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Δηζαγωγή 

 

1.  Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππφ κειέηε- παξνπζίαζε ζέκαηνο 

 

 Ζ Γηνπγθνζιαβία (Υάξηεο 1) ήηαλ κηα ρψξα πνπ γελλήζεθε θαη πέζαλε ηνλ 

πεξαζκέλν αηψλα. Δγρείξεκα απνηπρεκέλν, φπσο απνδείρηεθε ζηελ πξάμε, έλσζε γηα 

πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ζην 

ηέινο ηνπο ρψξηζε, κε πνιχ επίπνλε κάιηζηα, δηαδηθαζία. ηελ Γηνπγθνζιαβία έδεζαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ δέθα εζλφηεηεο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 1% ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ
1
. Έλα, ζρεηηθά, κεγάιν πνζνζηφ ήηαλ κνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα. Απηνί 

νη κνπζνπικάλνη είλαη πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ εξγαζία. 

 Πξηλ νπζηαζηηθά αξρίζεη ε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

πσο νη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο δελ ήηαλ πνηέ έλα νκνηνγελέο εζληθά ζχλνιν 

αιιά άλζξσπνη πνπ είραλ δηαθνξεηηθή εζληθή ζπλείδεζε κεηαμχ ηνπο. πσο ζπκπέξαλε 

θαη ν Υαηδεπξνδξνκίδεο, απφ πξνζσπηθή κειέηε, εκπεηξία θαη ζπκβίσζε κε 

Γηνπγθνζιάβνπο θάζε ζξεζθείαο, κφλν ε πξνζπάζεηα βίαηεο επηβνιήο πάλσ ζηνπο 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο απφ ηελ πιεπξά άιισλ εζληθψλ νκάδσλ ζα κπνξνχζε 

ίζσο λα ηνπο ζπζπεηξψζεη
2
. Οη κνπζνπικάλνη ινηπφλ εζληθά ήηαλ Βφζληνη 

κνπζνπικάλνη, Αιβαλνί ή Σνχξθνη. Οη ηειεπηαίνη εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνινπζνχζαλ ηε κνίξα ησλ άιισλ δχν  εζληθψλ νκάδσλ φηαλ 

εθείλεο πξσηαγσληζηνχζαλ. Μπνξεί ε γελίθεπζε ηνπ ηί εζληθφηεηαο ήηαλ έλαο 

κνπζνπικάλνο λα δείρλεη ιίγν απινπνηεκέλε αιιά ζηελ Γηνπγθνζιαβία ππήξραλ 

θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα πσο θάπνηνη θάηνηθνη ηεο 

ραξαθηεξίδνληαλ κφλν κνπζνπικάλνη γηα πνιιά ρξφληα, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη 

εζληθά. Δπίζεο νη Αιβαλνί, αλ θαη δελ ήηαλ φινη ηνπο κνπζνπικάλνη, δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο θαζψο ήηαλ εζληθή κεηνλφηεηα θαη 

δελ ππήξραλ παξαπάλσ ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία γηα απηνχο. Αλ θαη ζηελ παξνχζα 

                                                           

1
 Sabrina P. Ramet, The Three Yugoslavias, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2006, 

p.45 

2
 Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Η δνινθνλία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 

1999, ζει.121 
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εξγαζία ζα αληηκεησπηζηνχλ σο νκνηνγελέο ζξεζθεπηηθφ ζχλνιν απηφ νπζηαζηηθά είλαη 

κηα παξαδνρή πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί πξηλ αξρίζεη ε ζπγγξαθή θαη γίλεηαη δηφηη ε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Αιβαλψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ κνπζνπικάλνη. 

 Απηφ ινηπφλ είλαη ην πιεζπζκηαθφ θνκκάηη ηεο πξψελ πιένλ Γηνπγθνζιαβίαο 

κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα εξγαζία. 

 

2.  Λφγνο ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα   

 

 Οη κνπζνπικάλνη ζαλ κέξνο απηήο ηεο πνιπεζληθήο Γηνπγθνζιαβίαο πέξαζαλ 

απφ πνιιά ζηάδηα  εζληθήο, πνιηηηθήο θαη θξαηηθήο ζπγθξφηεζεο. πρλά νη ίδηνη 

άλζξσπνη  πξνζδηνξίδνληαλ απφ ην θξάηνο δηαθνξεηηθά, ελψ θαη ε χπαξμε ηνπ 

γηνπγθνζιαβηθνχ εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηελ Σηηντθή Γηνπγθνζιαβία πεξηέπιεμε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε ησλ Βφζλησλ. Ο δηαρσξηζκφο θαη  

ε δεκηνπξγία ησλ «εζληθψλ» θξαηψλ απνηέιεζε ην ηειεπηαίν ζηάδην, ζην νπνίν 

βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή, γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ 

πνπ έδεζε ζην ρψξν ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. 

