πολιτική όσο και από νομική άποψη, όχι μόνο για την περιοχή των 

                                                            
77  Αντώνης  Μπρεδήμας  «Το  Μελλοντικό  Καθεστώς  του  Κοσσόβου  υπό  το  Πρίσμα  του  Διεθνούς 
Δικαίου» στο Στέλιος Περράκης, «Κόσσοβο, ανατρέποντας τη διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση και 
απόσχιση εθνοτήτων στον 21ο αιώνα», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2008), σελ 36 

78 Ο.π. σελ 36 
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Βαλκανίων, αλλά και γενικότερα,  γι’ αυτό και ενδιαφέρει  τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της και βέβαια τη χώρα μας. Μια εξίσου σημαντική παρατήρηση είναι ότι 
εκείνοι  που  χειρίζονται  το  θέμα  του  Κοσσόβου,  δηλαδή  ουσιαστικά  οι  μεγάλες 
δυνάμεις με επικεφαλής τις ΗΠΑ, αντί να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν σε αυτό 
μια λύση που να στηρίζεται στερεά στο διεθνές δίκαιο, το οποίο περιέχει σαφείς και 
δοκιμασμένους  κανόνες  για  το  δικαίωμα  αυτοδιάθεσης  των  λαών,  θέλουν  για 
διάφορους λόγους να επιβάλλουν λύση που υπαγορεύεται πρωτίστως από πολιτικά 
συμφέροντα.79 Για μια ακόμη φορά η πολιτική προσπαθεί να εξοβελίσει το διεθνές 
δίκαιο,  πράγμα που συμβαίνει συχνά  τα  τελευταία  χρόνια μετά  την εξάλειψη  του 
διπολικού  συστήματος  στις  διεθνείς  σχέσεις.  Αυτός  είναι  ίσως  και  ένας  βασικός 
λόγος  της  σοβαρής  κρίσης  που  διανύει  εδώ  και  μερικά  χρόνια  το  διεθνές  δίκαιο, 
χαρακτηριστικό  της  οποίας  είναι  η  συχνή  παραβίαση  θεμελιωδών  αρχών  και 
κανόνων  του  διεθνούς  συστήματος  που  θέσπισε  ο  Χάρτης  των  Ηνωμένων  Εθνών 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι η Σερβία υπήρξε 
το 1999  θύμα μιας πρωτοφανούς σειράς παραβιάσεων  των παραπάνω αρχών και 
κανόνων που διέπραξε το ΝΑΤΟ, που χωρίς να λάβει την έγκριση του αρμόδιου εν 
προκειμένω οργάνου της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, χρησιμοποίησε με δική του πρωτοβουλία ένοπλη βία. 

Η ανεξαρτησία του Κοσσόβου, έστω και αυτή η μονομερής, αντιστοιχεί από νομικής 
άποψης  με  την  αυτοδιάθεση,  το  δικαίωμα  δηλαδή  εκείνο  που  έχει  το  κράτος  να 
αυτοκυβερνάται,  επιλέγοντας το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό του σύστημα. 
Το  ερώτημα  είναι  λοιπόν  εάν  οι  αλβανικής  καταγωγής  Κοσσοβάροι 
νομιμοποιούνται κατά το διεθνές δίκαιο,  να ασκήσουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Η 
απάντηση εδώ είναι αρνητική και αυτό διότι  το δικαίωμα απόκτησης μονομερούς 
ανεξαρτησίας  και  κρατικής  κυριαρχίας,  ανήκει  κατά  το  διεθνές  δίκαιο  πρωτίστως 
στους  λαούς υπό αποικιακό  ζυγό  και  σε  ορισμένες περιπτώσεις  και  σε  δύο άλλες 
κατηγορίες  κατατρεγμένων  λαών,  σε  αυτούς  που  υπάγονται  σε  ένα  ρατσιστικό 
καθεστώς  όπως  εκείνο  του  απαρτχάιντ  που  εφάρμοσε  στο  παρελθόν  η  Νότιος 
Αφρική  σε  βάρος  του  μεγαλύτερου  τμήματος  του  λαού  της,  και  σε  αυτούς  που 
έχουν  τεθεί  κάτω  από  ένα  καθεστώς  ξένης  κατοχής,  όπως  είναι  κατεξοχήν  η 
περίπτωση  του  λαού  της  Παλαιστίνης.  Η  απαρίθμηση  των  παραπάνω  τριών 
κατηγοριών  λαών  είναι  περιοριστική.80  Οι  λαοί  αυτοί  αντλούν  το  δικαίωμα  της 
αυτοδιάθεσης  απευθείας  από  το  διεθνές  δίκαιο  και  το  ασκούν  διά  των 

                                                            
79  Κωνσταντίνος  Οικονομίδης  «Η  Ασυμβατότητα  της  Προτεινόμενης  για  το  Κόσσοβο  Λύσης  με  το 
Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πρακτική» στο Στέλιος Περράκης, «Κόσσοβο, ανατρέποντας τη διεθνή 
δικαιοταξία: αυτοδιάθεση και απόσχιση εθνοτήτων στον 21ο αιώνα», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2008), σελ 
114 

80 Ο.π., σελ 116 
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αντιπροσωπευτικών  τους  οργάνων.  Οι  λαοί  αυτοί  με  την  αναγνώρισή  τους, 
αποκτούν  σε  κάποιο  βαθμό  την  ιδιότητα  του  λειτουργικού  υποκειμένου  του 
διεθνούς δικαίου. 

Είναι προφανές ότι οι αλβανικής καταγωγής Κοσσοβάροι δεν ανήκουν σε καμιά από 
τις  παραπάνω  τρεις  κατηγορίες  λαών,  γιατί  δεν  υπήχθησαν  ποτέ  σε  καθεστώς 
αποικιακό,  ρατσιστικό  τύπου  απαρτχάιντ,  ή  ξένης  κατοχής.  Τα  θεμελιώδη  διεθνή, 
συμβατικά  και  θεσμικά  κείμενα  αποκλείουν  ρητά  ή  σιωπηρά,  αλλά  πάντως 
ξεκάθαρα, τη μονομερή άσκηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης από λαούς άλλους 
των  τριών  προαναφερθέντων.  Οι  Κοσσοβάροι  δε  μπορούν  από  νομική  άποψη  να 
έχουν  άλλη  ιδιότητα  από  αυτή  της  εθνικής  μειονότητας  μέσα  στο  κράτος  της 
Σερβίας και όπως είναι γνωστό, οι εθνικές μειονότητες καθώς και όλες οι άλλες, δεν 
απολαύουν  του  δικαιώματος  αυτοδιάθεσης.  Το  διεθνές  δίκαιο  αναγνωρίζει  στα 
μέλη  μόνο  των  εθνοτικών,  θρησκευτικών  και  γλωσσικών  μειονοτήτων  ορισμένα 
ειδικά  δικαιώματα,  όπως  το  δικαίωμα  να  έχουν  τη  δική  τους  πολιτιστική  ζωή,  να 
εκδηλώνουν  και  να  ασκούν  τη  δική  τους  θρησκεία  και  να  χρησιμοποιούν  τη  δική 
τους  γλώσσα.  Συμπερασματικά  εδώ  θα  σταθούμε  στο  γεγονός  ότι  νομικώς  η 
μονομερής  ανεξαρτησία  του  Κοσσόβου  δεν  αποτελεί  λύση  σύμφωνη  με  τους 
κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου  και  το  σχέδιο  Αχτισάαρι  που  ουσιαστικά  άνοιξε  το 
δρόμο  για  την  ανεξαρτησία  του  Κοσσόβου,  προτιμώντας  τη  μη  συμβατή  με  το 
διεθνές δίκαιο λύση της ανεξαρτησίας,  ίσως ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου στον 
χώρο των Βαλκανίων και όχι μόνο.  

Ενδεχομένως  μπορούν  να  υπάρξουν  αρνητικές  επιπτώσεις  στο  Κυπριακό  από  τη 
μονομερή  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου,  να  υπάρξει  δηλαδή 
αντανάκλαση του τρόπου αντιμετώπισης του Κοσσόβου στον τρόπο αντιμετώπισης 
του  Κυπριακού  στο  μέλλον.  Βεβαίως  οι  ρίζες,  η  γενεαλογία  και  οι  τρόποι 
διευθέτησης αυτών  των προβλημάτων είναι διαφορετικές.81 Δεν μπορούμε, όμως, 
να  αποκλείσουμε  αυτή  την  «αντανάκλαση»  από  τη  στιγμή  που  η  περίπτωση  του 
Κοσσόβου λειτουργεί ως προηγούμενο στο σύστημα διεθνών σχέσεων. Μπορεί να 
μην είναι άμεση αυτή η αντανάκλαση, μπορεί όμως να είναι έμμεση. Βεβαίως τόσο 
το κείμενο της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου όσο και οι 
αποφάσεις  άλλων  διεθνών  δρώντων  (όπως  της  ΕΕ)  υποστηρίζουν  ότι  δεν 
δημιουργείται  προηγούμενο.  Πρέπει  όμως  να  είμαστε  ιδιαίτερα  προσεκτικοί.  Δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός όμως ότι πολλοί σπεύδουν να διατυπώσουν 
τη  θέση  ότι  το  Κόσσοβο  δεν  αποτελεί  προηγούμενο.  Αυτό  όμως  ίσως  να 

                                                            
81  Στέλιος  Περράκης, «Κόσσοβο,  ανατρέποντας  τη  διεθνή  δικαιοταξία:  αυτοδιάθεση  και  απόσχιση 
εθνοτήτων στον 21ο αιώνα», εκδ.Σιδέρης Αθήνα (2008), σελ 47 
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σηματοδοτεί και μια παραδοξότητα. Ο έντονος τρόπος με τον οποίο γίνονται όλες 
αυτές οι τοποθετήσεις προκαλεί μια αίσθηση ανησυχίας. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στην  ιστορική  διαδρομή  της  ακόμα  αποκαλούμενης  μεταπολεμικής  περιόδου  και 
της παράλληλης πολυσχιδούς δράσης  του ΟΗΕ,  σπάνια μια περιοχή σε  κρίση έχει 
απασχολήσει  με  τόση  ένταση  την  κοινή  γνώμη  και  βέβαια  τους  θεσμούς  της 
διεθνούς οργάνωσης.  Σε αυτή  τη διαδρομή,  το  ζήτημα  του Κοσσόβου διακρίνεται 
και επιβεβαιώνεται ως: 

• Ζήτημα  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  και  μειονοτήτων  στα  πλαίσια  ενός 
αυταρχικού καθεστώτος(εποχή Milosevic) 

• Ζήτημα  αυτοδιοίκησης‐αυτοδιάθεσης  στα  πλαίσια  ενός  πολυεθνικού  και 
πολυπολιτισμικού κράτους 

• Άσκηση  πολυμερούς  διπλωματίας  για  επίλυση  μιας  διαφοράς,  με 
παρέμβαση κρατών και διεθνών οργανισμών 

• Πεδίο εσωτερικής σύρραξης(Σερβία‐UCK)  και έξοδος/μετακίνηση του μισού 
πληθυσμού  της  περιοχής  (1999),  με  αποτέλεσμα  την  πρόκληση 
ανθρωπιστικής κρίσης χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη 

• Πεδίο  μονομερούς  ένοπλης  «ανθρωπιστικής  επέμβασης»  του  ΝΑΤΟ  με 
σωρεία  θυμάτων  και  την  καταστροφή  των  βασικών  ‐μη  στρατιωτικών 
στόχων‐ υποδομών της Σερβίας 

• Εγκαθίδρυση  διεθνούς  διοίκησης  (UNMIC)  σε  περιοχή  εμπίπτουσα  τυπικά 
στην κυριαρχία ανεξάρτητου κράτους, χάρη στις μοναδικές –οριακής και μη 
νομιμότητας‐  ρυθμίσεις  της  απόφασης  1244/1999  του  Συμβουλίου 
Ασφαλείας,  ανατρεπτικές  κυριολεκτικά  των  δεδομένων  της  διεθνούς 
δικαιοταξίας 

• Αφορμή αντιπαράθεσης Ρωσίας‐Δύσης, με χαρακτηριστικά ψυχροπολεμικής 
περιόδου και απότοκο της νέας φάσης των διεθνών σχέσεων 

• Ασκήσεις επί χάρτου από διεθνή όργανα για αναζήτηση λύσης, με κορυφαίο 
εγχείρημα  αυτό  της  Επιτροπής  Αχτισάαρι.  Το  πόρισμα  Αχτισάαρι  προωθεί 
την  ιδέα  δημιουργίας  ενός  ιδιότυπου  ανεξάρτητου  κράτους,  υπό  διεθνή 
κηδεμονία,  με  χαρακτηριστικά  που  δε  συνάδουν  με  εκείνα  που  τυπικά 
ταυτοποιούν  την  πολιτική  ανεξαρτησία  και  την  εδαφική  κυριαρχία  ενός  ‐
ισότιμου  με  τα  άλλα‐  κράτους.  Περαιτέρω,  η  πρόταση  παρακάμπτει  τη 
θεμελιώδη αρχή της προηγούμενης συναίνεσης του κράτους, επιβάλλοντας 
μια  νέα  και  επικίνδυνη  άποψη  για  τη  δυνατότητα  μονομερούς  απόσχισης 
λαού/εθνότητας/μειονότητας σε αντίθεση με το ισχύον διεθνές δίκαιο 
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• Άγονες  διαδικασίες  διαπραγματεύσεων  των  δύο  ενδιαφερομένων  μερών, 
που  κατέληξαν  το  2007  σε  αδιέξοδο,  αφού  μια  βασική  διεθνής 
διαπραγματευτική αρχή (συμβιβασμός) παραμερίστηκε καθολικά και από τα 
δύο μέρη 

• Μονομερή  ανακήρυξη  της  ανεξαρτησίας  του  Κοσσόβου  στις  17 
φεβρουαρίου 2008, ακολουθούμενη από αναγνώριση ορισμένων κρατών 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ταυτόχρονα ξενίζει, η διαχείριση του ζητήματος από τα 
Ην.  Έθνη  που  εύκολα  και  ασυλλόγιστα  εκχωρούν/εξουσιοδοτούν/αναγνωρίζουν 
εξουσίες  και  αρμοδιότητες  σε  περιφερειακές  οργανώσεις  (ΕΕ),  ερμηνεύοντας 
κανόνες κατά το δοκούν και πάντως πέρα από το γράμμα και πνεύμα του ισχύοντος 
διεθνούς  δικαίου.82  Η  θέση  αυτή  προβληματίζει  ασφαλώς  σοβαρά,  ιδίως  ενόψει 
του  κινδύνου  που  υπάρχει,  η  λύση  που  «θα  δοθεί»  στο  κοσσοβαρικό  ζήτημα  να 
αποτελέσει  «προηγούμενο»  για  βίαιες/μονομερείς  εθνοτικές  διεκδικήσεις,  ή 
μετάβαση de  facto  καταστάσεων σε de  jure. Η προσπάθεια να πείσουν ορισμένοι 
ότι η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα της λύσης του καθεστώτος του Κοσσόβου δε 
θα  αποτελέσει  «προηγούμενο»  στις  διεθνείς  σχέσεις,  αποτελεί  την  ειλικρινή 
παραδοχή τους για την επικινδυνότητα του σχεδίου τους, που θα μπορούσε να έχει 
επιπτώσεις. 

Το παράδειγμα της νομιμοποίησης μιας de facto κατάστασης στο Κόσσοβο, μπορεί 
να  επηρεάσει  άλλες  περιοχές  με  de  facto  καθεστώς,  όπως  στην  Κύπρο  που  θα 
δούμε και παρακάτω, τη θέση της «ΤΔΒΚ». Συνακόλουθα, αυτοδιάθεση και σχετικό 
δικαίωμα εθνοτήτων και μειονοτήτων,  θα προσλάβει μια νέα διάσταση στο πεδίο 
εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όχι τόσο σε επίπεδο περιεχομένου των κανόνων 
διεθνούς  δικαίου,  όσο  σε  επίπεδο  πρακτικής.  Η  διεθνής  κοινότητα  δε  μπορεί 
ασυλλόγιστα  να  δημιουργεί  και  να  προάγει  κράτη  που  εκ  γενετής  παρουσιάζουν 
λειτουργικά  προβλήματα  δόμησης(κυριαρχίας,  ανεξαρτησίας  κλπ),  οντότητες  που 
προκαλούν τριβές με το ισχύον διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα του ανθρώπου και το 
κράτος δικαίου, με ανεξέλεγκτες συνέπειες για το μέλλον.83 Αυτό επιβεβαιώνουν το 
παράδειγμα της Βοσνίας‐Ερζεγοβίνης ή και  το αποτυχημένο σχέδιο Annan  για  την 
Κύπρο.84 

Κόσσοβο,  άλλοτε  η  «πυριτιδαποθήκη»  των  Βαλκανίων,  χθες  πειραματικό 
εργαστήριο  οικοδόμησης  κρατικής  οντότητας  εκ  μέρους  της  διεθνούς  κοινότητας, 

                                                            
82 Ο.π. σελ 46 

83  Η  συζήτηση  για  το  αν  το  κράτος  ως  γεγονός  επιβάλλεται  του  διεθνούς  δικαίου  ή  είναι  νομικό 
πρόσωπο που δομείται από το διεθνές δίκαιο, παραμένει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ανοικτή. 

84 Ο.π. σελ 50 
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σήμερα στο δρόμο  για μια μη συναινετική ανεξαρτησία.  Ένας  χώρος  ελεγχόμενης 
(από)σταθεροποίησης  των  Βαλκανίων,  όπου  ο UCK  και  οι  πολέμαρχοί  του  έγιναν 
πολιτική ελίτ και κυβερνώντες. Ένας παράδεισος των ΜΚΟ και  του πάσης φύσεως 
έργου  τους.  Κέντρο  οργανωμένου  εγκλήματος,  διακίνησης  ελαφρών  όπλων, 
ναρκωτικών, ανθρώπων, trafficking γυναικών και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 
Μια οντότητα που επιβιώνει με την οικονομική ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας. 
Πεδίο  αντιπαράθεσης  Ρωσίας‐Δύσης,  με  εμφανή  επιστροφή  της  Ρωσίας  στην 
περιοχή,  αλλά  κυρίως  λόγω  της φύσης  της  διαφοράς,  τριβή  υψηλής  πολιτικής  με 
επιπτώσεις σημαντικές. Μια de facto οντότητα, η μετατροπή της οποίας σε τυπική 
κρατική οντότητα, με τα περίεργα διεθνή‐εξωτερικά χαρακτηριστικά και εσωτερική 
λειτουργία που εμπεριέχει το διαχωρισμό και προκαλεί ερωτήματα. 

Η μεθοδευμένη από τις ΗΠΑ και την ΕΕ απόσχιση του Κοσσόβου ενάντια στις αρχές 
του Διεθνούς Δικαίου και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών,  ενδέχεται  να  ανοίξει  τους  ασκούς  του  Αιόλου  και  να  αλλάξει  εκ  νέου  η 
πολιτική γεωγραφία του πλανήτη. Οι ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις της 
λεγόμενης  «νέας  τάξης  πραγμάτων»  άνοιξαν  το  δρόμο  για  την  περαιτέρω 
καταπάτηση  του  διεθνούς  δικαίου,  στην  απουσία  του  αντίπαλου  δέους.  Και  ενώ 
λαοί όπως οι Παλαιστίνιοι, οι Κούρδοι, ο λαός της Δυτικής Σαχάρας κ.ά. αγωνίζονται 
και  ζητούν  για  δεκαετίες  δικαίωση  και  ανεξαρτησία,  «ξαφνικά»  οι  αλβανόφωνοι 
Κοσσοβάροι  κηρύσσουν  την  ανεξαρτησία  τους,  δημιουργώντας  έτσι  ενδεχομένως 
νέο προηγούμενο στο  Διεθνές Δίκαιο  που παράλληλα παραβιάζει  τις  βασικές  του 
αρχές. 