 Οη πφιεκνη, νη εηξεληθέο δηεπζεηήζεηο θαη νη δηεζλείο επεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία επηά θξαηψλ 

(Υάξηεο 2). Γελ απνθιείεηαη ζην κέιινλ ε πεξηνρή πνπ κεγαιψλνληαο κάζακε ζαλ 

Γηνπγθνζιαβία λα καο απαζρνιήζεη θαη πάιη ζαλ «ζεξκφ ζεκείν» ηνπ πιαλήηε. Απφ ηα 

επηά θξάηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, νη ινβελία, Κξναηία (κεηά απφ πφιεκν θαη 

θαηεγνξίεο γηα εζλνθάζαξζε ησλ έξβσλ) θαη Κφζνβν είλαη ζρεδφλ νκνηνγελή 

πιεζπζκηαθά θξάηε , ηα ππφινηπα ηέζζεξα ζα πξέπεη λα δερηνχκε πσο είλαη 

«πνιπεζληθά» παξφιεο ηηο δηαθεξχμεηο ζηα ζπληάγκαηα ηνπο. 

 Ζ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε θαη ην Κφζνβν είλαη δχν θξάηε πνπ ε πιεηνλφηεηα 

ησλ θαηνίθσλ ηνπο είλαη κνπζνπικάλνη. Μεηά ηελ Αιβαλία, πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο είλαη επίζεο κνπζνπικάλνη, άιια δχν θξάηε ζηελ Δπξψπε εκθαλίζηεθαλ 

κε ζξεζθεπηηθή πιεηνλφηεηα κνπζνπικάλσλ. Ζ ζεσξία φηη ε Δπξψπε είλαη κηα 

ρξηζηηαληθή ήπεηξνο θπζηθά δελ ηζρχεη θαη δελ ίζρπζε πνηέ κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 
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Ηζιάκ, θαζψο είηε ζηελ ηβεξηθή αξρηθά είηε ζηελ βαιθαληθή κεηέπεηηα ρεξζφλεζν 

δνχζαλ ή δνχλε κνπζνπικάλνη. Σν Ηζιάκ γεσγξαθηθά θαη νπζηαζηηθά «έγξαθε» 

ηζηνξία ζην ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη κε ηα ηξία θξάηε πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

«γξάθεη» αθφκα. 

 Σα δχν «λέα» θξάηε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε Γηνπγθνζιαβία  απνηεινχλ θνηηίδεο 

ηνπ Ηζιάκ ζηελ Δπξψπε θαη ζηα Βαιθάληα. Δπεηδή φκσο δελ γελλεζήθαλ απφ ηε κία 

κέξα ζηελ άιιε, ελδηαθέξνλ είλαη λα δνχκε φιε ηελ πνξεία ησλ κνπζνπικαληθψλ 

πιεζπζκψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ είηε ίδξπζαλ απηά ηα θξάηε είηε δνπλ σο 

κεηνλφηεηεο (εζληθέο) ζηα ππφινηπα πέληε. 

 

3.  Πεγέο θαη άληιεζε ζηνηρείσλ 

 

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηηο πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο είλαη ε θξίζε θαη ν έιεγρνο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ πεγψλ. 

Έρνπλ γξαθεί πνιιά γηα ηελ ηζηνξία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηε δηάιπζε απηήο. Γηα 

απηά πνπ γξάθηεθαλ εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κπνξεί λα εηπσζεί πσο πνιιά απφ 

απηά, κεηά ην 1981 θπξίσο, πεξηέρνπλ ππνθεηκεληθέο απφςεηο ή αθφκα θαη 

ζηξαηεπκέλεο απφ εζληθά, ζξεζθεπηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα. Πξηλ απφ ην 1981 

γηα ην θαζεζηψο ππήξρε ε αλάγθε ηεο εμππεξέηεζεο πνιηηηθψλ θαη «γηνπγθνζιαβηθψλ» 

ηδεσδψλ θαη ηεο «ελφηεηαο θαη αδειθφηεηαο» ησλ Γηνπγθνζιάβσλ. Σα λέα θξάηε πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην 1991 ζπλέγξαςαλ θαη απηά ηελ ηζηνξία ηνπο πξνζπαζψληαο 

λα «πεξάζνπλ» θαη λα εληζρχζνπλ ηηο επίζεκεο θξαηηθέο απφςεηο θαη ηνπνζεηήζεηο σο 

γεγνλφηα ή σο απνδείμεηο πνπ ελίζρπαλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπο.  