Φυσικά  τα  «νέα  ήθη»  στο  Διεθνές  Δίκαιο  δεν  αναμένεται  να  «στρέψουν  το 
πρόσωπό  τους»  και  προς  το  δίκαιο.  Η  αδικία  με  τις  πλάτες  των  ιμπεριαλιστικών 
μεθοδεύσεων δεν μπορεί να γεννήσει δικαίωση για τα δίκαια αιτήματα των λαών 
που αγωνίζονται. Η θεωρία του ντόμινο δυστυχώς μάλλον θα λειτουργήσει από την 
ανάποδη, αφού κυρίαρχοι στην παγκόσμια σκακιέρα παραμένουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ 
και οι συνοδοιπόροι τους. Στα πλαίσια της «νέας τάξης» θα επωφεληθούν οι λαοί 
που  θα  συνδεθούν  άμεσα  με  τα  συμφέροντα  των  ΗΠΑ  εις  βάρος  των  λαών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Κούρδοι με τα ιμπεριαλιστικά παιχνίδια στο Ιράκ, τα 
πετρέλαια  και  την  παράλληλα  σφαγή  των  Κούρδων  από  τους  Τούρκους  με  την 
«τουλάχιστον» ανοχή του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Από αυτή την αβεβαιότητα 
της  σύγχρονης  βαρβαρότητας  της  «νέας  τάξης»  και  της  νεοφιλελεύθερης 
παγκοσμιοποιημένης αγοράς δεν  ξεφεύγει  δυστυχώς  και ο  κίνδυνος  εκτροπής  και 
του  Κυπριακού,  αφού  η  απόσχιση  κυρίαρχου  εδάφους  της  Σερβίας  ενάντια  στις 
αποφάσεις  του  ΣΑ  του  ΟΗΕ  κρύβει  κινδύνους  σε  σχέση  με  πιθανές  μεθοδεύσεις 
απόσχισης, αναβάθμισης και αναγνώρισης του κατοχικού μορφώματος στην Κύπρο. 
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Το  Κόσσοβο  έχει  έκταση  10.887  τετραγωνικά  χιλιόμετρα  και  συνορεύει  με  το 
Μαυροβούνιο,  με  την  Αλβανία,  τη  Σερβία  και  με  την  ΠΓΔΜ.  Ο  πληθυσμός  του  μόλις 
ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια των οποίων το 92% αποτελούν Αλβανόφωνοι, ενώ το υπόλοιπο 
8%  αποτελούν  Σέρβοι  ,  Τούρκοι,  Ρομά  και  άλλοι.  Πρωτεύουσα  και  μεγαλύτερη  πόλη  στο 
Κοσσυφοπέδιο είναι η Πρίστινα. Νόμισμα στο Κοσσυφοπέδιο είναι  de facto το ευρώ. 

Η  σημαία  του  Κοσσόβου,  που  καθιερώθηκε  από  τα  ΗΕ  το 
2008 με έξι λευκά αστέρια, καθένα από τα οποία συμβολίζει και μια διαφορετική εθνοτική 
ομάδα σε ένα τόξο πάνω από έναν χρυσαφί χάρτη του Κοσσυφοπεδίου σε φόντο μπλε.85 

                                                            
85 Πηγή: www.el.wikipedia.org   
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ‐«ΤΔΒΚ» 

Προσηλωμένη στους  σκοπούς  και  τις  αρχές  της  Χάρτας  των Ηνωμένων  Εθνών  και 
ιδιαίτερα στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τη διεθνή συνεργασία στον οικονομικό, 
πολιτιστικό και άλλους τομείς και στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες, η Κυπριακή Δημοκρατία, αμέσως μετά την ανεξαρτησία 
της στις 16 Αυγούστου 1960,  έγινε μέλος του ΟΗΕ και βαθμιαία σχεδόν όλων των 
εξειδικευμένων  οργανισμών  του.  Έγινε  επίσης  μέλος  του  Κινήματος  των 
Αδεσμεύτων  αλλά  αποχώρησε  από  τον  οργανισμό  με  την  ένταξή  της  στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  .  Η  Κύπρος  είναι  σήμερα  μέλος  της  Κοινοπολιτείας,  του 
Συμβουλίου  της  Ευρώπης  και  του  Οργανισμού  για  την  Ασφάλεια  και  Συνεργασία 
στην  Ευρώπη.86  Διατηρεί  πολιτικές,  οικονομικές  και  πολιτιστικές  σχέσεις  με 
πληθώρα  ξένων  χωρών  και  διεθνών  οργανισμών  και  στο  πλαίσιο  της  πολιτικής 
αυτής  αναπτύσσει  σχέσεις  και  συνεργάζεται  με  όλες  τις  χώρες  του  κόσμου  και 
συμμετέχει  ενεργά  στις  προσπάθειες  για  προαγωγή  της  διεθνούς  ειρήνης, 
ασφάλειας  και συνεργασίας στηριζόμενη στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές και  τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.  

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Παρουσιάζει  ιδιαίτερη  σημασία  η  ιστορική  διάσταση  των  πραγμάτων  και  η 
αναδρομή στα γεγονότα κρίνεται χρήσιμη. Το 1974,  κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου και  του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και 
από  τότε  κατέχει  παράνομα  με  τη  χρήση  στρατιωτικής  βίας  το  37%  περίπου  του 
εδάφους  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας.  Η  διεθνής  κοινότητα  έχει  δηλώσει 
κατηγορηματικά την υποστήριξη της για τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας επί του συνόλου του εδάφους της, περιλαμβανομένων των 
κατεχομένων περιοχών.  

Το  1983  το  κατοχικό  καθεστώς  παράνομα  και  μονομερώς  ανακήρυξε  λεγόμενη 
ανεξαρτησία  στα  κατεχόμενα  εδάφη  της  Κύπρου  («Τουρκική  Δημοκρατία  της 
Βόρειας Κύπρου»). Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά 
του  541  (1983)  καταδίκασε  την  ανακήρυξη  αυτή,  την  θεωρεί  νομικά  άκυρη  και 

                                                            
86  Παναγιώτης  Ήφαιστος,  Χαράλαμπος  Τσαρδανίδης,  «Οι  Σχέσεις  της  Κύπρου  με  τις  Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες (1972‐1990), Από τη Συμφωνία Σύνδεσης στην Αίτηση Ένταξης», εκδ. Παπαζήσης Αθήνα 
(1991) 
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ζήτησε την ανάκλησή της. Επιπλέον, με το ψήφισμά του 550 (1984),  το Συμβούλιο 
Ασφαλείας καταδίκασε κάθε αποσχιστική ενέργεια και κάλεσε όλα τα κράτη να μην 
αναγνωρίσουν  την  παράνομη  οντότητα,  τη  λεγόμενη  «Τουρκική  Δημοκρατία  της 
Βόρειας Κύπρου». Με τα ίδια ψηφίσματα αλλά και πολυάριθμα άλλα ψηφίσματα, 
τα Ηνωμένα Έθνη καλούν τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει άλλο κυπριακό 
κράτος από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Η αυτοδιάθεση στην περίπτωση της Κύπρου ασκήθηκε με έναν  ιδιόρρυθμο τρόπο 
σε  σχέση  με  άλλες  χώρες  που  αναδείχτηκαν  από  τη  διαδικασία  της 
αποαποικιοποίησης.87  Φορείς  του  δικαιώματος  υπήρξαν  οι  δύο  κοινότητες  μέσα 
στις  οποίες  οργανώθηκε  ο  λαός.  Με  την  εφαρμογή  αυτή,  οι  δύο  κοινότητες 
συμμετέχουν  ισόρροπα στην άσκηση εξουσίας  της Κυπριακής Δημοκρατίας,  ενώ η 
τουρκοκυπριακή κοινότητα δε συνιστά μειονότητα. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας της 
Κύπρου δρομολογήθηκε από το 1954 με την ανάμειξη της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε δε το προϊόν διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, 
την  Τουρκία  και  το  Ηνωμένο  Βασίλειο.  Δεν  εντάχθηκε  στη  διαδικασία 
αποαποικιοποίησης, όπως συνέβη με τις λοιπές αποικίες που χειραφετήθηκαν στα 
τέλη  του  1960.  Επί  του  Κυπριακού,  προκειμένου  να  εφαρμοστεί  η  αρχή  της 
αυτοδιάθεσης,  ο  πληθυσμός  οργανώθηκε  στις  δύο  αντίστοιχες  κοινότητες.  Ο 
δικοινοτικός  χαρακτήρας  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  είναι  εμφανής  σε  όλα  τα 
επίπεδα  εξουσίας  και  τα  όργανα  της  εκτελεστικής  και  της  νομοθετικής  εξουσίας 
εκλέγονται  χωριστά  από  τις  δύο  κοινότητες.88  Ο  Πρόεδρος  εκλέγεται  από  τους 
Ελληνοκυπρίους,  ενώ  ο  Αντιπρόεδρος  από  τους  Τουρκοκυπρίους  και  βέβαια 
προβλέπεται και το ανάλογο δικαίωμα της αρνισηκυρίας.89 

Η διχοτόμηση της Κύπρου και ο διαχωρισμός του νησιού στα ελεύθερα εδάφη της 
Κυπριακής  Δημοκρατίας  και  στο  ψευδοκράτος,  γυρίζει  πολύ  πίσω  στο  χρόνο.  Η 
πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο μπορεί να χαρακτηρισθεί επεκτατική. Οι μέθοδοι 
που  προετοίμασε  επί  σειρά  ετών  και  που  εφάρμοσε  τελικά  ήταν  η  απόσχιση,  η 
εδραίωση της διαίρεσης και η αφομοίωση τμήματος της Κύπρου. Από το 1964 έως 
τις παραμονές της εισβολής του Ιουλίου του 1974, η Κύπρος ελέγχεται και διοικείται 
σε  ολόκληρη  την  επικράτεια  από  την  ελληνοκυπριακή  κοινότητα.  Αυτό  που  δεν 
επετεύχθη  κατά  την  απόκτηση  ανεξαρτησίας,  δηλαδή  να  καταστεί  η 

                                                            
87  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη,  σε  Αναζήτηση  Ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 241 

88  Μιχάλης  Δεκλερής,  «Κυπριακό  1972‐1974  Η  Τελευταία  Ευκαιρία»,  εκδ.  Εκδοτική  Εστία  Αθήνα 
(1981 ανατύπωση Ι. Σιδέρης,2003), σελ 105 

89  Γιώργος  Παπαδημητρίου,  «Το  Συνταγματικό  Πρόβλημα  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας»,  εκδ. 
Σάκκουλας Αθήνα (1997), σελ. 62‐63 
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ελληνοκυπριακή  κοινότητα  το  μοναδικό  κέντρο  εξουσίας  της  Δημοκρατίας,  το 
πετύχαινε  με  αυτή  την de  facto  εξέλιξη.  Στην  ουσία  η  ελληνοκυπριακή  κοινότητα 
επέφερε συνταγματική μεταβολή,  απομονώνοντας  την  τουρκοκυπριακή  κοινότητα 
που  απεσύρθη  έστω  οικιοθελώς.  Ανέλαβε  δε  η  ίδια  τη  διακυβέρνηση  με  τα 
απομένοντα όργανα που αντιπροσωπεύουν την κοινότητα και είχε υπό τον έλεγχό 
της  το  σύνολο  της  επικράτειας,  εκτός  εκείνων  των  περιοχών  όπου  οι  θύλακες 
συνιστούσαν  τη  τουρκοκυπριακή  διοίκηση.  Η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  έχει 
οργανωθεί  σε  μια  de  facto  διοίκηση  στους  θύλακες  της,  που  σε  έκταση  δε 
ξεπερνούσε  το 7%  του  συνολικού  εδάφους,  χωρίς  να  επηρεάζει  την αποκλειστική 
εκπροσώπηση της νήσου που είχε αναληφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά.90 

Μετά  τα  γεγονότα  του  1967  και  την  κλιμάκωση  τη  σύγκρουσης  από  τις  δύο 
κοινότητες,  η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  προχώρησε  στην  οργάνωση  και  ίδρυση 
της «Προσωρινής Τουρκικής Διοίκησης», με έδαφος τους θύλακες. Από το 1967 έως 
το 1974, οι συνομιλίες που έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο κοινοτήτων έδιναν άλλη 
τροπή στην φυσιογνωμία της Κύπρου, η οποία θα παρέμενε κατά βάση δικοινοτική. 
Οι  δύο  κοινότητες  ευρέθησαν  ένα  βήμα προ  της  οριστικοποίησης  της  συμφωνίας 
για μεταβίβαση αυτονομίας στην  τουρκοκυπριακή πλευρά,  συμφωνία η οποία θα 
έλυε  την  κρίση  και  θα  απέτρεπε  την  επερχόμενη  διχοτόμηση,  που  όμως  τελικά 
διεκόπη  από  το  πραξικόπημα  της  15ης  Ιουλίου  του  1974  σε  βάρος  του  Προέδρου 
Μακαρίου, με σκοπό την ανατροπή του δικοινοτισμού και της θεμελιώδους δομής 
της Δημοκρατίας και με απώτερο στόχο –κατά τις διακηρύξεις των πρωτεργατών της 
πραξικοπηματικής  αυτής  ενέργειας‐  την  ένωση  με  την  Ελλάδα  ολόκληρης  της 
Κύπρου.  Οι  στόχοι  βεβαίως  των  πραξικοπηματιών  δεν  πέτυχαν.  Πλην  όμως 
καλλιέργησαν το έδαφος για να επικαλεστεί η Τουρκία που καιροφυλακτούσε, τον 
επεμβατικό  ρόλο  που  της  επεφύλασσαν  οι  συνθήκες  εγγύησης  του  1959, 
προκειμένου όπως προέβαλε ως δικαιολογία,  να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα 
εσωτερική  τάξη  της  Δημοκρατίας.  Έκτοτε  το  σκηνικό  επιβαρύνθηκε  από  δύο 
αλυσιδωτά γεγονότα που συνέβησαν με χρονική απόσταση. Το πρώτο ήταν η διπλή 
στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας το 1974 που κατέληξε στη διχοτόμηση και την 
υπαγωγή του βόρειου τμήματος υπό τον έλεγχο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων 
με  ωφελούμενο  την  τουρκοκυπριακή  κοινότητα.  Δεύτερο  γεγονός  ήταν  η 
μονομερής ανακήρυξη κράτους των τουρκοκυπρίων το 1983, χωρίς όμως αυτό ποτέ 
να λάβει καμία διεθνή νομιμοποίηση ή αναγνώριση.91 

                                                            
90 Νίκος Ψυρούκης, «Κύπρος, από την αυτοδιάθεση στην Κατοχή», εκδ. Αιγαίον κουκίδα (2003), σελ. 
21‐38 

91  Πέτρος  Λιάκουρας,  «Το  Κυπριακό  από  τη  Ζυρίχη  στη  Λουκέρνη,  σε  Αναζήτηση  Ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 262‐263 
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Η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  προέβη  στη  μονομερή  ανακήρυξη  της  «Τουρκικής 
Δημοκρατίας  της Βόρειας Κύπρου»  στις 15 Νοέμβρη 1983.  Στις 17  Ιουνίου 1983 η 
συνέλευση  της  τουρκοκυπριακής  κοινότητας,  διακήρυξε  την  αυτοδιάθεση  του 
τουρκικού πληθυσμού της Κύπρου. Σχετικά με την αυτοδιάθεση που επικαλούνται 
οι  τουρκοκύπριοι  αντιπρόσωποι,  δε  διευκρινίστηκε  αν  αφορά  στην  επίκληση  του 
δικαιώματος που γίνεται σε κάθε περίπτωση απόπειρας απόσχισης, αν εννοούσαν 
την  αποκατάστασή  τους  στο  κυπριακό  κράτος,  ή  αν  με  αυτήν  επικαλούνταν  την 
απεξάρτησή τους από τον τουρκικό έλεγχο. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, ίσως ακόμα 
και  ωθούμενη  από  πνεύμα  αντεκδίκησης,  αθέτησε  τις  υποσχέσεις  της  και 
οδηγήθηκε  στην  εύκολη  λύση  της  μονομερούς  άκυρης  ανακήρυξης.  Απέφυγε  να 
επιδείξει το πνεύμα καλής θέλησης και πίστης σε μια διαδικασία που συνεπάγεται 
εκ  των  πραγμάτων  χρονοτριβή  και  παράλληλα  αδιαφόρησε  για  το  σύνολο  των 
δεσμευτικών  αποφάσεων  των  οργάνων  του  ΟΗΕ,  που  καλεί  τα  μέρη  να  μη 
διαταράξουν  την  εδαφική  ακεραιότητα  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας.  Σύσσωμη  η 
διεθνής  κοινότητα  κήρυξε  την  απόπειρα  ίδρυσης  κράτους  εντός  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας  ως  νομικά  άκυρη  και  ανυπόστατη,  ζητώντας  να  την  αποσύρει  η 
δράστις  κοινότητα.  Στηρίχθηκε  στο  διεθνές  δίκαιο  που  αναφανδόν  απορρίπτει 
αποσχιστικές ενέργειες που διαταράσσουν την εδαφική ακεραιότητα, πόσο μάλλον 
που  η  απόσχιση  της  τουρκοκυπριακής  κοινότητας  στηρίζει  την  ισχύ  της  στην 
τουρκική  εισβολή  και  τη  συνεχιζόμενη  τουρκική  κατοχή  που  ασκείται  χωρίς  τη 
θέληση της ελληνοκυπριακής πλευράς.  

Βέβαια,  μετά  την  κατάληψη  από  τον  τουρκικό  στρατό  του  βορείου  τμήματος  της 
Κύπρου,  έλαβε  χώρα στο  κατεχόμενο  τμήμα  το 1975  δημοψήφισμα,  με  σκοπό  να 
νομιμοποιήσει  τα  τετελεσμένα  της  κατοχής.  Στις  γενικές  του  γραμμές  το 
δημοψήφισμα  εμφανίστηκε  σαν  μια  δημοκρατική  διαδικασία  που  απέβλεπε  στη 
νομιμοποίηση των γεγονότων, με προσφυγή στην «κυρίαρχη θέληση του λαού» και 
στην  αρχή  της  αυτοδιάθεσης.  Όμως  απλή  θεώρηση  του  όλου  ζητήματος 
αποδεικνύει  πως  πρόκειται  για  έντεχνη  αφέλεια,  μη  έχοντας  καμία  σχέση  με  τις 
αρχές  που  διέπουν  και  θεμελιώνουν  το  δικαίωμα  στην  αυτοδιάθεση  και  η  όλη 
διαδικασία απέβλεπε στο να εξαπατήσει τη διεθνή κοινή γνώμη και να στηρίξει στα 
μάτια των Τούρκων πράξεις βίας και παρανομίας.  

Γενικότερα,  και  για  να  κάνουμε  μία  σκόπιμη  παρένθεση,  το  δημοψήφισμα 
χρησιμοποιείται  για  να  εκφράσει  ένας  λαός  την  προτίμησή  του  για  τα  κρατικά 
πλαίσια στα οποία θέλει να ενταχθεί και να ζήσει, ή για το πολιτειακό σύστημα με 
το  οποίο  επιθυμεί  να  ρυθμιστεί  ο  δημόσιος  βίος  του.  Ακόμη,  το  δημοψήφισμα 
μπορεί να χρησιμεύει για να εκδηλωθεί η θέληση ενός λαού για μια αυτόνομη ζωή 
μέσα σε γενικότερα κοινά κρατικά πλαίσια. Στην πρώτη περίπτωση η αυτοδιάθεση 
αποβλέπει  στο  να  αποκτήσει  ένας  λαός  ξέχωρη  εθνική  ζωή,  αποχωριζόμενος  από 
ένα κράτος που αρνείται να παραμείνει στα πλαίσιά του και αυτή  είναι η κλασική 
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μορφή  της  εφαρμογής  του  δημοψηφίσματος  για  την  εθνική  αυτοδιάθεση.  Η 
δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο λαός καλείται να εκφράσει την προτίμησή του για 
τη διάρθρωση του κράτους, το πολίτευμα και για την εκλογή των κυβερνητών του. Η 
τρίτη είναι όταν μέσα σε γενικότερα κρατικά πλαίσια ένα τμήμα του λαού επιθυμεί 
να  έχει  σχετική  αυτονομία  και  ελευθερία  στη  διαχείριση  των  δικών  του  τοπικών 
ζητημάτων.92 

Η  προσφυγή  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  στο  δημοψήφισμα  υπακούει  σε  ορισμένες 
προϋποθέσεις  που  επιτρέπουν  τη  διεξαγωγή  του  και  την  αποδοχή  του 
αποτελέσματος  της  λαϊκής  ετυμηγορίας.  Βασικές  προϋποθέσεις  είναι  να  υπάρχει 
λαός, μόνιμα εγκατεστημένος σε ορισμένο έδαφος και η θέλησή του να εκδηλωθεί 
κατά  τρόπο  ελεύθερο  και  αβίαστο.  Σε  καμιά  από  αυτές  τις  προϋποθέσεις  δεν 
υπακούει  το  τουρκοκυπριακό  δημοψήφισμα.  Πρώτα  απ’  όλα,  δεν  υπάρχει  λαός, 
που σημαίνει  το σύνολο  των κατοίκων μόνιμα εγκατεστημένων σε μια περιοχή. Η 
τουρκοκυπριακή  περιοχή  θετικά  αποτελείται  από  μικρό  αριθμό  Τούρκων,  στους 
οποίους προστέθηκαν και Τούρκοι που δεν ήταν ποτέ κάτοικοι της περιοχής, ενώ οι 
Έλληνες που αποτελούσαν το μεγαλύτερο τμήμα του λαού της περιοχής, διώχτηκαν 
με  τη  βία.  Κατά  συνέπεια  δεν  υπάρχει  η  έννοια  λαός,  σαν  στοιχείο  μόνιμο  και 
καθορισμένο και δε νομιμοποιείται η προσφυγή σε δημοψήφισμα για να εκφράσει 
τη θέλησή του. Κατά δεύτερον, πρέπει να υπάρχει καθορισμένη περιοχή, μέσα στην 
οποία μόνιμα να ζει ο λαός και τέτοιο στοιχείο δε συναντάται στην περίπτωση αυτή. 
Η  τουρκοκρατούμενη  περιοχή  δεν  έχει  ούτε  καθοριστεί,  ούτε  αναγνωριστεί,  ενώ 
ακόμα  και  οι  ίδιοι  οι  Τούρκοι  αμφισβητούν  και  συζητούν  την  έκτασή  τους.  Η 
έλλειψη καθορισμένης περιοχής αποκλείει την εφαρμογή δημοψηφίσματος για να 
καθοριστεί  η  τύχη  του  εδάφους  και  των  κατοίκων  του.  Επίσης  κατά  τρίτον, 
απουσιάζει η ελεύθερη έκφραση της θέλησης των ενδιαφερομένων, διότι δε νοείται 
ελεύθερη έκφραση, κάτω από ξένη στρατιωτική κατοχή, αφού ο τουρκικός στρατός 
κατέχει  ολόκληρη  την  περιοχή  και  έτσι  αποκλείεται  η  αναγνώριση  του 
αποτελέσματος  του  δημοψηφίσματος.  Συμπέρασμα,  η  έλλειψη  των  τριών 
στοιχείων,  λαού,  εδάφους  και  ελεύθερης βούλησης,  αποκλείει  τη  νομιμότητα  του 
δημοψηφίσματος και την αναγνώριση του αποτελέσματος. 