  ε θξάηε θηιηθά ή ερζξηθά πξνζθείκελα πξνο θάπνηεο απφ ηηο επηά «λέεο» 

δεκνθξαηίεο, φπσο ε Διιάδα πξνο ηε εξβία γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ ππάξρεη 

ζσξεία ζπγγξακκάησλ γηα ηε Γηνπγθνζιαβία, απηά ρξήδνπλ ηνπιάρηζηνλ έιεγρν. 

Μπνξνχκε λα δνχκε κηα παξαγσγή ζπγγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ (φζν κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ) ζέζεηο ηεο ζεξβηθήο πνιηηηθήο. Σα ζπγγξάκκαηα απηά δελ ήηαλ 

παξάγσγα νξγαλσκέλεο θξαηηθήο πξνψζεζεο, παξφιν πνπ ε επίζεκε πνιηηηθή ηαθηηθή 

έπαημε ην ξφιν ηεο, παξά απνηέιεζκα κηαο θηινζεξβηθήο ηάζεο πνπ έρεη δηθαίσο ή 
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αδίθσο ζξεζθεπηηθή, ηζηνξηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αθεηεξία. Ζ ηάζε ππνζηήξημεο ηεο 

ζεξβηθήο πνιηηηθήο απφ ηνλ ειιεληθφ ηχπν θαη ηνπο πνιηηηθνχο, αθφκε θαη φηαλ απηή 

έθζαλε ζε αθξφηεηεο, δελ πέξαζε απαξαηήξεηε απφ δπηηθνχο ζπγγξαθείο θαη πνιιέο 

θνξέο ήηαλ αθαηαλφεηε
3
 φηαλ γηλφηαλ αληηιεπηή. 

ε αξθεηέο επξσπατθέο θαη ακεξηθάληθέο εθδφζεηο είλαη επίζεο θαλεξή κηα 

ππνζηήξημε πξνο ηεο επίζεκεο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο ησλ ρσξψλ ηνπο, αιιά θαη επηξξνέο 

απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηα ΜΜΔ. Ζ δηεζλήο παξέκβαζε αηηηνινγνχληαλ απφ εθδφζεηο 

γηα ηε Γηνπγθνζιαβία ζηηο νπνίεο νη έξβνη θαη νη εγέηεο ηνπο (εθιεγκέλνη θαη κε) 

δαηκνλνπνηνχληαλ. Απαηηείηαη ινηπφλ ν ελδειερήο έιεγρνο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 

ζπγγξακκάησλ πξηλ απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο. 

 Ζ επξεία πάλησο παξαγσγή βηβιίσλ αθηεξσκέλα ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηα 

έζλε πνπ ηελ απάξηηδαλ θάλεη δπλαηή ηελ εχξεζε πνιιψλ ζπγγξακκάησλ απφ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο. Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο βηβιίσλ, θπξίσο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απνηεινχλ πνιχηηκεο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αλ θαη δελ αζρνινχληαη θαζεαπηφ κε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο αιιά κε πνιιά ζέκαηα πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαλ «πεξηθεξεηαθά» ή 

θνκκάηηα ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

                                                           

3
 Sabrina P. Ramet, Thinking about Yugoslavi-.Scholarly Debates about Yugoslav breakup and 

the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.95 
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Κεθάιαηο 1
ο
  Η εκθάληζε ηωλ κοσζοσικάλωλ ζηε Γηοσγθοζιαβία 

 

1.1  Έιεπζε ησλ Οζσκαλψλ ζηα Βαιθάληα θαη νη ζξεζθεπηηθέο αλαθαηαηάμεηο 

 

 