Οι τουρκοκύπριοι της τουρκοκρατούμενης περιοχής εκλήθησαν ειδικά να εγκρίνουν 
το σχηματισμό του «ομόσπονδου τουρκικού κράτους», το σύνταγμα και την εκλογή 
του  Ραούφ Ντενκτάς ως αρχηγού.  Στο  σημείο αυτό  η  σύγχυση συναγωνίζεται  την 
παρανομία.  Εάν  συνυπήρχαν  τα  τρία  στοιχεία(λαός,  έδαφος,  ελεύθερη  βούληση), 
ακόμα  και  τότε  η  προσφυγή  σε  δημοψήφισμα  για  την  έγκριση  του  «ομόσπονδου 

                                                            
92 Σπύρος Καλογερόπουλος – Στρατής, «Το δικαίωμα των λαών στην Αυτοδιάθεση. Η παραβίαση 
στην Κύπρο», εκδ. Παπαζήσης Αθήνα (1977), σελ 447 
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τουρκικού κράτους» θα ήταν παράλογη και αντίθετη με κάθε έννοια ομοσπονδίας. 
Η  ομοσπονδία  κάθε  μορφής  προϋποθέτει  την  οργανική  συνεργασία  τουλάχιστον 
δύο  πολιτειακών  μονάδων  και  την  υποταγή  αυτών  σε  μια  κεντρική  εξουσία, 
ανεξάρτητα από την έκταση της αρμοδιότητάς της. Κατά συνέπεια δεν είναι νοητό 
μία και μόνη μονάδα να ισχυρίζεται πως είναι «ομόσπονδο κράτος». Με ποιον και 
με  ποια  νομική  βάση  συνεργασίας  και  πώς  προεξοφλείται  η  θέληση  του 
ενδεχόμενου  αντισυμβαλλομένου  και  οι  αρμοδιότητες  της  κεντρικής  εξουσίας; 
Ουσιαστικά  η  Τουρκία  με  το  στρατό  της  θέλησε  να  δημιουργήσει  ένα  δικό  της 
προτεκτοράτο  στην  Κύπρο,  ή  μια  καμουφλαρισμένη  προσάρτηση  και  για  να  μη 
προκαλέσει  προβλήματα  στο  διεθνή  χώρο,  βρήκε  το  τέχνασμα  του  «ομόσπονδου 
κράτους». 

Η Τουρκία, ευθύς αμέσως μετά τη μονομερή ανακήρυξη της «ΤΔΒΚ», προέβη στην 
αναγνώριση και υπήρξε η μοναδική χώρα που το έπραξε, συνήψε δε διπλωματικές 
σχέσεις με  την ανταλλαγή πρέσβεων και  το  Συμβούλιο Ασφαλείας  επανέλαβε  την 
έκκληση  προς  τα  κράτη  να  μην  αναγνωρίσουν  την  «ΤΔΒΚ»,  που  αποτελεί  προϊόν 
απόσχισης.  Την  απόφαση  απαγόρευσης  της  αναγνώρισης  υπαγορεύει  το  γεγονός 
ότι η διεθνής κοινότητα αρνείται την απόσχιση, στην περίπτωση δε της Κύπρου με 
την  απόσχιση  διαταράσσεται  η  εδαφική  ακεραιότητα  της  νήσου,  αφού  προ  της 
εισβολής, ο τουρκοκυπριακός λαός ήταν διάσπαρτος σε όλη την επικράτεια και δε 
συνέτρεχε  κανείς  λόγος  να  δικαιολογήσει  τέτοια  μονομερή  ενέργεια.93  Πολλώ  δε 
μάλλον  που  αυτή  η  απόσχιση  επιτυγχάνεται  λόγω  της  εισβολής  και  κατοχής  του 
εδάφους  που  μονομερώς  ανακηρύσσεται  ανεξάρτητο  κράτος.94  Συγγραφείς 
υπογραμμίζουν  ότι  η  ιδιότητα  κράτους  δε  μπορεί  να  θεμελιωθεί  στην  παράνομη 
χρήση  βίας  ή  την  απειλή  πολέμου.  Εξάλλου,  η  κατέχουσα  δύναμη  δε  μπορεί  να 
μεταβιβάσει  κυριαρχία.95 Η μη αναγνώριση ως  κυρωτικό μέτρο αποβλέπει στο  να 
καμφθεί  η  ανακηρυσσόμενη  πολιτεία  και  να  επιστρέψει  στη  νομιμότητα,  μην 
επιτρέποντας να απολαύσει τους καρπούς της ενέργειάς της. Αυτή εξάλλου είναι η 
λογική των κυρωτικών μέτρων, προκειμένου να ανατραπεί με έκδηλα βίαιο τρόπο, 
χωρίς  τη  χρήση  στρατιωτικών  μέσων,  η  επιχειρούμενη  ενέργεια,  η  οποία  δε 
τυγχάνει  καμίας  αποδοχής  από  τη  διεθνή  κοινότητα.  Η  διεθνής  κοινότητα  δε  θα 

                                                            
93 Αντώνης Μπρεδήμας, «Η Συνθήκη Εγγύησης και το Σχέδιο Αnnan για την Κύπρο» στο «Ο Γόρδιος 
Δεσμός  του  Κυπριακού,  ό,τι  δε  Λύνεται  Πρέπει  να  Κόβεται;»  European  Law  Students  Association 
(ELSA), εκδ Σάκκουλας Αθήνα (2005), σελ 116 

94  Κωνσταντίνος Οικονομίδης, «Το Ψευδοκράτος  του Ντενκτάς Παραβιάζει  το  Διεθνές  Δίκαιο»  στο 
ιδίου «Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», εκδ Σάκκουλας Αθήνα (1997), 
σελ 169 

95  Βλ.  παρατήρηση  Κρατερού  Ιωάννη  «Διεθνές  Δίκαιο  και  Αγνοούμενοι  της  Κύπρου»,  12  Διεθνές 
Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική 59 (1987), σελ 75‐76 



65 

 

επέτρεπε καμία αλλαγή συνόρων ούτε τη διαίρεση της νήσου. Προσέτρεξε δε στην 
απόφαση  αυτή  του  κυρωτικού  μέτρου  για  να  αποτρέψει  την  επιδείνωση  που 
αντανακλά  η  μονομερής  ανακήρυξη  στις  σχέσεις  Ελλάδας  και  Τουρκίας. 
Ικανοποίησε  την  ελληνική  πλευρά,  χωρίς  να  προβεί  σε  περαιτέρω  μέτρα 
προκειμένου να ακυρωθεί πλήρως η παράνομη σύσταση. Αποτέλεσε όμως τη βάση 
για  τον  οικονομικό  αποκλεισμό  που  δέχεται  επί  σειρά  ετών  η  τουρκοκυπριακή 
κοινότητα  με  τις  γνωστές  ολέθριες  συνέπειες  στην  οικονομία  της  περιοχής.  Οι 
τουρκοκύπριοι εκδήλωναν έκτοτε το πραγματικό περιεχόμενο της απαίτησής τους, 
να  διατηρηθεί  δηλαδή  το  καθεστώς  τους  και  χάριν  της  ενότητας,  να  επιτευχθεί  η 
ομοσπονδιοποίηση  με  την  ελληνοκυπριακή  πλευρά.  Η  ομοσπονδιοποίηση  όπως 
προβάλλουν  οι  τουρκοκύπριοι,  θα  προέλθει  από  δύο  ισότιμους  εταίρους  με 
ταυτόσημο πολιτικό καθεστώς και οι δύο κοινότητες θα έχουν  την  ίδια αφετηρία. 
Περαιτέρω όπως έχει επισημανθεί και από τους  ίδιους, ο σκοπός της μονομερούς 
ανακήρυξης  ήταν  να  επιβεβαιωθεί  το  καθεστώς  της  τουρκοκυπριακής  κοινότητας 
ως συνιδρυτικού μέλους της μελλοντικής ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Κύπρου 
και  να  εξασφαλιστεί  ότι  η  κυριαρχία  της  Δημοκρατίας  θα  προέλθει  από  τα 
υφιστάμενα  δύο  κράτη  που  θα  ενωθούν  ως  ισότιμα  για  τη  συγκρότηση  της 
μελλοντικής ομοσπονδίας. 

Από  το  1984,  η  ελληνοκυπριακή  ηγεσία  παρότι  παρέμεινε  προσηλωμένη  στη 
συνέχιση  των  συνομιλιών,  απαιτούσε  την  ανάκληση  της  ανακήρυξης  ως 
προϋπόθεση  για  τη  συνέχισή  τους.  Τα  στοιχεία  της  προτεινόμενης  από  την 
ελληνοκυπριακή κοινότητα ομοσπονδίας υπογραμμίζουν έντονα το ενιαίο κράτος. Η 
μονομερής ανακήρυξη προκάλεσε έντονη δυσπιστία στην ελληνοκυπριακή πλευρά, 
παρότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία είχε προειδοποιήσει για τις κινήσεις της. Έτσι το 
κλίμα ψυχράνθηκε ακόμη περισσότερο σε βάρος των συνομιλιών, καταβλήθηκε δε 
προσπάθεια από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ώστε να 
επιτύχει  την επανέναρξη  των συνομιλιών. Η αρχική προσπάθεια κατευνασμού και 
επαφής έγινε το 1984 με την οργάνωση εκ του σύνεγγυς συνομιλιών. Οι διαφορές 
μεταξύ  των  δύο  κοινοτήτων,  όσον  αφορά  στο  είδος  της  ομοσπονδίας  και  τις 
εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και η αναλογία αντιπροσώπευσης κάθε 
κοινότητας σε αυτές τις εξουσίες, ήταν εμφανείς και δεν προοιώνιζαν βελτίωση στις 
επαφές. 

 

2. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΟΗΕ 

Το Κυπριακό αποτελούσε ένα διεθνές ζήτημα που κατά τα φαινόμενα δεν επρόκειτο 
ποτέ να επιλυθεί. Η επέμβαση του ΟΗΕ απλώς εμπόδισε τη συνέχιση του πολέμου 
και συνέβαλε περισσότερο όπως θα δούμε στη διαιώνιση του προβλήματος αντί για 
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τη  λύση  του.96  Η  πρώτη  μεσολαβητική  προσπάθεια  εκ  μέρους  των  Ηνωμένων 
Εθνών,  δια  του  τότε  Γενικού  Γραμματέα  Perez de  Cuellar  το  1984  και  1985,  λίγο 
μετά  τη  μονομερή  ανακήρυξη  της  «ΤΔΒΚ»,  κατέληξε  σε  αδιέξοδο.  Η  Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν αποδέχτηκε  το  γεγονός ότι  το σχέδιο δεν προέβλεπε αποχώρηση 
των  τουρκικών  στρατευμάτων  από  την  Κύπρο,  ούτε  διεθνείς  εγγυήσεις  και  το 
απέρριψε.97 Το δεύτερο σχέδιο ως δέσμη ιδεών υποβλήθηκε πάλι από τον Γενικού 
Γραμματέα  των  ΗΕ  Perez  de  Cuellar  το  1989.  Το  σχέδιο  αυτό  για  πρώτη  φορά 
ανακήρυξε την πολιτική ισότητα ανάμεσα στις δύο κοινότητες, όπου κάθε κοινότητα 
θα  έχει  ταυτόσημες  εξουσίες  και  λειτουργίες  και  συμμετοχή  στην  ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση.  Επίσης  το  σχέδιο  έθεσε  ως  ζήτημα  και  την  αποστρατιωτικοποίηση, 
χωρίς  να  ρυθμίζει  την  οριστική  αποχώρηση  των  στρατευμάτων,  παρά  μόνο 
ορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η επαναφορά στους 
αρχικούς  αριθμούς  προσωπικού,  όπως  προβλεπόταν  στη  συνθήκη  συμμαχίας.  Το 
σχέδιο  αυτό  απέρριψε  η  τουρκοκυπριακή  πλευρά  ενώ  έκανε  δεκτή  η 
ελληνοκυπριακή.98  Η  Τρίτη  προσπάθεια  κατεβλήθη  από  το  Γενικό  Γραμματέα 
Butros‐Butros  Ghali,  ο  οποίος  παρουσίασε  μια  δέσμη  ιδεών  με  ανάλογες  τις 
προσθήκες  για  να  προσελκύονται  οι  Τουρκοκύπριοι  στις  21  Αυγούστου  1992,  με 
ουσιαστικό  αρωγό  της  διαδικασίας  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας.  Η  Κυπριακή 
Δημοκρατία είχε ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στην τότε ΕΟΚ και αυτό θα της έδινε 
τη δυνατότητα να είναι ο αποκλειστικός συνομιλητής με τα όργανα της Ένωσης. Το 
σχέδιο αυτό όπως και  τα δύο προηγούμενα,  είναι  ένα γενικό περίγραμμα που θα 
πρέπει για να υλοποιηθεί, να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς επεξεργασίας από 
τους  αντιπροσώπους  συνομιλητές  των  δύο  κοινοτήτων.  Προέβλεπε  την  Κυπριακή 
Δημοκρατία  ως  την  κοινή  εστία  της  ελληνοκυπριακής  και  της  τουρκοκυπριακής 
κοινότητας με τη σύσταση μιας διζωνικής‐δικοινοτικής ομοσπονδίας, που όμως θα 
εγγυάται  την  εδαφική  ακεραιότητα  και  κυριαρχία  και  θα  διαθέτει  τη  μοναδική 
διεθνή νομική προσωπικότητα. Η προσπάθεια οδηγήθηκε σε ναυάγιο, διότι τη φορά 
αυτή  η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  απέρριψε  σθεναρά  την  προτεινόμενη 
ομοσπονδία,  καθώς  και  την  ιδέα  ενός  κράτους,  με  μοναδική  προσωπικότητα.  Η 
τουρκοκυπριακή κοινότητα επίμονα επιδίωκε την κυριαρχία στο έδαφος που θα της 

                                                            
96 Peter Calvocoressi, «Διεθνής Πολιτική 1945‐2000», εκδ. Κωνσταντίνου Τουρίκη Αθήνα (2004), σελ 
540 

97 Παύλος Τζερμιάς, «Η Κύπρος, από την Αρχαιότητα ως την Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόμος 
2, εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2004), σελ 817‐818 

98 Βαγγέλης Κουφουδάκης, «Σχέδιο Ντε Κουεγιάρ και Πολιτική της Τουρκίας» στο «Διαστάσεις των 
Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, Αιγαίο‐Κύπρος», Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα (1986), σελ. 79 
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αναλογούσε,  καθώς  και  την  εμμονή  σε  ζητήματα  ιδιοκτησίας  που  περιήλθαν  στα 
μέλη της στη Βόρεια Κύπρο μετά το 1974.99  

Η  αποτυχία  στις  συνομιλίες  μεταξύ  των  δύο  κοινοτήτων  που  διεξήχθησαν  επί  τη 
βάσει  της  δέσμης  των  «ιδεών  Ghali»  προκάλεσε  ένα  ψήφισμα  του  Συμβουλίου 
Ασφαλείας,  στο οποίο διαπιστώνεται  η απροθυμία  της  τουρκοκυπριακής πλευράς 
να  επέλθει  αποτέλεσμα από  τις  διαπραγματεύσεις.  Επίσης  σημειώθηκε  η  στροφή 
του Οργανισμού προς  την  τακτική  των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,  για να 
διαμορφωθεί  το  κατάλληλο  κλίμα  για  μια  διευθέτηση.  Τα  μέτρα  οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης διατήρησαν την επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όχι όμως για τα 
θέματα  υψηλής  πολιτικής,  δηλαδή  των  ουσιαστικών  διαπραγματεύσεων.100  Οι 
προσπάθειες συνομιλιών συνεχίστηκαν και τα επόμενα έτη χωρίς όμως ουσιαστικό 
αποτέλεσμα.  Στα  τέλη  του  1999,  οι  ηγέτες  της  ΕΕ  αποφάσισαν  στο  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο  στο  Ελσίνκι  να  αποδεσμεύσουν  την  επίλυση  του  Κυπριακού  από  την 
ένταξη  της  νήσου  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  όπου  οι  διαπραγματεύσεις  είχαν  ήδη 
προχωρήσει  κατά  πολύ.  Αυτή  η  απόφαση  τερμάτισε  τα  διλήμματα  που 
κυριαρχούσαν στους κόλπους των χωρών μελών της ΕΕ. Το επιχείρημα των χωρών 
αυτών ήταν ότι η ένταξη της Κύπρου θα προϋπέθετε την προηγούμενη επίλυση του 
χρονίζοντος πολιτειακού ζητήματος. Τελικώς πρυτάνευσε η ορθολογική άποψη και 
δεν  επιτράπηκε  να  καταστεί  η  Κύπρος  όμηρος  είτε  της  αρνητικότητας  της 
τουρκοκυπριακής πλευράς είτε της σκληρής στάσης της Τουρκίας, η οποία άλλωστε 
πέτυχε  με  την  ίδια  απόφαση  να  ανοίξει  η  διαδικασία  της  ευρωπαϊκής 
υποψηφιότητάς  της.101  Η  ευρωπαϊκή  αυτή  απόφαση  του  Δεκεμβρίου  του  1999 
έδωσε  άλλη  οπτική  και  δυναμική  στη  συνέχιση  των  διαπραγματεύσεων  των 
κυπριακών κοινοτήτων. 