 Ζ έιεπζε ησλ Οζσκαλψλ θαη ε πξψηε κφληκε εγθαηάζηαζε απηψλ ζηα 

βαιθάληα ζπλέβε ην 1352 φηαλ ίδξπζαλ ηελ πφιε Σδχκπε ζηα επξσπατθά παξάιηα ησλ 

Γαξδαλειίσλ. Δίραλ βξεζεί εθεί κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ησάλλε Σ΄ Καληαθνπδελνχ 

απφ ην 1345 γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαθηήζεη ην ζξφλν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνλ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγν. Μεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο θαη ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ απφ ηνλ  Ησάλλε Σ΄ Καληαθνπδελφ 

απηνί έκεηλαλ εθεί θέξλνληαο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηδξχνληαο ηελ πξψηε 

νζσκαληθή- κνπζνπικαληθή πφιε ησλ Βαιθαλίσλ. Απφ εθεί έγηλαλ θχξηνη ηεο 

ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο θαη θαηέθηεζαλ ηελ Αδξηαλνχπνιε ην 1365 θάλνληαο 

ηελ πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα βαιθάληα παξφιν πνπ 

απέρεη απφ ην ρψξν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο δηφηη ηφηε γίλεηαη θαη ε κεγαιχηεξε καδηθή 

εγθαηάζηαζε κε κεηαθνξά κνπζνπικάλσλ ζηα Βαιθάληα. Υσξίο λα ππάξρνπλ γλσζηνί 

αξηζκνί
4
, κεγάινο αξηζκφο Σνπξθνκάλσλ εγθαηαζηάζεθε ζηελ άδεηα κεηά ηηο 

επηδξνκέο θαη ηνπο πνιέκνπο Θξάθε. 

 Καη αλ απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηε Θξάθε ζηα θεληξηθά θαη λφηηα Βαιθάληα ε 

θαηάζηαζε ήηαλ θαη εθεί ζχλζεηε. Σν κεγάιν εξβηθφ Κξάηνο ηνπ ηέθαλνπ Γνπζάλ 

είρε δηαηξεζεί κεηά ην ζάλαηφ ηνπ θαη ην ίδην αθξηβψο έρεη ζπκβεί θαη ζηε Βνπιγαξία. 

Σα κηθξά θξαηίδηα καδί κε  απηά ηεο Βνζλίαο, ηεο Αιβαλίαο θαη δχν αθφκε ηα νπνία ν 

Peter F. Sugar ηα απνθαιεί Μαθεδνληθά
5
 επηδίδνληαη ζε πνιεκηθνχο αληαγσληζκνχο 

κεηαμχ ηνπο. Απφ ην 1380 νη Οζσκαλνί αθήλνπλ ηελ Θξάθε θαη εμαπνιχνπλ επηζέζεηο 

ζηα ρξηζηηαληθά θξαηίδηα πνπ ζπαξάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Κνκβηθή ρξνληθή ζηηγκή, ε 

πξψηε κάρε ηνπ Κνζφβνπ ην 1389 φηαλ ν Λάδαξνο Α΄ ηεο εξβίαο, ν Σχξηνο Α΄ ηεο 

                                                           

4
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), H Ννηηαλαηνιηθή Δπξώπε θάηω από 

Οζωκαληθή θπξηαξρία (1354-1804), Σφκνο Α΄, Δθδφζεηο ΜΗΛΖ,  Αζήλα, 1994, ζει. 50 

5
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), φπ.π., ζει. 54 Σα αλαθέξεη σο θξάηε 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γχξσ απφ ην Κηνπζηεληήι ην πξψην θαη γχξσ απφ ην Πξίιεπ ην δεχηεξν. 
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Βνζλίαο θαη ν Ησάλλεο ηξαηζηκίξ ηνπ Βηδηλίνπ θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ Λαδάξνπ 

εηηήζεθαλ απφ ηνλ Μνπξάη Α΄ θαη απνδεθαηίζηεθαλ. Δίρε πξνεγεζεί ε απνρψξεζε 

ηνπ Ησάλλε ηξαηζηκίξ ηνπ Βηδηλίνπ ηνπ νπνίνπ ηελ πξσηεχνπζα είρε θαηαιάβεη ν 

Μνπξάη. Απφ ηφηε ηα πεξηζζφηεξα βαιθαληθά θξάηε έγηλαλ νζσκαληθέο επαξρίεο θαη 

ηα ππφινηπα παξέκελαλ ειεχζεξα ράξε ζε πνιέκνπο πνπ δηεμήγαγε ε Οπγγαξία ή ήηαλ 

ζε θαζεζηψο θφξνπ ππνηειείαο ζην νπιηάλν. Σν 1448 ζηε δεχηεξε κάρε ηνπ 

Κνζφβνπ εηηάηαη ε Οπγγαξία απφ ηνλ Μνπξάη Β΄ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

Βαιθαλίσλ μαλαπεξλά ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ. Παξφιε ηελ ήηηα ε εξβία θαη ε 

Βνζλία «επέδεζαλ» σο θξάηε πεξηζηαζηαθά κέρξη ην 1526 κε κεγάιεο κεηψζεηο ζηηο 

εθηάζεηο ηνπο νη νπνίεο είραλ θαηαιεθζεί απφ ηνπο Οζσκαλνχο αιιά θαη κεγάιεο 

κεηαηνπίζεηο πιεζπζκνχ πξνο ηα βφξεηα αθνχ ν «άπηζηνο» ερζξφο επηηηζφηαλ απφ ην 

Νφην
6
. ηαλ ζηε κάρε ηνπ  Μφραηο ν νπιετκάλ λίθεζε ηνπο Οχγγξνπο θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ηα ζχλνξα κε ηελ Απζηξία πάλσ απφ ηνλ Γνχλαβε θαη κε ηελ Οπγγαξία 

πάλσ απφ ηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο ηα θξάηε απηά θαηαιχζεθαλ νξηζηηθά. Σα 

ρξηζηηαληθά θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ δελ ήηαλ πνηέ μαλά κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα ειεχζεξα 

απφ Οζσκαλνχο ή Αςβνχξγνπο θαηά πεξηφδνπο. Δίρε κεζνιαβήζεη ε θαηάθηεζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 θαη ε νξηζηηθή θαηάιπζε ηνπ Βπδαληίνπ πνπ ήηαλ ζθηά 

ηεο κεγάιεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαθηήζεσλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (Υάξηεο 

3) άξρηδαλ ζηαδηαθά θαη νη πξψηεο εκθαλίζεηο κνπζνπικάλσλ ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Οη εκθαλίζεηο ησλ πξψησλ ζηα Βαιθάληα κεηά απφ 

απηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ λα εγθαζίζηαληαη ζηε Θξάθε ήηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ 

γαδήδσλ. Απηνί ήηαλ νη αθξίηεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν θξάηνο ηνπο 

παξαρσξνχζε εδάθε ζηα ζχλνξα θαη απηνί πξφζθεξαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππεξεζίεο 

ζηνλ νπιηάλν. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη πεξηνρέο πνπ ήηαλ ζχλνξα κε ηελ 

Απζηξία αιιά θαη κε έλα κηθξφ κέξνο ηεο Οπγγαξίαο ήηαλ πεξηνρέο ηεο κεηέπεηηα 

Γηνπγθνζιαβίαο. ίγνπξν πάλησο είλαη πσο νη κεγάινη αξηζκνί κνπζνπικάλσλ ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ απφ ηνπο γαδήδεο. Γχν κπνξνχζαλ λα 

είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη κνπζνπικάλνη εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή. Δίηε απφ 

                                                           

6
 Mark Pinson (editor), The Muslims of Bosnia- Herzegovina, Harvard Middle Eastern 

Monographs – Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1996, p.11 
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καδηθνχο εμηζιακηζκνχο είηε απφ κεηνηθήζεηο κνπζνπικάλσλ, θπξίσο απφ ηελ 

Αλαηνιία.  

 Γηα ηηο κεηνηθήζεηο κνπζνπικάλσλ, θπξίσο ηνπξθηθψλ θχισλ, αλαθέξζεθαλ 

ήδε νη Σνπξθνκάλνη ηεο αλαηνιήο πνπ ήξζαλ θαηά ηνλ 14
ν
 αηψλα ζηε Θξάθε αξρηθά 

θαη ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαζψο νη θαηαθηήζεηο δηεπξχλνληαλ. Άιιεο δχν ήηαλ νη 

θπιεηηθέο νκάδεο πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Αζία ζηα Βαιθάληα ζε κεγάινπο 

αξηζκνχο:  νη Σάηαξνη θαη νη Γηνπξνχθνη. Οη ηειεπηαίνη ήηαλ λνκαδηθφ ηνπξθηθφ θχιν 