2.1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΝΑΝ 

Οι  διαπραγματεύσεις  για  το  πολιτειακό  ζήτημα  ξεκίνησαν  αμέσως  μετά  την 
υιοθέτηση της απόφασης περί έναρξης των διαπραγματεύσεων ένταξης της Κύπρου 
στην ΕΕ. Η  διαδικασία αυτή θα παραλληλιζόταν στην πρόοδο με  την  επίλυση  του 
πολιτικού  προβλήματος.  Στόχος  ήταν  η  ένταξη  να  αφορά  στην  Κυπριακή 

                                                            
99  Χάρης  Καραμπαρμπούνης, «Κύπρος,  από  την  Εισβολή  στην  Ένταξη,  Κείμενα  και  Ανάλυση 1974‐
2002», εκδ. Σάκκουλας Αθήνα (2003), σελ 286‐287 

100 Heinz Richter, «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Χωρίς Εμπιστοσύνη»  στο Ανδρέας Στεργίου, 
Heinz richter(επμ), «Το Κυπριακό με το Βλέμμα των Ξένων», εκδ. Ροές Αθήνα (2006), σελ 121 

101 Χρ. Ροζάκης «Το Διεθνές Δίκαιο και η Λειτουργία του στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1974‐2004)», 
στο  Κων.  Αρβανιτόπουλος, Μαρ.  Κοππά  (επιμ), «30  Χρόνια  Ελληνικής  Εξωτερικής  Πολιτικής  1974‐
2004», εκδ Λιβάνη Αθήνα (2005), σελ 161 



68 

 

Δημοκρατία,  όπως  θα  έχει  προκύψει  μετά  την  ανασύνταξη.  Συνεπώς  η  απόφαση 
του  Ελσίνκι  σήμαινε  την  εντατικοποίηση  των  διαπραγματεύσεων  για  την 
ομοσπονδιακή  δομή  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας.102  Οι  συνομιλίες  που 
ακολούθησαν  το  2000  με  πρωτοβουλία  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας,  εστίασαν  σε 
θέματα  ουσίας  όπως  το  εδαφικό,  η  ασφάλεια,  οι  περιουσίες,  τα  συνταγματικά 
ζητήματα  και  δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  στόχος  των  διαπραγματεύσεων  αυτών, 
υπό την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ήταν η επανένωση της νήσου 
και η σύσταση μιας αποδεκτής διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.  

Η  Κυπριακή  Δημοκρατία  θα  ετίθετο  σε  τροχιά  ένταξης  με  ορίζοντα  πλήρους 
ενσωμάτωσης,  ενώ  η  Τουρκία  γινόταν  υποψήφια.103  Η  παράλληλη  επίλυση  του 
προβλήματος  της  Κύπρου  ήταν  ένας  στόχος  ο  οποίος  όμως  μετέπειτα  ατόνισε, 
καθώς η ένταξη δε θα απέβαινε χρονικά σε βάρος της επίλυσης ούτε το αντίθετο. 
Προβλεπόταν  ότι  το  κείμενο  της  συμφωνίας  για  την  Ομοσπονδιακή  Κυπριακή 
Δημοκρατία  θα  υπογράψουν  αμφότεροι  οι  ηγέτες  των  δύο  κοινοτήτων  σε 
ημερομηνία προγενέστερη της σύγκλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των τελών 
του  Δεκεμβρίου  του  2002  στην  Κοπεγχάγη,  όπου  θα  λαμβανόταν  η  επίσημη 
απόφαση  περί  ένταξης  της  νήσου  στην  ΕΕ.  Οι  διαπραγματεύσεις  στην  αρχή 
διερευνητικές και κατόπιν επί της ουσίας, ξεκίνησαν εντατικά το δεύτερο μισό του 
2001 με επαφές και συνομιλίες ανάμεσα στους δύο κοινοτικούς ηγέτες και υπό την 
εποπτεία  του  Γενικού  Γραμματέα  του  ΟΗΕ  Kofi  Annan.  Το  σχέδιο  Annan  για  την 
επίλυση  του  Κυπριακού  ζητήματος  κατατέθηκε  στις  11  Νοεμβρίου  2002  στις  δύο 
κυπριακές κοινότητες και τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δεν έγινε 
δεκτό  αυτό  από  την  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  και  ετοιμάστηκε  αναθεωρημένο 
σχέδιο  που  κατατέθηκε  στις 10  Δεκεμβρίου 2002,  δυο μέρες  πριν  από  τη  Σύνοδο 
Κορυφής της Κοπεγχάγης. Στα βασικά κεφάλαιά του το σχέδιο αποτελείται από τη 
Συνολική  Διευθέτηση,  την  Ιδρυτική  Συμφωνία,  το  Σύνταγμα  και  τις  μεταβατικές 
διατάξεις. Παρά τη διπλωματία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κατά τις εργασίες 
της Συνόδου Κορυφής, η τουρκοκυπριακή κοινότητα αρνήθηκε να συναινέσει στην 
υιοθέτηση.  Παρόλα  αυτά,  στη  Σύνοδο  της  Κοπεγχάγης  το  Δεκέμβριο  του  2002 
αποφασίστηκε η προσχώρηση της Κύπρου, μεταξύ των άλλων χωρών. 

Σε μια ύστατη προσπάθεια ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε στις 10 Μαρτίου 
στη Χάγη,  τις  ενδιαφερόμενες πλευρές  να διαπραγματευτούν  και  να υιοθετήσουν 
ένα δεύτερο αναθεωρημένο σχέδιο που επεξεργάστηκε, με απώτερο ορίζοντα την 

                                                            
102 Νίκος Κοτζιάς, «Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις μετά το Ελσίνκι, Προβλήματα Αρχών και Κριτήρια», 
στο Θεόδωρος Κουλουμπής, Δημήτρης Τριανταφύλλου  (επιμ), «Η Ελλάδα και ο Κόσμος 1998‐1999, 
Ανασκόπηση Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 1999», ΕΛΙΑΜΕΠ Αθήνα (1999), σελ. 157 

103 Αλέξης Ηρακλείδης, «Κυπριακό, Σύγκρουση και Επίλυση», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2002), σελ 301 
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25η Μαρτίου 2003,  ενώ μάλιστα η συμφωνία ένταξης  της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ήταν προγραμματισμένη για τις 16 Απριλίου 2003. Τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους 
της  ελληνοκυπριακής  ηγεσίας  διεξήγαγε  ο  νέος  Πρόεδρος  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε ως προεκλογική του σημαία τη 
βελτίωση των όρων της συνολικής συμφωνίας. Προς το παρόν, αρνητικός έναντι του 
σχεδίου είναι μόνο ο τουρκοκύπριος ηγέτης Denktash, με αποτέλεσμα την εκ νέου 
άρνηση  της  τουρκοκυπριακής  πλευράς  στη  διαπραγμάτευση  της  Χάγης.  Στις  16 
Απριλίου 2003, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε όπως προβλεπόταν χωρίς καμία 
ανατροπή,  την  πράξη  προσχώρησης  στην  ΕΕ,  αποκτώντας  νέα  διαπραγματευτική 
ισχύ.  Στη  Χάγη  είχε  συμφωνηθεί  ότι  ανεξαρτήτως  αποτελέσματος  στις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινοτήτων και αφού έχουν συνδράμει η Ελλάδα και 
η  Τουρκία,  στη  φάση  που  προκαλείται  αδιέξοδο,  τότε  το  τελικό  σχέδιο  θα 
υποβαλλόταν οπωσδήποτε σε δημοψήφισμα χωριστά στις δύο κοινότητες.104 Παρά 
τις  αρνητικές  προδιαθέσεις  και  στάσεις  της  τουρκοκυπριακής  πλευράς,  το  σχέδιο 
επίλυσης συνέχισε να διατηρείται στο «τραπέζι»  των συνομιλιών, αποτελώντας τη 
βάση  για οποιαδήποτε μελλοντική μεσολαβητική προσπάθεια ή  διαπραγμάτευση. 
Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν εκ νέου στις 10 Φεβρουαρίου 2004 στη Νέα Υόρκη, 
με το σχέδιο να έχει υποστεί περαιτέρω αναθεωρήσεις με βάση τα όσα υπέβαλλαν 
οι  δύο  πλευρές  και  ο  Γενικός  Γραμματέας  του  ΟΗΕ  έθεσε  χρονοδιαγράμματα 
επιμένοντας στο να υπάρξει αποτέλεσμα, θέτοντας ως τελικό όρο το χωριστό από 
τις δύο κοινότητες δημοψήφισμα για την έγκριση του σχεδίου. Έπειτα από συνεχείς 
μεσολαβητικές  προσπάθειες  και  την  τελευταία  κρίσιμη  συνάντηση  όλων  των 
πλευρών στο Μπούεργκεστοκ  της  Ελβετίας,  όπου οι  δύο  κοινότητες υπέβαλαν  τις 
απόψεις  τους  οι  οποίες  δε  συνέκλιναν  κυρίως  λόγω  της  διαφωνίας  της 
ελληνοκυπριακής  πλευράς  αυτή  τη  φορά,  τα  φώτα  στρέφονταν  πλέον  στον 
κυπριακό λαό των δύο κοινοτήτων. 

 

3. ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 

Το δημοψήφισμα διεξήχθη στις 24 Απριλίου σε ολόκληρη την Κύπρο, χωριστά από 
τις δύο κοινότητες. Οι Τουρκοκύπριοι με την καθαρή πλειοψηφία του 65% ψήφισαν 
υπέρ  της  πρότασης  του  σχεδίου,  ενώ  αντίθετα  η  συντριπτική  πλειοψηφία  της 
ελληνοκυπριακής κοινότητας, που άγγιζε σχεδόν το 76% τάχθηκε αναφανδόν και με 
λαϊκούς πανηγυρισμούς κατά. Οι Τουρκοκύπριοι τάχθηκαν με τη θετική τους ψήφο 
υπέρ  της  επανένωσης  της  νήσου  και  της  δικής  τους  επιστροφής  στη  νομική 
υπόσταση,  έχοντες  υπόψη  τα  ωφελήματα  που  θα  απορρέουν  για  την  κοινότητά 

                                                            
104 Βλ. Αλέξης Ηρακλείδης, ο.π. σελ. 365‐367 
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τους,  που  ως  συστατική  πολιτεία  θα  συμμετέχει  στα  δρώμενα  της  ΕΕ.  Η 
τουρκοκυπριακή  κοινότητα,  ανατρέποντας  εκ  βάθρων  την  παραδοσιακή  της 
προτίμηση  για  απόσχιση,  υποστήριξε  την  επανένωση.    Ο  ελληνοκυπριακός 
πληθυσμός  στην  πλειοψηφία  του  δεν  αποδείχτηκε  πολυπολιτισμικός  ή  ανεκτικός 
απέναντι  στην  ετερότητα.  Προτιμούσε  να  περιοριστεί  στο  δικό  του  χώρο, 
αδιαφορώντας  για  το  ότι  η  απόφασή  του  μπορεί  να  σήμαινε  ότι  παγιώνεται  η 
διχοτόμηση  και  πίστευε  ότι  μπορεί  να  αγωνιστεί  για  μια  καλύτερη  λύση  και  να 
επιτύχει την επικυριαρχία του.105 Την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ωστόσο,  η  αποδοχή  της  διαιρεμένης  Κύπρου ως  μέλους 
της ΕΕ εμπεριέχει τον κίνδυνο σοβαρού κλονισμού των σχέσεων με την Τουρκία και 
εισάγει μια εξαιρετικά εκρηκτική εθνική διαφορά στους κόλπους της Ένωσης.106 Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει σαφή θέση όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, 
υποστηρίζοντας  την  εξεύρεση  λύσης που θα σέβεται  την  κυριαρχία,  ανεξαρτησία, 
εδαφική  ακεραιότητα  και  ενότητα  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας,  σύμφωνα  με  τις 
σχετικές  αποφάσεις  και  ψηφίσματα  των  Ηνωμένων  Εθνών  και  τις  Συμφωνίες 
Κορυφής. Η θέση της ΕΕ ότι το status quo που επιβλήθηκε στο νησί με την τουρκική 
εισβολή του1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους του εδάφους του νησιού είναι 
απαράδεκτο, έχει εκφραστεί ουκ ολίγες φορές και είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλές 
χώρες  της  ΕΕ  θα  ασκούν  κατά  καιρούς  βέτο  κατά  της  έναρξης  ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων  με  την  Τουρκία  προτού  λάβει  τέλος  η  κατοχή  και  βρεθεί 
πολιτική λύση.107 

Η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  διαπίστωσε  ότι  παρά  το  δικό  τους  «ναι»,  δεν 
κατάφεραν να απολαύσουν τους καρπούς της ευρωπαϊκής ένταξης και μετά την 1η 

Μαϊου  2004  παρέμεινε  αποκλεισμένη  και  απομονωμένη,  πληρώνοντας  τόσο  τα 
δικά της λάθη στους πολυετείς αδιάλλακτους χειρισμούς έναντι της επίλυσης, όσο 
και  την  αρνητική  στάση  της  ελληνοκυπριακής  κοινότητας  που  είχε  παράπλευρες 
επιπτώσεις.  Η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  ακόμη  και  ως  «ΤΔΒΚ»  είναι  μια  γκρίζα 
πραγματικότητα,  ανύπαρκτη  κατά  το  διεθνές  δίκαιο  και  απομονωμένη  από  την 
κοινωνική και πολιτική διάδραση της χώρας, συνεχίζοντας να κινείται στο επίπεδο 
της  παρανομίας.  Αντιστρέφοντας  τη  μέτρηση  ισχύος  της  κάθε  κοινότητας  στο 
διάλογο,  όπως  μέχρι  τότε  έκανε  ο  Denktash,  η  υπεροχή  της  ελληνοκυπριακής 
κοινότητας είναι αναμφισβήτητη. Αντί λοιπόν να είναι η ελληνοκυπριακή κοινότητα 
η  επισπεύδουσα  για  την  επίλυση  με  ανάλογες  παραχωρήσεις,  το  ρόλο  αυτό  με 
                                                            
105 Ανδρέας Θεοφάνους, «Το Σχέδιο Ανάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Παπαζήσης Αθήνα (2003), 
σελ. 90 

106 Neill Nugent, «Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» εκδ. Σαββάλας Αθήνα (2003), 
σελ. 655 

107 Ο.π. σελ. 657 
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διαλλακτικότητα  καλείται  τώρα  να  αναλάβει  η  τουρκοκυπριακή  κοινότητα.108  Ο 
πήχης  για  την  ελληνοκυπριακή  πλευρά  έχει  τεθεί  πολύ  υψηλότερα  σε  σχέση  με 
πριν.  Το  βασικότερο  αποτέλεσμα  του  δημοψηφίσματος  ήταν  ότι  διατηρείται  το 
status quo που αφήνει η τουρκική εισβολή, διατηρείται ο ξένος στρατός, παραμένει 
το  σύνορο  και  ο  εδαφικός  χωρισμός,  δε  συντελείται  η  επιστροφή  των  νομίμων 
ιδιοκτητών έστω και περιορισμένου αριθμού στις εστίες τους, αλλά διατηρούνται τα 
προνόμια  των  Ελληνοκυπρίων  στα  αξιώματα  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας,  καθώς 
και η παραμονή της κοινότητας ως η μοναδική εκπρόσωπος και μέλος της ΕΕ.109 Η 
μεγάλη  μερίδα  των  Ελληνοκυπρίων  έδειξε  με  το  δημοψήφισμα  ότι  δεν  επιθυμεί 
καμία αλλαγή, ότι το εκκρεμές και ασαφές αυτό καθεστώς που διαμορφώθηκε από 
το  1974  είναι  σαφώς  καλύτερο  από  μια  λύση  που  εκτός  του  ότι  θα  σημαίνει  ότι 
τίποτα  στο  μέλλον  δε  θα  μπορεί  να  αναστραφεί,  δεν  τους  συμφέρει  συνολικά, 
προσδοκώντας  σε  καλύτερη  επίλυση  στο  μέλλον.  Η  ελληνοκυπριακή  κοινότητα 
θεωρώντας εαυτόν ως τον κυρίαρχο του παιχνιδιού, αντελήφθη ότι με  την ένταξη 
στην  ΕΕ  επιτέλους  η  δυναμική  μεταξύ  των  κοινοτήτων  θα  μπορούσε  να  αλλάξει 
άρδην υπέρ της πλειοψηφίας.110 

Έκτοτε  η προσπάθεια  επίλυσης αιωρείται.  Η  ελληνοκυπριακή πλευρά συνέχισε  το 
έργο της ως μέλος της ΕΕ και απλώς συζητούνται οι απόψεις για τυχόν επιστροφή 
στο  σχέδιο  Ανάν  στο  οποίο  ειρήσθω  εν  παρόδω,  αντικατοπτρίζονταν  μάλλον  οι 
συσχετισμοί δύναμης παρά οι αρχές  του διεθνούς δικαίου.111  Βασικός  ισχυρισμός 
που  προβάλλεται  είναι  ότι  το  σχέδιο  αντιστρατεύεται  πάγιες  αρχές  του  διεθνούς 
δικαίου,  που προλειαίνει  τη  διάλυση αντί  να  συγκρατεί  το αναγγελλόμενο  τύποις 
μόνο  ενιαίο  κράτος.  Η  ίδια  κριτική  κινείται  στο  πλαίσιο  της  ασυμβατότητας  του 
προτεινόμενου  σχεδίου  λύσης  με  το  κοινοτικό  κεκτημένο,  ενώ  παράλληλα  έχει 
επισημανθεί  η  ασυμβατότητα  του  σχεδίου  με  τα  προστατευόμενα  ανθρώπινα 
δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Τον Ιούλιο του 2006 παρουσιάστηκε κάποια 

                                                            
108 Βλ. τον ανάλογο σχολιασμό στο Αλέξης Ηρακλείδης, ο.π. σελ. 393. Ο συγγραφέας, προσπαθώντας 
να  κατανοήσει  τη  στάση  της  ελληνοκυπριακής  κοινότητας,  επισημαίνει  ότι  προβάλλοντας  η 
τελευταία  το  χαρτί  της  ΕΕ  θα  ανάγκαζε  την  τουρκοκυπριακή  κοινότητα  να  επιστρέψει 
παρακαλώντας, θέτοντας πιο απαιτητικούς όρους. 

109 Τάκης Χατζηδημητρίου, «Το Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004 και η Λύση του Κυπριακού», 
εκδ. Παπαζήσης Αθήνα (2006), σελ. 139 

110  Θάνος  Βερέμης,  «Ιστορία  των  Ελληνοτουρκικών  Σχέσεων  1453‐2005»,  εκδ.  Ι.  Σιδέρης  Αθήνα 
(2005), σελ 240‐245 

111  Βλ.  Π.  Καζάκος,  «Η  ευρωπαϊκή  πρόκληση:  Αλληλεξάρτηση,  συσχετισμοί  δύναμης  και  εθνική 
ταυτότητα στην  ελληνική  εξωτερική πολιτική 1974‐2004»,  στο  Κων.  Αρβανιτόπουλος, Μαρ.  Κοππά 
(επιμ), «30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 1974‐2004», εκδ Λιβάνη Αθήνα (2005), σελ 454‐
466 
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κινητικότητα  γύρω  από  την  επανέναρξη  των  συζητήσεων  με  στόχο  την  επίλυση, 
εκκινώντας από τεχνικά θέματα ουσίας, με την κίνηση αυτή να επικεντρώνεται στο 
να  υπερπηδηθούν  οι  ανωμαλίες  που  είχε  δημιουργήσει  η  άρνηση  έναντι  του 
σχεδίου  Ανάν.  Παρά  τη  σαφή  συνεχιζόμενη  υποστήριξη  για  το  Σχέδιο  Ανάν,  ή 
κάποια παραλλαγή  του,  μεταξύ όλων  των άλλων μελών  της  ΕΕ  και  της  ευρύτερης 
διεθνούς κοινότητας, η παρούσα κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο.  

Δεδομένου  ότι  δεν  διαφαίνεται  προς  το  παρών  οποιαδήποτε  διευθέτηση  κατόπιν 
διαπραγματεύσεων,  ο  μόνος  δρόμος προς  τα  εμπρός φαίνεται  να  είναι  μια σειρά 
μονομερών προσπαθειών από  τους συναφείς  εγχώριους και διεθνείς  παράγοντες, 
με στόχο τη διατήρηση της κεκτημένης ταχύτητας στο βορρά υπέρ της λύσης,  την 
παρακίνηση  πολιτικής  αλλαγής  στο  νότο  και  την  προώθηση  της  διακοινοτικής 
συμφιλίωσης. Οι εξωτερικοί παράγοντες πρέπει, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, 
να επιδιώξουν να ασκήσουν πιέσεις στις πολιτικές ελίτ αμφοτέρων των κοινοτήτων 
για την άμεση επανέναρξη διαπραγματεύσεων και να κάνουν στο μεταξύ ό,τι είναι 
δυνατόν για να ελαττώσουν την απομόνωση του βορρά. 

Η καλύτερη λύση, καταφανώς προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών και των 
περιφερειακών τους γειτόνων, θα ήταν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι να 
καταβάλουν  περαιτέρω  προσπάθειες  για  να  επανενώσουν  την  Κύπρο  μέσα  στο 
ευρύτερο  πλαίσιο  που  διατυπώθηκε  στο  Σχέδιο  Ανάν.  Με  τις  λεπτομερείς  και 
συνολικές  του  διατάξεις,  τις  στέρεα  σφυρηλατημένες  συμβιβαστικές  του 
διευθετήσεις  και  το  απόσταγμα  διαπραγματεύσεων  τριών  δεκαετιών,  κάποια  νέα 
παραλλαγή του Σχεδίου, οικοδομημένη γύρω από την αντίληψη μιας διζωνικής και 
δικοινοτικής  ομοσπονδίας  όπως  είχε  αρχικά  συμφωνηθεί  από  τον  Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο  και  τον  τουρκοκύπριο  ηγέτη  Denktash  στη  δεκαετία  του  1970,  είναι  η 
μόνη  πρόταση  που  φαίνεται  να  διαθέτει  την  ικανότητα  να  γίνει  εν  τέλει  κοινά 
αποδεκτή. 

Το  ουσιαστικότερο  εμπόδιο  για  μια  τέτοια  συμφωνία  είναι  αυτή  τη  στιγμή  η 
πολιτική και η στάση της ελληνοκυπριακής ηγεσίας και ιδίως του Προέδρου Τάσσου 
Παπαδόπουλου.  Η  ελληνοκυπριακή  ηγεσία  πρέπει  να  συνειδητοποιήσει  ότι,  αν 
επιμείνει  στην  άρνησή  της  να  καθίσει  στο  τραπέζι  των  διαπραγματεύσεων  με  τα 
Ηνωμένα  Έθνη  και  με  τους  λοιπούς  διεθνείς  εταίρους  της  Κύπρου,  το  νησί  θα 
διολισθήσει εξ ορισμού προς τη μόνιμη διχοτόμηση και την ανεξαρτησία του βορρά, 
είτε με επίσημη αναγνώριση, είτε όχι. Η ιδέα ότι οι Τουρκοκύπριοι θα αποδεχθούν 
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αντ’  αυτού  καθεστώς  μειονότητας  σε  ένα  συγκεντρωτικό  ελληνοκυπριακό  κράτος 
αποτελεί πρακτικά ανέφικτο σκοπό.112 

Μέτρα  οικοδόμησης  εμπιστοσύνης  δεν  μπορούν,  στο  παρόν  περιβάλλον,  να 
επιτευχθούν  μέσω  διαπραγματεύσεων  αν  και  διενεργούνται  μονομερώς.  Οι 
πολιτικές ηγεσίες είναι πάντοτε απρόθυμες να προβούν σε παραχωρήσεις που δεν 
είναι άμεσα αμοιβαίες, μερικές φορές, όμως, αυτές μπορεί να εξυπηρετούν σε πολύ 
μεγάλο  βαθμό  το  μακροπρόθεσμο  εθνικό  συμφέρον.  Εκ  των  πραγμάτων,  για  να 
αλλάξει η δυναμική του Κυπριακού ζητήματος, καθώς και για να δημιουργηθεί ένα 
περιβάλλον,  στο  οποίο  να  μπορεί  εκ  νέου  να  διανοηθεί  κανείς  μία  λύση  με  τη 
διαμεσολάβηση  των  Η.Ε.  και  να  προαχθούν  τα  βέλτιστα  συμφέροντα  όλων  των 
πλευρών,  θα  πρέπει  να  προβούν  οι  καίριοι  διεθνείς  και  εγχώριοι  παράγοντες σε 
επαναπροσεγγίσεις. 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ «ΤΔΒΚ»113  
 
H παρουσία των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων και των Τούρκων εποίκων, καθώς 
και η  συντριπτική  επιρροή  της Άγκυρας  κυριαρχούν στην πολιτική  κατάσταση στο 
κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, που δεν βρίσκεται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο 
της  Κυπριακής  Δημοκρατίας.  Παρά  το  γεγονός  ότι  τον  Απρίλη  του  2005  ο  Ραούφ 
Ντενκτάς,  ηγέτης  της  τουρκοκυπριακής κοινότητας από  το 1973, αντικαταστάθηκε 
τελικά από τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, η Τουρκική Κυβέρνηση και ο τουρκικός στρατός 
εξακολουθούν να ελέγχουν την πολιτική κατάσταση στις κατεχόμενες περιοχές και 
να  υπαγορεύουν  την  πολιτική  της  τουρκοκυπριακής  κοινότητας  στο  Κυπριακό 
πρόβλημα.  Η  Τουρκική  Κυβέρνηση  καθώς  και  η  τουρκοκυπριακή  ηγεσία 
προσπαθούν να δώσουν την εικόνα ότι στόχος τους είναι η επανένωση της Κύπρου 
και όχι η αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας. Ωστόσο, πολυάριθμες δηλώσεις 
Τούρκων  και  Τουρκοκυπρίων  πολιτικών  αποδεικνύουν  το  αντίθετο.  Ιδιαίτερα,  ο 
Τούρκος  πρωθυπουργός  έχει  επανειλημμένα  διαβεβαιώσει  την  τουρκική  και  την 
τουρκοκυπριακή κοινή γνώμη ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ  την Κύπρο 
για χάρη  της ένταξής  της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  και ότι ο σκοπός  της Τουρκικής 
Κυβέρνησης είναι να πετύχει διεθνή αναγνώριση για την ούτω καλούμενη ‘Τουρκική 
Δημοκρατία Βορείου Κύπρου’.  
 
 

                                                            
112  Πέτρος Λιάκουρας, «Το  Κυπριακό από  τη  Ζυρίχη  στη Λουκέρνη,  σε Αναζήτηση Ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ 374‐378 

 

113 Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας www.mfa.gov.cy  
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4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, που 
διατείνεται  ότι  φέρει  τον  τίτλο  του  δήθεν  «Προέδρου  της  ΤΔΒΚ»,  είναι  αυτή  τη 
στιγμή  ο  Μεχμέτ  Αλί  Ταλάτ,  πρώην  ηγέτης  του  Ρεπουμπλικανικού  Τουρκικού 
Κόμματος.  Της  ούτω  καλούμενης  «κυβέρνησης  συνασπισμού»  του 
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος και του καινούργιου Κόμματος Ελευθερίας 
και  Μεταρρύθμισης,  ηγείται  ο  Φερντί  Σαμπίτ  Σογιέρ,  νυν  ηγέτης  του  Τουρκικού 
Ρεπουμπλικανικού  Κόμματος.  Από  τα  κόμματα  που  δραστηριοποιούνται  στην 
πολιτική ζωή των κατεχομένων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνο ένα, το 
Ρεπουμπλικανικό  Τουρκικό Κόμμα  (ΡΤΚ)  ιδρύθηκε πριν από  την  τουρκική  εισβολή 
του  1974.  Η  επιρροή  αυτών  των  πολιτικών  κομμάτων  ανάμεσα  στους 
Τουρκοκυπρίους  καθορίζεται  από  τη  συμμετοχή  στις  λεγόμενες  «εκλογές»  των 
Τούρκων  εποίκων,  οι  οποίοι  υπερέχουν  αριθμητικά  των  Τουρκοκυπρίων.  Κατά 
κανόνα,  οι  έποικοι  ακολουθούν  τις  προσταγές  της  Τουρκίας,  «ψηφίζοντας»  υπέρ 
του Κόμματος Εθνικής Ενότητας και του Δημοκρατικού Κόμματος. Εντούτοις, από το 
2003 και μετέπειτα η Τουρκία φαίνεται να έχει δείξει εμπιστοσύνη στον Μεχμέτ Αλί 
Ταλάτ  και  το  Ρεπουμπλικανικό  Τουρκικό  Κόμμα,  αυτός  δε  είναι  ένας  από  τους 
λόγους  που  οδήγησαν  στο  τέλος  της  εποχής  Ντενκτάς  και  στην  ανάληψη  της 
εξουσίας από  τον Μεχμέτ Αλί  Ταλάτ  και  το  Ρεπουμπλικανικό  Τουρκικό  Κόμμα.  Οι 
τελευταίες  «βουλευτικές  και  προεδρικές  εκλογές»  έδειξαν  ότι  το  κυβερνών  ΡΤΚ 
άντλησε  μεγάλο  ποσοστό  ψηφοφόρων  από  τους  εποίκους.  Ωστόσο,  το 
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα,  το Κίνημα Ειρήνης  και Δημοκρατίας,  το Κόμμα 
Κοινοτικής Απελευθέρωσης και το Κόμμα Νέα Κύπρος έχουν παραδοσιακά αντλήσει 
την  υποστήριξή  τους  κυρίως  από  τους  Τουρκοκυπρίους,  (τον  Ιούνιο  του  2007  το 
Κίνημα  Ειρήνης  και  Δημοκρατίας  και  το  Κόμμα  Κοινοτικής  Απελευθέρωσης 
συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν το κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας).  
Η αυξανόμενη  ταλαιπωρία,  δυσφορία και απογοήτευση απέναντι στην ηγεσία  της 
από  τον  καιρό  της  τουρκικής  εισβολής  συνέβαλε  στη  λαϊκή  εξέγερση  της 
τουρκοκυπριακής  κοινότητας  και  την  απομάκρυνση  του  πρώην  Τουρκοκύπριου 
ηγέτη  Ραούφ  Ντενκτάς  το  2005.  Ιδιαίτερα,  η  άσχημη  οικονομική  κατάσταση,  η 
αίσθηση  της  περιθωριοποίησης  των  Τουρκοκυπρίων  λόγω  του  διογκούμενου 
αριθμού  των  Τούρκων  εποίκων,  η  συνεχιζόμενη  αδιαλλαξία  του  Ραούφ  Ντενκτάς 
και  της  Τουρκίας  στις  προσπάθειες  για  λύση  του  Κυπριακού  προβλήματος  και  ο 
φόβος ότι δεν θα μπορούσαν να απολαύσουν τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου 
στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  υπήρξαν  οι  βασικοί  λόγοι  που  υποκίνησαν  τους 
Τουρκοκυπρίους  και  οδήγησαν  στις  τεράστιες  μαζικές  διαδηλώσεις  ενάντια  στο 
καθεστώς Ντενκτάς. 
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Η  αντίθεση  στην  πολιτική  της  Τουρκίας  και  του  καθεστώτος  Ντενκτάς  επιτάθηκε. 
Θεωρήθηκαν και οι δύο υπεύθυνοι για την διαφθορά και την οικονομική κρίση, την 
έλλειψη  δημοκρατίας  και  την  καταπίεση  της  ελεύθερης  θέλησης  των 
Τουρκοκυπρίων.  Ακόμα,  η  συνεχιζόμενη  πολιτική  του  εποικισμού  και  της 
διχοτομικής προσέγγισης του Κυπριακού προβλήματος, απειλούσε να στερήσει από 
τους Τουρκοκυπρίους τα οφέλη της κυπριακής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα 
τα πιο πάνω οδήγησαν στη δημιουργία ενοποιημένης πολιτικής πλατφόρμας υπό τη 
συμβολική  ονομασία  «Αυτή  η  πατρίδα  είναι  δική  μας».  Η  πλατφόρμα,  η  οποία 
ιδρύθηκε  με  τη  συμμετοχή  πολιτικών  κομμάτων,  συντεχνιών,  εκπαιδευτικών 
οργανώσεων,  γυναικείων  οργανώσεων,  πολιτιστικών  και  περιβαλλοντικών 
ιδρυμάτων, ειρηνευτικών κινημάτων και διαφόρων επιμελητηρίων, είχε οργανώσει 
μαζικές  διαδηλώσεις  και  άλλες  πολιτικές  δραστηριότητες.  Το  αποκορύφωμα  της 
εκστρατείας  υπήρξε  η  συλλογή  17,980  υπογραφών  τον  Σεπτέμβρη  του  2000,  που 
απευθύνονταν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν μαζί με ένα 
υπόμνημα,  στο  οποίο  αναφέρονταν  τα  αιτήματα  για  ειρήνη,  δημοκρατία  και 
ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού προβλήματος 
 
4.2. ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ114 
 
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα‐ΡΤΚ(RΤP) 
 
Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (PTK) ιδρύθηκε το 1970. Τον πρώτο του ηγέτη, 
Αχμέτ  Μιτχάτ  Μπερμπέρογλου,  διαδέχτηκε  ο  Οζγκιέρ  Οζγκιούρ.  Στις  αρχές  του 
1995,  ο Οζγκιούρ παραιτήθηκε  κατόπιν  διαφωνίας με  την πολιτική  του  κόμματος. 
Τον  διαδέχθηκε  ο  Μεχμέτ  Αλί  Ταλάτ.  Όταν  ο  Ταλάτ  ανέλαβε  καθήκοντα  ως 
«πρόεδρος» της ΤΔΒΚ, νέος κομματικός ηγέτης εξελέγη ο Φερντί Σαμπίτ Σογιέρ. Στις 
τελευταίες  «εκλογές»  για  τη  δήθεν  Βουλή  τον  Φεβρουάριο  2005,  το  RΤP 
εξασφάλισε  44.51%  των  «ψήφων»  και  24  από  τις  50  «έδρες».  Μετά  τις 
αναπληρωματικές  εκλογές  του  Ιουνίου  2006,  κατέχει  τώρα  25  «έδρες».  Είναι  ο 
μεγαλύτερος  εταίρος  της  «κυβέρνησης  συνασπισμού»  που  σχηματίστηκε  με  το 
Κόμμα  Ελευθερίας  και  Μεταρρύθμισης  (FRP)  τον  Σεπτέμβριο  2006,  με  7 
«υπουργεία».  Το  RΤP  ακολουθεί  κεντροαριστερή  πολιτική  και  υποστηρίζεται 
παραδοσιακά  από  τους  Τουρκοκυπρίους.  Το  εκφραστικό  όργανο  του  RΤP  είναι  η 
ημερήσια εφημερίδα Γενί Ντουζέν. 
  
 
 
 

                                                            
114 Πηγή: TRNC Public Information Office www.trncinfo.com  
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Κομματική πολιτική 
 
Το  κόμμα  έχει  παράδοση  στις  δικοινοτικές  δραστηριότητες.  Στο  παρελθόν 
υποστήριξε την επανένωση και ήταν αντίθετο σε οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης. 
Το RΤP  θεωρεί  το  στάτους  κβο στην Κύπρο ως απαράδεκτο  και  υποστηρίζει  λύση 
διζωνικής,  δικοινοτικής  ομοσπονδίας  στο  Κυπριακό  πρόβλημα,  στα  πλαίσια  του 
σχεδίου  Ανάν.  Μετά  την  ανάληψη  της  εξουσίας  οι  ισχυρές  θέσεις  υπέρ  της 
επανένωσης  και  η  σθεναρή  αντίθεση  στη  διχοτομική  πολιτική  της  Άγκυρας 
εγκαταλήφθηκαν. Το RΤP υποστηρίζει τη συνέχιση των εγγυητικών δικαιωμάτων της 
Τουρκίας  και  της  μόνιμης  παρουσίας  των  τουρκικών  στρατευμάτων  στην  Κύπρο. 
Μετά το δημοψήφισμα και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
RΤP  επικέντρωσε  τις προσπάθειές  του στην άρση της λεγόμενης απομόνωσης  των 
Τουρκοκυπρίων και στην αναβάθμιση της παράνομης ‘ΤΔΒΚ’, ισχυριζόμενο ότι αυτό 
θα αποτελέσει στρατηγική συμβολή στη λύση του προβλήματος. Κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το RΤP 
υποστήριξε τουρκοκυπριακή συμμετοχή στη διαπραγματευτική ομάδα στη βάση της 
ισότητας.  Ωστόσο,  μετά  την  ένταξη  της  Κύπρου,  το  κυβερνών  RΤP  ηγείται 
προσπαθειών για την εγκαθίδρυση «σχέσεων» της παράνομης ‘ΤΔΒΚ’ με τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους Τούρκους εποίκους,  το RΤP ήταν κατά 
της  εισροής  χιλιάδων  Τούρκων  στην  Κύπρο,  υπογραμμίζοντας  ότι  αυτή  η  εισροή 
αλλάζει  τον  δημογραφικό  χαρακτήρα  του  νησιού  και  δίνει  στην  Τουρκία  τη 
δυνατότητα  να  επεμβαίνει  στις  εσωτερικές  υποθέσεις  της  τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. Ωστόσο, η στάση αυτή άλλαξε μετά τις «βουλευτικές εκλογές του 2003» 
κυρίως λόγω της ανάγκης προσέλκυσης «ψήφων» από τους έποικους. Το RΤP τώρα 
υποστηρίζει  ότι  το  θέμα  των  εποίκων  θα  πρέπει  να  θεωρείται  ανθρωπιστικό  και 
αποδέχεται  πλήρως  τις  σχετικές πρόνοιες  του  Σχεδίου Ανάν.  Από  τον Απρίλιο  του 
2004, η εντατικοποίηση της συστηματικής εισροής εποίκων έχει καταστεί πρόδηλη. 
Τα αποτελέσματα της αλλαγής πολιτικής σχετικά με το θέμα των εποίκων φάνηκαν 
στις  «βουλευτικές»  (Φεβρουάριος  2005)  και  «προεδρικές»  (Απρίλιος  2005) 
«εκλογές».  Το  RΤP  κέρδισε  σημαντικά  ποσοστά  ανάμεσα  στους  έποικους 
«ψηφοφόρους» από την Τουρκία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε σύγκριση με το 14% 
των εποίκων υποστηρικτών στις «βουλευτικές εκλογές» του 2003, το RΤP έλαβε 28% 
στις «βουλευτικές εκλογές» του 2005. 
  
Κόμμα Εθνικής Ενότητας ‐ ΚΕΕ (NUP) 
 
Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (NUP) ιδρύθηκε το 1975 από τον Ραούφ Ντενκτάς. Είναι 
κόμμα  της  συντηρητικής  δεξιάς,  το  οποίο  κυριάρχησε  μαζί  με  τον  ιδρυτή  του  της 
πολιτικής ζωής στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974. Το 
κόμμα  ήταν  για  χρόνια  υπό  την  ηγεσία  του  Ντερβίς  Έρογλου.  Το  1994 



77 

 

συγχωνεύθηκε με το Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας του Ορχάμ Ουτσόκ (έποικοι). Το 
16ο  κομματικό συνέδριο  (17.12.2006)  ανακήρυξε  τον  κ.  Ταχσίν  Ερτουγρούλογλου, 
τον μόνο υποψήφιο, ως  νέο  του ηγέτη.  Σήμερα κατέχει 13 «έδρες»  στη  λεγόμενη 
«Βουλή».  Στις  «προεδρικές  εκλογές»  του  Απριλίου  2005,  ο  υποψήφιος  Ντερβίς 
Έρογλου  συγκέντρωσε  30.13%  των  «ψήφων».  Το  κόμμα  υποστηρίζεται 
παραδοσιακά από τους Τούρκους έποικους. Το εκφραστικό όργανο του NUP είναι η 
‘Γκιουνές’.  
 
Κομματική πολιτική  
 
Το NUP και ο  ιδρυτής του Ραούφ Ντενκτάς είναι οι αρχιτέκτονες της «ανακήρυξης 
ανεξαρτησίας».  Η  ηγεσία  του  επανειλημμένα  και  με  συνέπεια  αντιτάχθηκε  στην 
εγκαθίδρυση  ομοσπονδίας  στην  Κύπρο.  Στόχος  του  είναι  χαλαρή  συνομοσπονδία 
και  μακροπρόθεσμα,  δύο  χωριστά  κράτη.  Μαζί  με  την  Τουρκία  σχεδίασε  και 
εφάρμοσε την πολιτική του εποικισμού του κατεχόμενου τμήματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με Τούρκους έποικους. Το NUP εναντιώθηκε σθεναρά στην ένταξη της 
Κύπρου  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  χωρίς  την  Τουρκία  και  χωρίς  επίλυση  του 
Κυπριακού προβλήματος.  Αντιτάχθηκε  επίσης στη συμμετοχή  των  Τουρκοκυπρίων 
στην  ενταξιακή  διαδικασία,  απαιτώντας  ίσο  καθεστώς,  δηλαδή  καθεστώς 
ανεξάρτητου  «κράτους».  Σήμερα  το  NUP  ευνοεί  τις  στενές  επαφές  μεταξύ  των 
λεγόμενων  «θεσμικών  οργάνων»  της  «ΤΔΒΚ»  και  των  θεσμικών  οργάνων  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το NUP τάχθηκε επίσης κατά του Σχεδίου Ανάν ως βάση λύσης 
του Κυπριακού προβλήματος και θεωρεί ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει πρώτα να 
λάβει υπόψη την πραγματικότητα της «ΤΔΒΚ». 
 