πνπ κεηαθέξζεθε ηνλ 15
ν
 θαη 16

ν
 αηψλα

7
. Πεξίπνπ 40.000 Γηνπξνχθνη κεηνίθεζαλ ζηα 

Βαιθάληα θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο θαη ζηελ Μαθεδνλία. Ζ 

θαηαλνκή ηνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο ππάξρεη κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο αιιά δελ αθνξά 

κεγάιεο πεξηνρέο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο παξά κφλν ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ ζην εμήο). Τπάξρνπλ ζηνηρεία γηα εγθαηάζηαζε 

ηνπο ζην Μνλαζηήξη θαη ζηε ηξψκληηζα απφ ηνλ Σνληφξνθ
8
. Ζ δεχηεξε κεγάιε κάδα, 

κηθξφηεξε φκσο ηεο πξψηεο, ηζιακηθψλ πιεζπζκψλ πνπ ήξζε απφ ηελ Αλαηνιία είλαη 

νη Σάηαξνη, πνπ ήξζαλ πεξίπνπ ίδηα επνρή αιιά εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεξηνρέο ηεο 

ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο.  

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε κεγάιε παξνπζία κνπζνπικάλσλ ζηε 

Γηνπγθνζιαβία δελ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο κεηνηθήζεηο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 

αλαδεηεζνχλ νη ξίδεο ηνπο ζε εμηζιακηζκνχο. Οη Οζσκαλνί δελ θαίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ 

ηα πξψηα ρξφληα, λα επηδίσμαλ καδηθνχο εμηζιακηζκνχο
9
. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη ζα 

θαηέξξεε ην θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα πνπ ζηεξηδφηαλ ζηε θνξνιφγεζε ησλ 

αιιφζξεζθσλ. Παξφια απηά ζπλέβεζαλ καδηθνί πξνζειπηηζκνί ζην Ηζιάκ ζε πνιιά 

κέξε ησλ Βαιθαλίσλ. Οη ιφγνη, πξηλ αλαιχζνπκε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ζέκα, είλαη αξθεηνί θαη ζπγθεθξηκέλνη. αλ ζεκαληηθφηεξνη εκθαλίδνληαη 

νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ην πέξαζκα ζε κία άιιε, «αλψηεξε», θαηεγνξία 

πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο πνπ ζίγνπξα σθεινχζαλ ηνλ εμηζιακηζκέλν. ε απηφ ην 

ηειεπηαίν ζπληεινχζε πνιχ ε νκνηφηεηα ηνπ ιατθνχ Ηζιάκ κε ηελ ιατθή ρξηζηηαληθή 

                                                           

7 Νηθνιάη Σνληφξσθ, Η βαιθαληθή πόιε 15
νο

 -19
νο

 αηώλαο Σφκνο Α΄, Θεκέιην, Αζήλα, 1986, 

ζει. 82 

8
 Νηθνιάη Σνληφξσθ, φπ. π., ζει.84 

9
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), φπ. π., ζει. 98, 99 
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πίζηε. ε θάζε πεξίπησζε ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία πνπ ιαηξεπφηαλ απφ ηνπο απινχο 

ρσξηθνχο δελ ήηαλ ε ζξεζθεία ησλ κνξθσκέλσλ εθθιεζηαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ αιιά έλα 

ζπλνλζχιεπκα κε παγαληζκνχο, δνμαζίεο θαη παιαηφηεξα ηειεηνπξγηθά. Γελ ήηαλ 

θαζφινπ δχζθνιν λα γίλεη έλα πέξαζκα απφ κηα ιατθή ζξεζθεία ζε κηα άιιε φηαλ 

κάιηζηα νη δηαθνξέο ήηαλ κηθξέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ έλα φθεινο ζην θνηλσληθφ 

(αιιά θπξίσο ζην νηθνλνκηθφ) ζηάηνπο ηνπ εμηζιακηζκέλνπ
10

. Καηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη εμηζιακηζκνί απηνί ήηαλ εθνχζηνη παξά βίαηνη. Οη  κφλνη 

εμηζιακηζκνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ βίαηνη είλαη απηνί απφ ην ζεζκφ 

ηνπ παηδνκαδψκαηνο γηα λα εμηζιακηζηνχλ παηδηά πνπ αξγφηεξα ζα θαηαιάκβαλαλ 

πςειέο δεκφζηεο ζέζεηο. Ο ηξφπνο απηφο φκσο εμηζιακηζκνχ δελ αιινίσλε 

πιεζπζκηαθά πνζνζηά πεξηνρψλ νχηε αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαζψο ηα 

παηδία απηά καδεχνληαλ ζε θέληξα εθπαηδεχζεσο θαη απφ εθεί κεηά ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο δηαζθνξπίδνληαλ ζε ζέζεηο δεκφζηαο δηνίθεζεο ή ζηξαηνχ. 

 ηελ Βνζλία πνπ νη κνπζνπικάλνη εκθαλίζηεθαλ ζηα ρξφληα ηνπ κεζαίσλα ζε 

κεγάινπο αξηζκνχο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην 1526 πνπ θαηαθηήζεθε 

νξηζηηθά, είρακε εθνχζηνπο καδηθνχο εμηζιακηζκνχο.  Έσο ην 1533 ην 30% ηνπ 

πιεζπζκνχ ήηαλ κνπζνπικάλνη θαη σο ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα ην 40% . Πνπ 

νθεηιφηαλ φκσο απηή ε αζξφα αθνινπζία ηνπ Ηζιάκ; Θα πξέπεη πξψηα λα δηεξεπλεζεί 

ε ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή ζχζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βνζλίαο. Οη Βφζληνη ήηαλ 

ιάβνη, θνληηλφ θχιν κε Κξνάηεο θαη έξβνπο. Ο Banac ηνλίδεη πσο νη Βφζληνη πνηέ 

δελ «ηνχξθεςαλ» εζληθά παξακέλνληαο ιάβνη πνπ ζε κεγάιε πιεηνςεθία δελ 

γλψξηδαλ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα
11

. ε αξθεηέο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο δελ μερψξηδαλ 

εζληθά ηνπο εαπηνχο ηνπο παξά ζαλ δηνηθεηηθή νληφηεηα (πνιιέο θνξέο αλήθαλ ζην 

ίδην βαζίιεην κε ηνπο έξβνπο ή κε ηνπο Κξνάηεο).  Δπίζεο ζηελ Βνζλία είραλ 

εηζρσξήζεη ηφζν έξβνη φζν θαη Κξνάηεο ρσξίο λα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αξηζκνί 

θαη αθξηβείο πεξηνρέο αθνχ απηφ δελ έγηλε βίαηα, παξά εκθαληδφηαλ ζαλ κηα 

θπζηνινγηθή αληαιιαγή αηφκσλ ζπγγεληθψλ θχισλ
12

. Φπζηθά νη εζληθέο απνδφζεηο ηεο 

                                                           

10
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), φπ. π., ζει. 113 

11
 Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia, Cornell University Press, London, 1984, 

p.41 

12
 Mark Pinson (editor), φπ. π., ζει.3  
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ηζηνξίαο ηζρπξίδνληαη ζηελ Κξναηία γηα παξάδεηγκα, πσο νη Βφζληνη ήηαλ θαζνιηθνί 

Κξνάηεο πνπ εμηζιακίζηεθαλ
13

 ελψ ζηε εξβία πσο είλαη έξβνη νξζφδνμνη πνπ 

αιιαμνπίζηεζαλ
14

. Τπάξρεη θαη κηα ελδηάκεζε άπνςε, απηή ηνπ John R. Lampe,  ν 

νπνίνο ηζρπξίδεηαη πσο νη Βφζληνη είλαη πεξηζζφηεξν Κξνάηεο απφ φηη έξβνη
15

. Καη 

ζξεζθεπηηθά φκσο αλ αλαιπζεί ν πιεζπζκφο ηεο Βνζλίαο, ζα δνχκε πσο ζηα ρξφληα 

πξηλ ηνπο εμηζιακηζκνχο ππήξραλ θαζνιηθνί, νξζφδνμνη θαη καληρατζηέο (γηα ην 

νξζφδνμν δφγκα: βνγφκηινη). Τπήξρε επίζεο Βνζληαθή Δθθιεζία θαζνιηθνχ δφγκαηνο 

αλεμάξηεηε απφ απηή ηεο Κξναηίαο θαη ήηαλ απηή πνπ ήηαλ ε πνιππιεζέζηεξε
16

.  Ο 

πιεζπζκφο ήηαλ αγξνηηθφο, ε πεξηνρή απνθιεηζκέλε γεσγξαθηθά θαη ε ζξεζθεπηηθή 

πξνζήισζε αξθεηά ραιαξή ζε ζρέζε κε απηή ησλ γεηηφλσλ ηνπο, έξβσλ θαη 

Κξναηψλ. Δπίζεο ε χπαξμε μερσξηζηήο εθθιεζηαζηηθήο αξρήο απφ απηή ησλ Κξναηψλ 

άθελε «αλππεξάζπηζηνπο» ηνπο Βφζληνπο ρξηζηηαλνχο ζε πξνζπάζεηεο εμηζιακηζκνχ. 