Δημοκρατικό Κόμμα ‐ ΔΚ (DP) 
  
Το  DP  ιδρύθηκε  το  1992  όταν  10  «βουλευτές»  εγκατέλειψαν  το  NUP  με  την 
προτροπή  του  Ραούφ  Ντενκτάς  και  σχημάτισαν  αυτή  τη  νέα  πολιτική  οργάνωση. 
Πρόκειται  για  κεντροδεξιό  εθνικιστικό κόμμα,  με ηγέτη  τον Σερντάρ Ντενκτάς,  γιο 
του  Ραούφ  Ντενκτάς.  Το  έχει  σταδιακά  ενσωματώσει  μικρότερα  δεξιά  κόμματα, 
περιλαμβανομένου του κόμματος που εκπροσωπεί τους έποικους. Σήμερα κατέχει 6 
«έδρες» στην λεγόμενη «Βουλή». Στις τελευταίες «προεδρικές εκλογές» τον Απρίλιο 
2005  ο  υποψήφιος  του  DP  Μουσταφά  Αραμπατζίογλου  κέρδισε  13.22%  των 
«ψήφων».  Το  DP  συμμετείχε  μέχρι  τον  Σεπτέμβρη  του  2006  στην  «κυβέρνηση 
συνασπισμού»  υπό  τον  Φερντί  Σαμπίτ  Σογιέρ.  Μετά  την  παραίτηση  της  δήθεν 
«κυβέρνησης» και την παραίτηση ενός των «βουλευτών» του, το DP βρίσκεται τώρα 
στην αντιπολίτευση. Το εκφραστικό του όργανο είναι η καθημερινή  ‘Τζουμχουριέτ 
Κίμπρις’. 
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Κομματική πολιτική 
  
Οι  θέσεις  του  DP  είναι  παρόμοιες  με  εκείνες  που  για  χρόνια  εξέφραζε  ο  Ραούφ 
Ντενκτάς.  Υποστηρίζει  ότι  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  λύση  πριν  να  αναγνωριστεί  η 
«ΤΔΒΚ». Γενικά το DP είναι υπέρ της πολιτικής ισότητας δύο «χωριστών κυρίαρχων 
κρατών»  στην  Κύπρο  και  τη  συνέχιση  των  επεμβατικών  και  εγγυητικών 
δικαιωμάτων  της  Τουρκίας  στη  νήσο.  Επιπρόσθετα,  το  DP  είναι  εναντίον  της 
επιστροφής των Ελληνοκυπρίων στα σπίτια τους στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. 
Όσον  αφορά  την  ένταξη  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  το  DP  θεωρεί  αδιανόητο  ότι  η 
Κύπρος  θα  μπορούσε  να  είναι  μέλος  ενός  διεθνούς  οργανισμού  στον  οποίο  δεν 
συμμετέχει  και η Τουρκία. Η θέση  του DP  στο Σχέδιο Ανάν δεν ήταν σαφής, αλλά 
διαφοροποιείτο  ανάλογα  με  τις  περιστάσεις  και  τις  τάσεις  ανάμεσα  στους 
Τουρκοκυπρίους τη δεδομένη στιγμή. Στην κρίσιμη στιγμή του δημοψηφίσματος, η 
ηγεσία κάλεσε του οπαδούς του DP να ψηφίσουν κατά συνείδηση. 
 
Κόμμα Ελευθερίας και Μεταρρύθμισης – ΚΕΜ (FRP) 
 
Το Κόμμα Ελευθερίας και Μεταρρύθμισης  ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 από 
πρώην  μέλη  του  Κόμματος  Εθνικής  Ενότητας  και  του  Δημοκρατικού  Κόμματος.  Η 
«κοινοβουλευτική  ομάδα»  του  αποτελείται  από  δύο  «βουλευτές»  που  έχουν 
«εκλεγεί» με το NUP, κι έναν που έχει εκλεγεί με το DP και οι οποίοι παραιτήθηκαν 
από τα κόμματά τους στις αρχές Σεπτεμβρίου 2006. Ο ηγέτης του κόμματος είναι ο 
Τουργκάυ  Αβτζί,  πρώην  Γενικός  Γραμματέας  του  NUP.  Το  FRP  συμμετέχει  στη 
νεοσύστατη «κυβέρνηση» υπό τον Φερντί Σαμπίτ Σόγιερ με 3 «υπουργεία». 
 
Κομματική πολιτική 
 
Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του ηγέτη του,  το FRP θα υποστηρίξει συνολική λύση 
του  Κυπριακού  υπό  την  ομπρέλα  των  ΗΕ  και  βασισμένη  στην  πολιτική  και 
οικονομική ισότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τη διζωνικότητα και τις εγγυήσεις της 
Τουρκίας. Το κόμμα πιστεύει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι ειλικρινείς, σταθεροί 
και  ισχυροί δεσμοί με την Τουρκία. Περαιτέρω, ο Τουργκάυ Αβτζί διακηρύσσει ότι 
το  κόμμα  θα  είναι  μεταρρυθμιστικό,  θα  χαρακτηρίζεται  από  διαφάνεια  και  θα 
εργάζεται συλλογικά προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού. 
Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας – ΚΚΔ 
  
Το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 με τη συγχώνευση 
του  Κινήματος  Ειρήνης  και  Δημοκρατίας  και  του  Κόμματος  Κοινοτικής 
Απελευθέρωσης.  Πρόεδρος  του  Κόμματος  εξελέγη  ο  Μεχμέτ  Κακιτζί.  Το  Κόμμα 
Κοινοτικής  Δημοκρατίας  κατέχει  μία  «έδρα»  στη  λεγόμενη  «Βουλή».  Ο  μόνος 
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«βουλευτής»  του  κόμματος,  ο Μουσταφά  Ακιντζί,  ήταν  ο  αρχηγός  του  Κινήματος 
Ειρήνης και Δημοκρατίας 
 
Κομματική πολιτική 
 
Τα  Κόμματα  που  συγχωνεύτηκαν  για  να  δημιουργήσουν  το  Κόμμα  Κοινοτικής 
Δημοκρατίας υποστήριζαν το Σχέδιο Ανάν. Κατά το πρώτο συνέδριο του Κόμματος, 
ο  Αρχηγός  του,  υποστήριξε  ότι  ο  μόνος  οδικός  χάρτης  ο  οποίος  ισχύει  για  τους 
Τουρκοκύπριους ως προς  τη  λύση  του  Κυπριακού  είναι  ο  οδικός  χάρτης  της 24ης 
Απριλίου  2004  επιχειρηματολογώντας  ότι  οι  Τουρκοκύπριοι  ψήφισαν  «ναι»  στο 
δημοψήφισμα γιατί υποστηρίζουν  τις  ιδέες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Σύμφωνα με 
τον  Μουσταφά  Ακιντζί,  το  Κόμμα  αναδύθηκε  από  την  επιθυμία  του  λαού  για 
εξεύρεση  λύσης  στο  Κυπριακό  πρόβλημα  και  ταυτόχρονα  για  ένταξη  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το  Κόμμα υποστήριξε  σθεναρά  το  Σχέδιο Ανάν. Πιστεύει  ότι  η 
«απομόνωση»  των  Τουρκοκυπρίων  πρέπει  να  αρθεί  και  να  αναπτύξουν 
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα. 
 
 
ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 
 
Κόμμα Ενωμένη Κύπρος (UCP) 
 
Το Κόμμα Ενωμένη Κύπρος (UCP) ιδρύθηκε το 2002. Πρόκειται για αριστερό κόμμα 
υπό  την  ηγεσία  το  Ιζέτ  Ιζτζάν.  Το  εκφραστικό  του  όργανο  είναι  η  εβδομαδιαία 
εφημερίδα  ‘Μπιρλεσίκ  Κίμπρις’.  Δεν  εκπροσωπείται  στην  παρούσα  «βουλή».  Το 
κόμμα δεν πήρε μέρος στις «δημοτικές εκλογές ή τις αναπληρωματικές βουλευτικές 
εκλογές» τον Ιούνιο 2006. 
 
Κομματική πολιτική 
 
Αναλύοντας τους στόχους και τις αρχές του κόμματός του, ο Ιζέτ Ιζτζάν δήλωσε ότι 
υποστηρίζει λύση που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και  τις ελευθερίες 
στα  πλαίσια  των  σχετικών  ψηφισμάτων  των  Ηνωμένων  Εθνών  και  τις  συμφωνίες 
κορυφής μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Ντενκτάς το 1977 και μεταξύ 
Κυπριανού‐Ντενκτάς το 1979. Το κόμμα υποστήριξε το σχέδιο Ανάν. 
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 Κόμμα Νέα Κύπρος (NCP)  
 
Πρόκειται για αριστερό κόμμα (Κίνημα Πατριωτικής Ενότητας μέχρι τις 30/1/04). Ο 
Γενικός  Γραμματέας είναι ο Ρασίχ Κεσκινέρ και  το εκφραστικό  του όργανο είναι η 
εβδομαδιαία εφημερίδα Γενί Τσαγ. 
 
Κομματική πολιτική 
 
Το  κόμμα  αγωνίζεται  κατά  της  συνεχούς  εισροής  εποίκων  και  της  δημογραφικής 
αλλοίωσης  της  τουρκοκυπριακής  κοινότητας.  Πριν  από  τις «βουλευτικές  εκλογές» 
του  2003,  το  NCP  είχε  προσφύγει  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων  κατά  του  εκλογικού  «δικαιώματος»  των  εποίκων.  Το  κόμμα 
υποστήριζε συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διαπραγματευτική διαδικασία πριν 
από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την πολιτική ισότητα. 
Το NCP υποστήριξε το Σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα του 2004. 

5. ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Η  ΕΕ,  τα  Η.Ε.  και  οι  Η.Π.Α.  έχουν  σημαντικό  ρόλο  στη  δημιουργία  μιας 
ατμόσφαιρας,  όπου θα  είναι  ενδεχομένως  δυνατή η  πρόοδος.  Το 2004,  ο  Γενικός 
Γραμματέας  των Η.Ε.,  το  Συμβούλιο Υπουργών  της ΕΕ  και ο Υπουργός Εξωτερικών 
των Η.Π.Α. ζήτησαν όλοι τον τερματισμό της απομόνωσης του βορρά. Πρέπει πλέον 
τα  λόγια  τους  να  τα  ακολουθήσουν  πράξεις.  Η  ΕΕ,  παρ’  όλη  τη  δυσκολία  να 
αναλάβει δράση  εν όψει κυπριακών βέτο, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να συντηρήσει 
με  κάθε  διαθέσιμο  μέσο  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  την  ευρωπαϊκή  ένταξη  της 
βόρειας Κύπρου, όπως δεσμεύτηκε ότι θα κάνει τον Απρίλιο του 2004. Η Επιτροπή, 
το  Συμβούλιο,  το  Κοινοβούλιο  και  τα  άλλα  κράτη‐μέλη  πρέπει  να  θέσουν  σε 
εφαρμογή  τον  νέο  μηχανισμό  χρηματοδότησης  για  τη  βόρεια  Κύπρο  και  να 
συνεχίσουν  να  πιέζουν  για  τη  σύσταση  παραρτήματος  της  αντιπροσωπείας  της 
Επιτροπής  στο  βορρά  που  να  επιβλέψει  την  παράδοση  της  βοήθειας  και  την 
συμπερίληψη της Βόρειας Κύπρου στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ με την Τουρκία. Η 
άρση  της  απομόνωσης  του  βόρειου  τμήματος  του  νησιού  είναι  καίρια  για  την 
προαγωγή μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης με βάση την ισότητα.115 

Οι Ελληνοκύπριοι χρειάζεται να επανεστιάσουν όσον αφορά κεντρικά ζητήματα του 
Κυπριακού  προβλήματος.  Να  αναγνωρίσουν  ότι  ένα  συγκεντρωτικό  κράτος 
αποτελεί  συνταγή  για  ατέρμονα  νέα  εσωτερική  και  περιφερειακή  αστάθεια,  να 
αποδεχτούν ότι οι ρίζες του Κυπριακού φωλιάζουν τόσο στο 1963 όσο και στο 1974, 

                                                            
115 Βλ. περισσότερα στο www.crisisgroup.org  
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να αναγνωρίσουν  ότι  δεν  είναι  οι  μόνοι  που  ξεριζώθηκαν από  τα σπίτια  τους  και 
θρηνούν τους αγνοουμένους τους και να εξετάσουν εκ νέου τα πλεονεκτήματα της 
εφαρμογής στην πράξη των αρχών της διζωνικότητας και της δικοινοτικότητας, για 
τις οποίες συμφώνησαν πριν τρεις δεκαετίες. Δεδομένης της ασυμβίβαστης θέσης 
που  λαμβάνει  η  παρούσα  κυβέρνηση,  ο  κρίσιμος  ρόλος  εδώ  για  τη  δημιουργία 
διαλόγου πρέπει να διαδραματισθεί από την ελληνοκυπριακή αντιπολίτευση, τους 
μετριοπαθείς όλων των πλευρών και την ηγεσία της κοινωνίας των πολιτών. 

Η  Ελλάδα,  παρομοίως,  πρέπει  να  επανεξετάσει  την  ιστορική  της  προσέγγιση.  Η 
στάση  διαδοχικών  κυβερνήσεων  ότι  «  η  Κύπρος  αποφασίζει  και  η  Ελλάδα 
συμπαρίσταται  »  είναι  αναχρονιστική  και  αλυσιτελής:  η  Ελλάδα  πρέπει  να 
ξεπεράσει την πολιτική της σιωπής, να ξεκαθαρίσει για μια ακόμη φορά στη διεθνή 
κοινότητα  τη  στάση  της  απέναντι  στο  Σχέδιο  Ανάν  ως  βάση  για  την  επανέναρξη 
διαπραγματεύσεων  και  την  εξεύρεση  λύσης  και  να  είναι  προετοιμασμένη  να 
αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο εντός της ΕΕ για την επανεστίαση των προσπαθειών 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης προς τους Τουρκοκύπριους πολίτες 
της.  Οι  χειρισμοί  της  ελληνικής  και  κυπριακής  πλευράς  είχαν  συνολικά  ως 
αποτέλεσμα την αποενοχοποίηση της Τουρκίας για την εισβολή του 1974, ενώ δεν 
απέφεραν  κάτι  το  χειροπιαστό  από  όσα  παράνομα  έχει  καταλάβει  ο  τουρκικός 
στρατός.116 

Οι  Τουρκοκύπριοι  πρέπει  μέσω  της  κυβέρνησής  τους  να  τακτοποιήσουν  τις 
εκκρεμείς υποθέσεις περιουσιών, να εναρμονίσουν νόμους και πρακτικές σύμφωνα 
με  το  κοινοτικό  κεκτημένο  της  ΕΕ,  να  επεκτείνουν  de  facto  στο  βορρά  την 
Τελωνειακή Ένωση ΕΕ‐Τουρκίας και να ενθαρρύνουν την Τουρκία να ελαττώσει την 
στρατιωτική της παρουσία καθώς και τον αριθμό των Τούρκων εποίκων που έχουν 
μεταναστεύσει  κατά  τις  τρεις  τελευταίες  δεκαετίες από  την  ενδοχώρα στο βόρειο 
τμήμα  του  νησιού.  Η  τουρκοκυπριακή  πλευρά  πρέπει  να  δείξει  περισσότερη 
κατανόηση  για  τις  ελληνοκυπριακές  απαιτήσεις  όσον  αφορά  τα  ζητήματα  των 
αγνοουμένων  και  της  αποκατάστασης  κατεστραμμένων  πολιτιστικών  μνημείων, 
προκειμένου  να  επιδείξει  ότι  είναι  αποφασισμένη  να  επιλύσει  τις  διενέξεις  του 
παρελθόντος και ότι είναι πρόθυμη να ελαφρύνει τις δαπάνες της επανένωσης και 
τον πόνο όσων υπέφεραν από τα γεγονότα του 1974. 

Η Τουρκία εμφανίζεται ως η χώρα που στηρίζει τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, πράγμα 
που χρησιμοποιήθηκε ήδη ως επιχείρημα υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων.117 

                                                            
116  Δ.  Ξενάκης  –  Μ.  Τσινισιζέλης,  «Παγκόσμια  Ευρώπη;  Οι  Διεθνείς  Διαστάσεις  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2006), σελ. 419 

117 Ο.π. σελ. 419 
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Πρέπει  εντούτοις  να  αναλάβει  μονομερώς  σειρά  μέτρων  οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης για να επιβεβαιώσει  τη δέσμευσή της για διευθέτηση.  Ίσως εδώ να 
βρίσκεται  το  «κλειδί»  επίλυσης  του  Κυπριακού.  Οι  εσωτερικές  διεργασίες  στην 
Τουρκία θα καθορίσουν εν πολλοίς κατά πόσο θα κάνει τις αναγκαίες κινήσεις για 
τελική διευθέτηση. Προς  το παρόν πάντως η  κατάσταση παραμένει  ρευστή  και  οι 
προοπτικές  λύσης  αβέβαιες.118  Πρέπει  να  συνεχίσει  την  εκπλήρωση  των 
υπαρχουσών  δεσμεύσεών  της  προς  την  ΕΕ,  περιλαμβανομένης  της  πλήρους 
εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης με όλα τα 25 κράτη‐μέλη. Πρέπει να επιδείξει 
την ανάλογη βούληση για τη διαδικασία προσέγγισης ανάμεσα στους θεσμούς της 
ΕΕ και την ίδια, δεδομένης και της αλλαγής της στάσης της Ελλάδας ιδιαίτερα μετά 
το 1999 και της προσέγγισης των δύο χωρών.119 Η μερική απομάκρυνση μέρους των 
35.000 στρατιωτών που σταθμεύουν στο βόρειο τμήμα του νησιού θα αποτελούσε 
σημαντικό  βήμα  για  να  μειωθούν  οι  φόβοι  των  Ελληνοκυπρίων,  χωρίς  να 
απειληθούν τα Τουρκικά συμφέροντα ασφαλείας. Πρέπει επίσης να δεσμευτεί στη 
σύνταξη ενός σχεδίου για τον επαναπατρισμό ενός αριθμού εποίκων από τη στιγμή 
που θα έχει διενεργηθεί η απογραφή πληθυσμού. 

Αν  και  εξαιτίας  της  ανακήρυξης  της  «ΤΔΒΚ»  η  προσοχή  εστιάστηκε  στην 
υποχρεωτική  μη  αναγνώριση  που  επέβαλε  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  του  ΟΗΕ, 
θεωρήθηκε  ότι  ζητήματα  περί  την  Κυπριακή  δημοκρατία  και  την  αναγνώρισή  της 
δεν εγείρονταν πλέον, αφότου από το 1964 η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει 
ρητά  και  εμπράκτως  ότι  την  Κυπριακή  Δημοκρατία  εκπροσωπεί  διεθνώς  η 
Κυβέρνηση  που  συγκροτείται  από  την  ελληνοκυπριακή  κοινότητα.  Αναλύσεις  επί 
της  «ΤΔΒΚ»,  για  το  αν  και  κατά  πόσον  συνιστά  ένα  de  facto  regime,  δεν  έχουν 
ολοκληρωθεί.  Αφορούν  δε  κατά  κύριο  λόγο  στην  αναγνώριση  των  πράξεων  που 
σχετίζονται με την καθημερινότητα, καθώς και την επισήμανση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

5.1. Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Το  1964  μετά  την  αποχώρηση  της  τουρκοκυπριακής  κοινότητας  από  την  ενιαία 
Κυπριακή  Δημοκρατία,  η  Τουρκία  απέσυρε  την  αναγνώριση  προς  την  τελευταία, 
θεωρώντας  ότι  η  διακυβέρνηση  της  χώρας από  τη μία μόνο  κοινότητα,  χωρίς  την 
παρουσία  της  άλλης,  πάσχει  νομικά.  Ελλείψει  κράτους  στη  Βόρεια  Κύπρο  δεν 

                                                            
118  Peter Calvocoressi, «Διεθνής Πολιτική 1945‐2000», εκδ. Κωνσταντίνου Τουρίκη Αθήνα (2004), σελ 
541 

119 Pascal Boniface, «Οι Πόλεμοι του Αύριο» εκδ. Παπαζήση Αθήνα (2004), σελ. 248‐249 
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προέβαινε σε αναγνώριση καμιάς οντότητας. Μετά το 1983, η Τουρκία αναγνώρισε 
την  «ΤΔΒΚ»,  χωρίς  να  αναγνωρίζει  και  πάλι  επίσημα  την  Κυπριακή  Δημοκρατία, 
αποκαλώντας  την σταθερά ως  ελληνοκυπριακή διοίκηση ή  κυβέρνηση  και  θεωρεί 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αναγνωριστεί μόνον εφόσον ανασυγκροτηθεί 
οργανωτικά από τις δύο αρχικές ιδρυτικές κοινότητες.120  

Σε  μια  προσπάθεια  αλλοίωσης  της  πληθυσμιακής  ισορροπίας  της  Β.  Κύπρου,  οι 
αρχές  της ΤΔΒΚ εξακολουθούν να εμποδίζουν την επιστροφή των προσφύγων στα 
σπίτια τους. Επιπλέον οι Τουρκικές αρχές μετέφεραν την περίοδο 1975/1995 ικανό 
αριθμό  Τούρκων  υπηκόων  (εκτιμώνται  σε  περίπου  36.000)  από  τις  Ανατολικές 
επαρχίες της Τουρκίας και τους εγκατέστησαν στην κατεχόμενη Β. Κύπρο, σε σπίτια 
Ελληνοκυπρίων  που  προηγούμενα  είχαν  αναγκαστεί  να  τα  εγκαταλείψουν  σαν 
αποτέλεσμα  της  εισβολής.  Υπολογίζεται  δηλαδή  ότι  πάνω  από  το  1/3  του  τότε 
Τουρκοκυπριακού πληθυσμού εγκαταστάθηκε την περίοδο εκείνη στην Β.Κύπρο, με 
αποτέλεσμα σήμερα οι έποικοι να υπερτερούν των γηγενών Τουρκοκυπρίων. 

Aπό της τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατοχής του 36% σχεδόν του εδάφους 
της  Kυπριακής  Δημοκρατίας,  η  Tουρκία  εφαρμόζει  την  πολιτική  εισαγωγής  και 
εγκατάστασης  χιλιάδων  εποίκων  από  την  Aνατολία  στις  κατεχόμενες  περιοχές, 
αλλοιώνοντας  τη  δημογραφική  δομή  του  νησιού.  H  κατοχή,  ο  συστηματικός 
εποικισμός, ο ξεριζωμός του αυτόχθονος ελληνοκυπριακού πληθυσμού καθώς και o 
εξαναγκασμός  των  Tουρκοκυπρίων  να  μετακινηθούν  στα  κατεχόμενα  αποτελούν 
μέρος της επεκτατικής πολιτικής της Tουρκίας,  την οποία εφαρμόζει συστηματικά. 
Aπώτερος στόχος της η απόσχιση και η αφομοίωση του κατεχομένου τμήματος της 
Kύπρου,  με  τελικό  σκοπό  την  επίσημη  προσάρτησή  του  στην  Tουρκία.  Oι 
Tουρκοκύπριοι καθίστανται μειονότητα.  

Δημογραφικές αναλύσεις  καθώς  και μελέτες στατιστικών στοιχείων  σχετικά με  τις 
αναχωρήσεις  και  αφίξεις  Tουρκοκυπρίων  καθώς  και  Tούρκων  της  Tουρκίας 
καταδεικνύουν  σαφώς  μεγάλο  κύμα  μετανάστευσης  Tουρκοκυπρίων.  Σε 
αντικατάσταση  των  Tουρκοκυπρίων  που  μεταναστεύουν,  γίνεται  συστηματική 
εισαγωγή  εποίκων  από  την  Aνατολία.  Σύμφωνα  με  στατιστικές,  δημοσιεύματα 
τουρκοκυπριακών  εφημερίδων  και  δηλώσεις  Tουρκοκυπρίων  πολιτικών,  οι 
Tουρκοκύπριοι  εξαναγκάζονται  να  μεταναστεύουν  ένεκα  της  ανεργίας  και  της 
οικονομικής,  κοινωνικής  και  ηθικής  εξαθλίωσης  που  επικρατούν  στα  κατεχόμενα 
καθώς και της καταπίεσης που μεθοδικά ασκείται από τους Tούρκους εποίκους, οι 
οποίοι  τυγχάνουν  προνομιακής  μεταχείρισης  από  το  κατοχικό  καθεστώς. 
Yπολογίζεται  ότι  από  το  1974  έχουν  μεταναστεύσει  γύρω  στις  55.000 

                                                            
120 Πέτρος Λιάκουρας, «  Το Κυπριακό από τη Ζυρίχη στη Λουκέρνη, σε Αναζήτηση Ομοσπονδιακής 
Επίλυσης», εκδ. Ι. Σιδέρης Αθήνα (2007), σελ. 394 
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Tουρκοκύπριοι,  αριθμός  που  ισοδυναμεί  περίπου  με  το  ένα  τρίτο  του  συνολικού 
αριθμού  τους.  Oι  ίδιοι  οι  Tουρκοκύπριοι  έχουν  καταστεί  μειονότητα  στα 
κατεχόμενα,  θύματα  της  πολιτικής  του  εποικισμού που  εφαρμόζει  η  ηγεσία  τους.    
Δεδομένης της συνεχιζόμενης μετανάστευσης Tουρκοκυπρίων και του γεγονότος ότι 
το ποσοστό αύξησης  του πληθυσμού στις  κατεχόμενες περιοχές  είναι μεγαλύτερο 
από το ποσοστό των γεννήσεων, είναι προφανές ότι μεγάλος αριθμός εποίκων από 
την Aνατολία μεταφέρονται και εγκαθίστανται παράνομα στην Kύπρο στα πλαίσια 
ενός σχεδίου που αποσκοπεί στη δημογραφική αλλαγή των κατεχομένων. 

H πολιτική του εποικισμού που εφαρμόζει η Tουρκία στην Kύπρο είναι αντίθετη με 
τη  Συνθήκη  Eγκαθίδρυσης  της  Kυπριακής  Δημοκρατίας  και  το  Πρωτόκολλο  της 
Συνθήκης  της  Γενεύης  του  1977,  που  θεωρεί  παρόμοια  παραβίαση  της  Συνθήκης 
«έγκλημα πολέμου». Tο γεγονός αυτό εξηγεί την απροθυμία της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας να παραδεχτεί την ύπαρξη εποίκων, τους οποίους επιχειρεί να παρουσιάσει 
ως  “εποχιακούς  εργάτες”  ή  Tουρκοκύπριους  πρώην  μετανάστες  που  έχουν 
επαναπατριστεί. H παρουσία των εποίκων στις κατεχόμενες περιοχές της Kυπριακής 
Δημοκρατίας  αποτελεί  κατάφωρη  παραβίαση  της  Eυρωπαϊκής  Σύμβασης 
Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Tην πολιτική του εποικισμού καταδίκασαν με διάφορα 
ψηφίσματά  τους τα Hνωμένα Έθνη,  το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο,  το Συμβούλιο της 
Eυρώπης και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.  

Σύμφωνα  με  τις  Τουρκοκυπριακές  Αρχές,  ο  πληθυσμός  της  ΤΔΒΚ  ανέρχεται  σε 
264,172  από  τους  οποίους  το  μεγαλύτερο  μέρος  αποτελούν  γηγενείς 
Τουρκοκύπριοι. Συγκεκριμένα, κατά την Τουρκοκυπριακή πλευρά, από τους 178,000 
Τουρκοκύπριους  πολίτες,  το  74%  είναι  γηγενείς  Τουρκοκύπριοι.  Από  τους 
υπόλοιπους,  κάπου  16,000  έχουν  γεννηθεί  στην  Κύπρο.  Οι  υπόλοιποι,  περίπου 
78,000 είναι έποικοι,  ξένοι εργάτες, φοιτητές κλπ. Σύμφωνα με υπολογισμούς των 
Αρχών  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  ο  πληθυσμός  της  ΤΔΒΚ  είναι  200,000,  εκ  των 
οποίων 80‐89,000 είναι γηγενείς Τουρκοκύπριοι και 109,000‐117,000 είναι Τούρκοι 
έποικοι.  Οι  στατιστικές  πάντως  του  1960  τοποθετούσαν  τον  αριθμό  τον 
Τουρκοκυπρίων σε 102,000 και των Ελληνοκυπρίων σε 450,000.121 

Το  ζήτημα της τουρκικής άρσης αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 
1963‐64 και η προσπάθεια να αναγνωρίζεται ως ελληνοκυπριακή κυβέρνηση είναι 
σταθερά  στις  απόψεις  της  τουρκικής  εξωτερικής  πολιτικής,  ενώ  από  το  1983  η 
Τουρκία  έχει  συνάψει  και  διατηρεί  διπλωματικές  σχέσεις  με  την  «ΤΔΒΚ».122  Η 
αναγνώριση είναι μια κυβερνητική πράξη προαιρετική, που δεν επιβάλλει σχετική 

                                                            
121 Πηγή: www.el.wikipedia.org  

122 Ο.π. σελ 395 
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υποχρέωση  στα  κράτη  και  περιβάλλεται  από  έννομες  συνέπειες.  Είναι  επίσης 
γνωστό  ότι  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  οι  χώρες  με  μη  αναγνωρισμένες  οντότητες 
οφείλουν  να  τηρούν  θεμελιώδεις  κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου.  Η  συμμετοχή  σε 
οργανισμούς  δε  συνεπάγεται  την  αναγνώριση,  η  οποία  παραμένει  μία  εντελώς 
μονομερής  πράξη,  που  απευθύνεται  στη  χώρα  που  συστήνεται.  Οι  χώρες  που 
αναγνωρίζουν έχουν την ευχέρεια να προβούν σε ρητή ή σιωπηρή αναγνώριση, σε 
de facto ή de jure αναγνώριση. 

 Μια σημαντική οπτική στο διεθνές δίκαιο συνιστά η συναγόμενη αναγνώριση που 
προκύπτει από πράξεις. Ένα κράτος μπορεί να μην επιθυμεί την αναγνώριση, αλλά 
η  σύναψη  μαζί  του  διεθνών  συνθηκών  προϋποθέτει  ή  συνεπάγεται  ότι  το 
αναγνωρίζει ως φορέα δικαιοπρακτικής ικανότητας, τέτοια που διαθέτουν μόνο τα 
αναγνωρισμένα  και  από  αυτό  κράτη.  Ο  κανόνας  αυτός  ισχύει  ακόμη  και  για  τη 
συμμετοχή σε πολυμερείς συνθήκες, όπως οι Συμφωνίες Σύνδεσης ή οι Τελωνειακές 
Συνθήκες.  Η  αναγνώριση  ως  κατεξοχήν  νομική  ενέργεια,  αφορά  στο  σύνολο  των 
λειτουργιών  και  αποφάσεων  του  υπό  αναγνώριση  κράτους.  Δεν  παύει  όμως  να 
αποτελεί  πολιτική  πράξη,  με  αποτέλεσμα  να  προκαλεί  ένα  κράτος  να 
προσανατολίσει  τη σχετική πολιτική  του στο ότι,  ενώ μεν δεν επιθυμεί  την πλήρη 
ομαλοποίηση  των  σχέσεων,  εντούτοις  δε  θέλει  να  δέχεται  ένα  τμήμα  των 
αρμοδιοτήτων  του  κράτους  που  δε  θέλει  ή  δεν  κρίνει  σκόπιμο  ακόμη  να  το 
αναγνωρίσει. Μια τέτοια πρακτική δεν έχει ως σήμερα υιοθετηθεί ούτε έχει  τύχει 
της αποδοχής. Ισχύει ο παλαιός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο η αναγνώριση δεν 
τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις, πέρα από τις προϋποθέσεις νόμιμης σύστασης 
του  υπό  αναγνώριση  κράτους,  αποκλειομένων  βεβαίως  των  πολιτικών  όρων  που 
συνήθως  τίθενται  σε  διαπραγματεύσεις,  στο  πλαίσιο  εκπλήρωσης  αμοιβαίων 
ωφελημάτων. Σε αυτές τις προϋποθέσεις προστέθηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 
1990, ο όρος της συνταγματικής νομιμότητας, της αναγνώρισης και προστασίας των 
μειονοτήτων,  καθώς  και  της  άρσης  οιασδήποτε  αμφισβήτησης  ή  διεκδικήσεων 
εδαφικής κυριαρχίας συνορευουσών χωρών, των υπό αναγνώριση κρατών.123 

Η  Τουρκία  στην  προσπάθειά  της  να  αποφύγει  αναγνώριση  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην παρούσα μορφή  της,  έχει  εφεύρει  τη  λειτουργική αναγνώριση. 
Εννοεί  δηλαδή ότι  αναγνωρίζει  ορισμένες από  τις  λειτουργίες  της  χώρας που δεν 
επιθυμεί  να  αναγνωρίσει,  αλλά  όχι  την  ίδια  την  υπόσταση,  κάτι  σαν  επιλεκτική 
αναγνώριση.  Η  ιδέα  της  λειτουργικής  αναγνώρισης  έχει  διαφορετική  σημασία, 
τουλάχιστον  στην  επίσημη διεθνή πολιτική.  Έχει  εφευρεθεί  και  υιοθετηθεί  για  να 

                                                            
123 Λίνος‐Αλέξανδρος Σισιλιάνος, «Το Πρόβλημα της Αναγνώρισης των Πρώην Ομόσπονδων Κρατών 
της  Γιουγκοσλαβίας»,  στο  Λένα  Διβάνη  –  Λίνος‐Αλέξανδρος  Σισιλιάνος  –  Αχιλλέας  Σκόρδας  (επιμ), 
«Διεθνείς  Κρίσεις  και  Παρέμβαση  της  Διεθνούς  Οργανώσεως»,  εκδ.Σάκκουλας  Αθήνα  (1994),  
σελ.332 



86 

 

εξυπηρετούνται  ανάγκες  καθημερινότητας  οντοτήτων  που  δεν  είναι  δυνατόν  να 
αναγνωριστούν  ή  δεν  έχουν  αναγνωριστεί.  Δε  μπορεί  να  άπτεται  πολιτικών 
θεμάτων,  διότι  διαφορετικά  θα  υποκαθιστούσε  την  παραδοσιακή  διεθνή 
αναγνώριση.  Έχει  ως  στόχο  την  προστασία  των  ανθρωπίνων  δραστηριοτήτων, 
ελλείψει  κανονικής  αναγνώρισης,  όμως  δε  θα  πρέπει  να  γενικεύεται  και  ούτε  να 
μεταβάλλεται ο ούτως ή άλλως περιοριστικός της χαρακτήρας. 

 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Το διεθνές δίκαιο είναι ξεχωριστό σύστημα δικαίου που περιλαμβάνει τους κανόνες 
που διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στα υποκείμενα της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή 
τα  κράτη  και  τους  διεθνείς  διακρατικούς  οργανισμούς.  Οι  κανόνες  του  είναι 
υποχρεωτικοί και δεσμεύουν τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, αποτελώντας με 
τον τρόπο αυτό ασπίδα για όλα τα κράτη,  ιδιαίτερα τα μικρά και ανίσχυρα, έναντι 
επιβουλών  και  ενεργειών  που  είναι  αντίθετες  προς  τους  κανόνες  και  τις  αρχές 
δικαίου. 
 
Με  την  ίδρυση  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών  και  τη  συνομολόγηση 
εκατοντάδων διεθνών συμβάσεων έχει ενισχυθεί αυτή η νομική ασπίδα και έχουν 
ενδυναμωθεί  οι  μηχανισμοί  που  διασφαλίζουν  το  σεβασμό  των  κανόνων  του 
διεθνούς δικαίου, αλλά και των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών. Παρ’ όλο ότι 
βρισκόμαστε  ακόμα  μακριά  από  την  επιθυμητή  κατάσταση,  με  τους  ισχυρούς  να 
συνεχίζουν να παραβιάζουν με ατιμωρησία τους κανόνες δικαίου και το Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, εντούτοις δεν υπάρχει άλλη υπαλλακτική πορεία από την πιστή 
εφαρμογή και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής 
της  η  Κυπριακή  Δημοκρατία  χρησιμοποίησε  ευλαβικά  αυτή  την  ασπίδα  για  να 
διασφαλίσει  την ύπαρξή  της.  Εναπόθεσε και  εναποθέτει  τις  ελπίδες  της,  για λύση 
του  κυπριακού  προβλήματος  και  την  επανένωση,  στον  Οργανισμό  Ηνωμένων  
Εθνών  και  στο  διεθνές  δίκαιο  που  έχει  ταχθεί  ο  οργανισμός  αυτός  με  το  όλο 
σύστημά του να προασπίσει. Είναι, επίσης, γεγονός ότι, συχνά, η αντίληψη για την 
αξία του διεθνούς δικαίου διαφέρει από εποχή σε εποχή και από κράτος σε κράτος, 
ανάλογα με το μέγεθος και την ισχύ του.  Η ιστορία όμως διδάσκει ότι η διακήρυξη 
της  ειρήνης  και  της  σταθερότητας  εξαρτάται  από  το  βαθμό  στον  οποίο  αυτές 
εδράζονται στο δίκαιο. 
   
Υπογραμμίζοντας έτσι και   την σημασία που έχει για  την Κυπριακή Δημοκρατία το 
διεθνές δίκαιο,  το κυπριακό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα: Της επιδρομής εναντίον 
ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους και της βίαιης  διαίρεσης  μίας χώρας και 
ενός  λαού,  ως  αποτέλεσμα  της  ξένης  στρατιωτικής  κατοχής  και  της  παρουσίας 
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κατοχικών  στρατευμάτων  κατά  παράβαση  των  αρχών  και  των  σκοπών  του  Χάρτη 
των  Ηνωμένων  Εθνών,  της    μαζικής    και  συνεχιζόμενης  παραβίασης  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  από  την  κατοχική  δύναμη,  κατά  παράβαση  των  διεθνών  και  των 
ευρωπαϊκών συμβάσεων,    της συστηματικής  εφαρμογής πολιτικής  εποικισμού και 
αλλαγής  του  δημογραφικού  χαρακτήρα  του  νησιού,  κατά  παράβαση  των 
Συμβάσεων  της  Γενεύης  του  1949,  της  προσπάθειας  προβολής  και  πολιτικής 
αναβάθμισης  μίας  παράνομης  αποσχιστικής  οντότητας  στα  κατεχόμενα  από  την 
Τουρκία εδάφη, κατά παράβαση του Χάρτη αλλά και δεσμευτικών αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αντιπαραθέτοντας αυτά τα στοιχεία 
προς τις βασικές αρχές, στις οποίες εδράζεται η διεθνής έννομη τάξη, μπορεί κανείς 
εύκολα να διαπιστώσει ότι η λύση βρίσκεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις 
διεθνείς συμβάσεις και τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και των 
αποφάσεων  των  διεθνών  οργανισμών.  Εκεί  πρέπει  να  αναζητηθεί.  Ο  μόνος  που 
μπορεί να οδηγήσει στη λύση είναι ο θεματοφύλακας της διεθνούς έννομης τάξης, 
ο οποίος πιστεύουμε ότι μπορεί μόνο αυτός να εγγυηθεί πως η λύση ανήκει στους 
Κύπριους,  τους  Ελληνοκύπριους  και  τους  Τουρκοκύπριους,  και πρέπει συνάδει  με 
τις αρχές του διεθνούς δικαίου. 
Όταν αναφερόμαστε στο Κυπριακό ζήτημα που προσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα σε 
μια πλειοψηφία του 80% του πληθυσμού και σε μια αριθμητική μειοψηφία του 18% 
σε  ένα  αδιαίρετο  και  κυρίαρχο,  κατά  το  διεθνές  δίκαιο,  κράτος  που  προϋπήρχε, 
υπάρχουν  αθέατες  πλευρές  που  ενδεχομένως  να  μένουν  ανεξερεύνητες.  Συνιστά 
διαχρονικά,  πολύ  πριν  την  ανεξαρτησία  της  χώρας,  πρόβλημα  εφαρμογής  του 
δικαιώματος  της  αυτοδιάθεσης  και  ως  τέτοιο  παραμένει.  Το  δημοψήφισμα  που 
προβλέφθηκε στο σχέδιο επίλυσης που εκπονήθηκε από τη Γραμματεία του ΟΗΕ το 
2002‐2004, έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να ανοίξει πριν από τη διεξαγωγή του ο 
διάλογος  ενός  χρονίζοντος  θέματος,  το  οποίο  βρισκόταν  ένα  βήμα  πριν  κλείσει 
οριστικά  και  αμετάκλητα.  Ο  πληθυσμός  της  Κύπρου  είχε  τον  πρώτο  και  τον 
τελευταίο  λόγο  και  από  την  τελική  ετυμηγορία  του  κρινόταν  το  μέλλον  της 
αναδόμησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και με το προτεινόμενο πρότυπο επίλυσης 
θα κρινόταν η δια βίου συνύπαρξη των κοινοτήτων και η από κοινού διοίκηση της 
επανενωμένης χώρας τους. Οι δύο κοινότητες, προ της μεγάλης  ιστορικής στιγμής 
τους, κατεύθυναν τις επιλογές τους ή τους δισταγμούς τους απέναντι σε μια ακόμη 
ευκαιρία  επανένωσης  με  γνώμονα  τα  κέρδη  και  τις  παραχωρήσεις  που  θα 
προέκυπταν  από  το  εγχείρημα  της  λύσης,  θέτοντας  διαφορετικές  αφετηρίες  όσον 
αφορά  τα  κριτήρια  των  απαιτήσεών  τους.  Η  μεν  ελληνοκυπριακή  κοινότητα,  που 
ήταν  η  πιο  διστακτική  και  απρόθυμη,  αποσκοπούσε  σε  λύση  βιώσιμη  όπως 
ρητορικά διατυμπανίζει,  ζυγίζοντας  τα οφέλη ή  τις παραχωρήσεις  της  και  έχοντας 
ως  γνώμονα  την  προ  του  1974  εποχή.  Προς  τούτο  απαιτούσε  με  το  σχέδιο  να 
αποχωρήσουν οι σταθμευμένες τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι έποικοι, καθώς 
και  να  επιστρέψουν  οι  εκτοπισμένοι  στις  πατρογονικές  εστίες  τους.  Η  δε 
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τουρκοκυπριακή  κοινότητα  από  την  πλευρά  της,  επέμενε  στην  ισχυροποίηση  της 
θέσης της και  τη μέγιστη αξιοποίηση των κεκτημένων της που της προσέφεραν οι 
διαδοχικές μονομερείς αξιώσεις της από το 1974 μέχρι του παρόντος, μην τυχόν και 
βιώσει  ο  πληθυσμός  της  εκ  νέου  κρίσεις.  Τελικά  η  τοποθέτηση  του 
ελληνοκυπριακού πληθυσμού όχι μόνο ανέτρεψε το σχεδιασμό ή την προσμονή ότι 
επιτέλους  το  χρονίζον  πρόβλημα  έφτασε  στην  τελική  του  ευθεία  για  την 
επανένωση,  αλλά  επιπλέον  με  τη  στάση  του,  απορρίπτοντας  το  σχέδιο  με 
συντριπτική  πλειοψηφία,  έδειξε  απροθυμία  να  δεχτεί  τη  συγκεκριμένη  λύση  που 
υπερέβαινε τα δικά της όρια. 
Η  διεθνής  κοινότητα  ασχολήθηκε  δια  μακρών  με  το  Κυπριακό  ζήτημα,  παρότι 
πρόκειται για μια χώρα που ο συνολικός πληθυσμός της δεν προσεγγίζει καν το ένα 
εκατομμύριο κατοίκων και η έκτασή της δεν υπερβαίνει αυτήν μιας μικρομεσαίας 
πολιτείας των ΗΠΑ. Το Κυπριακό έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα και ασάφειες, 
επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα όπου ο παράγων πληθυσμός διακρίνεται τόσο επί 
τη  βάσει  των  εθνολογικών  χαρακτηριστικών  και  βιωμάτων,  όσο  και  για  τη 
δυσανάλογη  παρουσία  του.  Αυτά  τα  ερωτήματα  και  οι  ασάφειες  βρίσκουν  λύση 
από  το  θεσμό  της  αυτοδιάθεσης.  Η  αυτοδιάθεση  προσφέρει  ένα  ευρύ  φάσμα 
επιλογών  από  την  ανεξαρτησία  κράτους  έως  τη  διευθέτηση  ανταγωνιστικών 
εθνοτικών  κοινοτήτων.  Συνιστά  ως  ωσαύτως  τον  κανόνα  για  τη  μεταχείριση 
μειονοτήτων εντός του κράτους υπό μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, καθώς και 
το μέτρο τού τι συνιστά μειονότητα για μια εθνική ομάδα που δε διαθέτει τα ίδια 
εθνοπολιτιστικά  χαρακτηριστικά με  το  κύριο πλειοψηφικό ρεύμα  του πληθυσμού. 
Το  διεθνές  δίκαιο  εκλαμβάνει  συγκεκριμένες  ομάδες  ως  μειονότητες,  εφόσον  σε 
αυτές  δεν  έχει  αναγνωριστεί  ένας  περισσότερο  ενισχυμένος  ρόλος  στη  διανομή 
εξουσίας.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  η  μειοψηφούσα  ομάδα,  αν  και  αριθμητικά 
ασθενέστερη, δεν υπολογίζεται ως μειονότητα εφόσον διαθέτει διαφορετική θέση 
στην  πολιτεία  της.  Συνήθως  τα  δικαιώματα  των  μειοψηφουσών  κοινοτήτων 
ορίζονται με διεθνείς συνθήκες. 
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1. Κυπριακός χάρτης - Η βόρειος κατεχόμενη Κύπρος δεν είναι διεθνώς 
ανεγνωρισμένη, κατέχεται βίαια από την Τουρκία από το 1974 Συνολική 
έκταση: 9 521τετρ.χιλμ Κυπριακή Δημοκρατία 660 000 κατοίκους, 16 000 
κατά κεφαλή εισόδημα, 1,1% αύξηση, 1,9% πληθωρισμός, 4,7% αεργία, 
Κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος 207 000 κατοίκους,  4 000 κατά κεφαλή 
εισόδημα, 2,6% αύξηση, 14,3% πληθωρισμός, 5,6% αεργία124  

 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

Στην  παρούσα  εργασία  έγινε  μια  συγκριτική  ανάλυση  μεταξύ  των  «κρατικών» 
οντοτήτων  του  Κοσσόβου  και  της  «ΤΔΒΚ».  Οι  δύο  αυτές  περιπτώσεις  έχουν 
απασχολήσει πολλάκις τη διεθνή κοινότητα και καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν», είναι 
δύσκολο να προβλέψει κάποιος αντιδράσεις, συμπεριφορές αλλά και επιπτώσεις με 
την ανάδυση ενός ανεξάρτητου Κοσσόβου, όταν μάλιστα η διεθνής κοινότητα έχει 
υποστεί  ένα  σοβαρό πλήγμα με  ενδεχόμενες  αρνητικές  συνέπειες  για  τις  βασικές 
συνιστώσες της διεθνούς δικαιοταξίας, δηλαδή την εθνική κυριαρχία, την πολιτική 
ανεξαρτησία  και  ακεραιότητα  του  κράτους,  αλλά  και  επαναπροσανατολίζοντας 
εθνικές  διεκδικήσεις  γύρω  από  το  δικαίωμα  αυτοδιάθεσης.  Με  την 



90 

 

ανεξαρτητοποίηση  του  Κοσσυφοπεδίου  και  την  αναγνώριση  του  κράτους  αυτού 
από  πολλές  χώρες,  άλλαξε  ένας  απαράβατος  κανόνας  ο  οποίος  υπήρχε  εδώ  και 
πολλές  δεκαετίες  στα  Βαλκάνια,  όσον  αφορά  την  μη  αλλαγή  των  συνόρων.  Τα 
σύνορα  στα  Βαλκάνια  άρχισαν  να  αλλάζουν  από  την  στιγμή  που  κάποιες 
Ευρωπαϊκές  χώρες  αναγνώρισαν  πρώτες  τις  Δημοκρατίες  της  Κροατίας  και  της 
Σλοβενίας όταν αποσχίστηκαν από την ενιαία τότε Γιουγκοσλαβία. 

Όλοι θα θέλαμε η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου, η οποία αυτή τη στιγμή 
αποτελεί  μία  πραγματικότητα,  να  είναι  το  τελευταίο  σε  αυτήν  την  αλυσίδα, 
αλυσιδωτών  εξελίξεων  στην  περιοχή  μας.  Οικονομικά  δεν  είναι  βιώσιμο,  έχει  μία 
ανεργία  η  οποία  ξεπερνάει  το  50%,  στηρίζεται  σχεδόν  αποκλειστικά  σε  ξένη 
βοήθεια  και  λαμβάνει  την  μεγαλύτερη  κατά  κεφαλήν  βοήθεια  από  οποιαδήποτε 
χώρα  του  κόσμου  ενώ  είναι  επίσης  και  ένα  κράτος  το  οποίο  για  την  πολιτική  και 
στρατιωτική  του  σταθερότητα απαιτεί  μία πάρα πολύ σημαντική παρουσία  ξένων 
δυνάμεων,  είτε  με  τη  μορφή  του  ΝΑΤΟ  είτε  με  τη  μορφή  δυνάμεων  που  θα 
εκπροσωπούνται  πολιτικά  από  την  Ε.Ε.  Η  υπόθεση  του  Κοσσόβου,  θα  κριθεί  σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, από τον ρόλο τον οποίο θα παίξει και η άλλη μεγάλη δύναμη, 
η οποία αρχίζει και κάνει πολύ αισθητή την παρουσία της στα Βαλκάνια αλλά και 
διεθνώς και αυτή είναι η Ρωσία. Βέβαια το Κόσσοβο δεν είναι το μόνο κράτος στα 
Βαλκάνια  το  οποίο  έχει  προβλήματα  πολιτικής  και  οικονομικής  βιωσιμότητας, 
καθώς και η Βοσνία και  το Μαυροβούνιο αποτελούν ανάλογες περιπτώσεις.  Κατά 
συνέπεια βρισκόμαστε μπροστά σε μία πραγματικότητα την οποία θα ευχόμασταν, 
αν  μπορούσαμε  να  την  «παγώσουμε»,  και  να  μην  υπάρχουν  μετέπειτα  εξελίξεις. 
Πολύ  περισσότερο  που  η  διάσταση  μεταξύ  της  μονομερούς  ανεξαρτησίας  του 
Κοσσόβου  και  του  βαθμού  εξάρτησης  της  νέας  αυτής  οντότητας  από  τις  διεθνείς 
δυνάμεις  είναι  εντυπωσιακή,  εάν  μη  πρωτοφανής,  στα  διεθνή  δρώμενα.  Η  μεν 
διεθνής στρατιωτική παρουσία θα προβαίνει σε πράξεις που ανάγονται στο σκληρό 
πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και χωρίς 
ουσιαστικό  έλεγχο  από  κανένα  διεθνές  θεσμικό  όργανο,  η  δε  διεθνής  πολιτική 
παρουσία θα παρεμβαίνει δραστικά και κατά βούληση στην άσκηση και των τριών 
εξουσιών  του  υπό  σύσταση  κράτους.  Σε  τελευταία  ανάλυση,  η  ίδια  η  έννοια  της 
«αποτελεσματικής  εξουσίας»  ως  συστατικό  στοιχείο  του  κράτους  τίθεται  εν 
αμφιβόλω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως η αναγνώριση  της ανεξαρτησίας 
του  Κοσσόβου  από  τα  δυτικά  κυρίως  κράτη,  αποτελεί  προϊόν  πολιτικών 
σκοπιμοτήτων και όχι έκφραση νομιμότητας. 

Όσον αφορά την περίπτωση της «ΤΔΒΚ» η διεθνής κοινότητα μετά την εισβολή της 
Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, δεν ασχολήθηκε με την ηθική διάσταση της 
τουρκικής στρατιωτικής ενέργειας, αλλά προσανατολίστηκε προς την πολιτική λύση 
που θα απέτρεπε στο μέλλον τόσο τη διαίρεση που προκάλεσε η εισβολή, όσο και 
την πρόκληση ή ανάφλεξη παρόμοιων ή  και  οξύτερων  κρίσεων.  Η  διατήρηση  των 
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λεπτών ισορροπιών είναι κάτι που διέκρινε τη συμπεριφορά του διεθνούς οργάνου. 
Εξάλλου,  τυχόν νέα ένταση στην Κύπρο θα αντανακλούσε επιπτώσεις στις σχέσεις 
Ελλάδας  και  Τουρκίας.  Παρότι  η  ελληνοκυπριακή  πλευρά  ήταν  σταθερά 
προσανατολισμένη  στα  όργανα  των  Ηνωμένων  Εθνών  με  τη  διεθνοποίηση  του 
προβλήματος  που  ακολουθούσε  με  τη  διπλωματία  της,  εντούτοις  το  μόνο  που 
αποκόμιζε ήταν γενικόλογες αποφάσεις, που δεν άλλαζαν το status quo όπως ίσχυε 
από  το  1974.  Ακόμη  και  στην  περίπτωση  της  καταδίκης  της  απόσχισης  με  την 
ανακήρυξη  της  «ΤΔΒΚ»,  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  δεν  προχώρησε  σε  κανένα 
περαιτέρω μέτρο, αφήνοντας ανέπαφη την κατάσταση χωρίς ανατροπές. 

Ως  άμεσο  επακόλουθο  των  μοιραίων  δημοψηφισμάτων  του  2004,  η  διεθνής 
κοινότητα, και η ΕΕ συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε ότι οι τουρκοκύπριοι δεν θα έπρεπε 
να τιμωρηθούν, αφού ψήφισαν «ναι» στην επανένωση. Δεδομένου ότι η ανακήρυξη 
της «Τουρκικής  Δημοκρατίας  της  Βόρειας  Κύπρου»  το 1983  προκάλεσε  μια  σειρά 
Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,  τα οποία απέτρεψαν δραστικά 
την  οποιαδήποτε  βοήθεια  στην  αποσχισμένη  οντότητα,  η  επιθυμία  των 
τουρκοκυπρίων  να  επανενώσουν  το  νησί  τους,  έδειχνε  πλέον  το  δρόμο  για 
υιοθέτηση  νέων  πολιτικών  που  θα  αφορούσαν  τους  ίδιους  και  κατά  προέκταση 
τους  θεσμούς  τους.  Κατά  συνέπεια,  ο  Γενικός  Γραμματέας  του ΟΗΕ,  στην  έκθεσή 
του  σχετικά  με  τις  καλές  υπηρεσίες  της  αποστολής  του  στην  Κύπρο,  πρότεινε 
ακριβώς  αυτό.  Τέσσερα  χρόνια  μετά  την  αποτυχία  στα  δημοψηφίσματα  για  το 
Σχέδιο  Ανάν,  οι  Τουρκοκύπριοι  εξακολουθούν  να  βρίσκονται  μεταξύ   φθοράς  και  
αφθαρσίας, απότοκο της  υφιστάμενης αβέβαιης πολιτικής κατάστασης. Η τουρκική 
κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί γενικό στρατιωτικό έλεγχο επί του βορείου τμήματος 
της  Κύπρου  και  πως  επ’  αυτού  δεν  υπήρξε  οποιαδήποτε  αλλαγή,  άρα,  είναι 
υπεύθυνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα σε 
αυτή  την  περιοχή.  Το  γεγονός  ότι  οι  δυο  κοινότητες  έτυχαν  μεταχείρισης  ως  να 
είχαν  ισότιμο  καθεστώς  στο  πλαίσιο  των  διαπραγματεύσεων  που  οδήγησαν  στα 
δημοψηφίσματα  επί  του  σχεδίου  Ανάν,  δε  συνιστά  αναγνώριση  της  «ΤΔΒΚ»  ούτε 
της  αποδίδει  χωριστή  υπόσταση.  Επίσης  το  γεγονός  ότι  οι  Ελληνοκύπριοι 
απέρριψαν  το  σχέδιο  Annan  δεν  έχει  τη  νομική  συνέπεια  του  τερματισμού  των 
συνεχιζόμενων παραβιάσεων  των  δικαιωμάτων  των προσώπων που  εκτοπίστηκαν 
από  τη  στρατιωτική  εισβολή  της  Τουρκίας  το  1974,  διότι  ούτε  ακόμα  και  η 
υιοθέτηση του σχεδίου θα τους είχε προσφέρει άμεση επανόρθωση. 

Την 1η Μαΐου 2004, ακολούθησε η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ως  ένα  διχοτομημένο  νησί.  Στο  διάστημα  μεταξύ  του 
αποτελέσματος  των  δημοψηφισμάτων  και  της  προσχώρησης,  η  ΕΕ  υιοθέτησε  στα 
γρήγορα  τους Κανονισμούς για  την Πράσινη Γραμμή, ώστε αυτοί  να συναντούσαν 
τις συνθήκες του de facto διαχωρισμού του νησιού και της μετακίνησης αγαθών και 
προσώπων. Μέσα στη  Συνθήκη Προσχώρησης  ορίστηκε η  επικράτεια βορείως  της 



92 

 

Πράσινης  Γραμμής  ως  περιοχή,  όπου  η  εφαρμογή  του  ευρωπαϊκού  κεκτημένου 
αναστελλόταν εν  αναμονή μιας διευθέτησης ή άλλων εξελίξεων.  

Σήμερα τίθεται επί τάπητος το καίριο ερώτημα «πού βαδίζει το Κυπριακό;». Από την 
απόρριψη  του  σχεδίου  Annan  και  μετά,  δεν  έχει  εκδηλωθεί  ούτε  από  τους 
Ελληνοκυπρίους  ούτε  από  τους  Τουρκοκυπρίους  καμία  σοβαρή  προσπάθεια  για 
επανέναρξη  των  διαπραγματεύσεων  για  λύση.  Αν  κάποιος  έχει  βγει  ενισχυμένος 
από  όλη  αυτή  την  ιστορία  είναι  η  τουρκική  πλευρά.  Πρώτον,  διότι  έχει  πείσει  τη 
διεθνή  κοινότητα  ότι  επέδειξε  τη  διάθεσή  της  για  λύση  αποδεχόμενη  το  σχέδιο 
Annan. Δεύτερον, επειδή όλο και περισσότερες χώρες‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποστηρίζουν τώρα ότι ήταν λάθος να ενταχθεί η Κύπρος στην ΕΕ χωρίς λύση του 
Κυπριακού. Και τρίτον, επειδή πέτυχε για πρώτη φορά να αναγνωριστεί εμμέσως η 
«Τουρκική  Δημοκρατία  της  Βόρειας  Κύπρου»  και  από  τη  Βρετανία,  έπειτα  από 
συναντήσεις των πρωθυπουργών της Βρετανίας και της Τουρκίας τον Οκτώβρη του 
2007  και  έγγραφα  που  υπέγραψαν  όπου  εμφανιζόταν  το  κατεχόμενο  τμήμα  της 
Κύπρου εντός εισαγωγικών ως «Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου». Βέβαια η 
Δημοκρατία της Κύπρου όντας ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να 
υποστηρίξει  την  υπόθεσή  της  εντός  της  Ένωσης  και  να  υπενθυμίσει  στα  μέλη  τις 
υποχρεώσεις erga omnes βάσει του Διεθνούς Δικαίου: ότι η Ε.Ε. πρέπει να απέχει 
από  την  αναγνώριση  της  παράνομης  κατάστασης  που  έχει  προκύψει  από  την 
εισβολή  της  Τουρκίας  στη  Bόρεια  Κύπρο  και  από  την  εγκατάσταση  Τούρκων 
εποίκων  στην  Κύπρο.  Συνεπώς  η  Τουρκία  δεν  μπορεί  να  έχει  καμία  ελπίδα  να 
ενταχθεί στην Ένωση για όσο διάστημα συνεχίζει να μην διορθώνει την παράνομη 
κατάσταση που έχει προκύψει από την εισβολή του 1974 και να μην ικανοποιεί όλα 
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Συνολικά  πάντως  θα  λέγαμε  πως  οι  δύο  περιπτώσεις  (Κόσσοβο‐ΤΔΒΚ)  είναι  εν 
δυνάμει αλληλένδετες και αποτελούν σήμερα από τις πιο δύσκολες και σημαντικές 
θεματικές για τη διεθνή έννομη τάξη. Παρόλο που η περίπτωση του Κοσσόβου είναι 
διαφορετική  από  αυτή  της  Κύπρου,  δεν  θα  πρέπει  να  επαναπαυθούμε,  διότι 
υπάρχουν  παραλληλισμοί,  αφού  η  αναγνώριση  του  Κοσσυφοπεδίου  από  ισχυρές 
χώρες δημιουργεί  την αίσθηση  του «προηγούμενου».  Ενδεχομένως στο μέλλον οι 
ΗΠΑ  και  άλλες  χώρες  να  μην  αναγνωρίσουν  το  παράνομο  καθεστώς  των 
κατεχομένων,  αυτό  όμως  δεν  σημαίνει  ότι  θα  εμποδίσουν  κιόλας  και  την 
αναβάθμισή του. Τα δεδομένα αλλάζουν και τα κράτη προσαρμόζονται, αυτό είναι 
μια πραγματικότητα δεδομένου ότι  η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κόσσοβου 
μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και να αποτελέσει προηγούμενο για την 
αναγνώριση του τουρκοκυπριακού κράτους (ΤΔΒΚ). 
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