Ζ ζεσξία ηνπ ιατθνχ Ηζιάκ πνπ σθεινχζε νηθνλνκηθά θαη ηαμηθά ηνπο λένπο πηζηνχο 

θαίλεηαη ζαλ ε πην ινγηθή αηηία απηψλ ησλ εμηζιακηζκψλ. Ο Peter F. Sugar  παξαζέηεη 

θαη ην επηρείξεκα πσο νη «αηξεηηθνί» βνγφκηινη ήηαλ απηνί πνπ επηδίσμαλ λα 

αιιαμνπηζηήζνπλ αιιά πξνζζέηεη πσο ζίγνπξα δελ είλαη ν θχξηνο ιφγνο θαη ε 

«εκπξνζζνθπιαθή» ησλ εμηζιακηζκψλ. Θεσξεί επίζεο πσο νη αηηίεο εμηζιακηζκνχ 

ηνπο, ρξήδνπλ επηπιέσλ έξεπλα θαη απνηεινχλ κπζηήξην
17

. Ο Mark Pinson ζεσξεί πσο 

ε ζεσξία ησλ «αηξεηηθψλ» βνγφκηισλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ππεξβνιηθή θαη ηελ 

θαηαξξίπηεη ρσξίο φκσο λα αξλείηαη ηελ χπαξμε ηέηνησλ πιεζπζκψλ εθεί. Σελ 

ραξαθηεξίδεη κάιηζηα ζχγρξνλε εζληθή πξνπαγάλδα ησλ Βνζλίσλ
18

. Μία αθφκα 

αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε ζηε δεκνγξαθία ηεο Βνζλίαο είλαη εθηφο ηεο αικαηψδεο 

                                                           

13
 Sabrina P. Ramet, Thinking about Yugoslavia. Scholarly Debates about Yugoslav breakup 

and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.244 

14
 Norman Cigar, Genocide in Bosnia – The policy of ethnic cleansing, Texas A&M University 

Press College Station, 1995, p 14 

15
 John R. Lampe, Yugoslavia as History- Twice there was a country, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1996, p.19 

16
 Mark Pinson (editor), φπ. π., ζει.5 

17
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), φπ. π., ζει. 118 

18
 Mark Pinson (editor), φπ. π., ζει.12 
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αχμεζεο ησλ κνπζνπικάλσλ ε αχμεζε επίζεο ησλ νξζνδφμσλ θαη ε κείσζε ησλ 

θαζνιηθψλ. Σν ηειεπηαίν εμεγείηαη απφ ηελ απνρψξεζε ησλ θαζνιηθψλ πξνο πεξηνρέο 

πνπ ν θαζνιηθηζκφο θπξηαξρνχζε θαζψο ην Ηζιάκ ήηαλ ε άξρνπζα ζξεζθεία θαη ην 

νξζφδνμν δφγκα «πξνζηαηεπφηαλ» ζηε λέα απηνθξαηνξία απφ ην ζεζκφ ησλ κηιεηίσλ 

(millet). ζν γηα ηελ αχμεζε ησλ νξζνδφμσλ απηή ζπλέβε απφ επνηθηζκνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ έξβνπο νξζφδνμνπο θάζε θνξά πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

απνηπρεκέλεο επαλαζηάζεηο ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ θαη αληηκεηψπηδαλ ην κέλνο ηεο 

εμνπζίαο. Σειεπηαία καδηθή κεηαθίλεζε απηή κεηαμχ 1683-1699 φηαλ ζηνλ 

απζηξννζσκαληθφ πφιεκν νη έξβνη ηνπ Νφηνπ πήξαλ κέξνο ππέξ ησλ Απζηξηαθψλ θαη 

κεηά ηελ ήηηα κεηαλάζηεπζαλ 130.000 έξβνη ζηε Βνζλία θαη ηελ Δξδεγνβίλε απφ ην 

Ηπέθην
19

. Γελ πξέπεη λα μερλάκε εμάιινπ πσο παξφιν ηελ έληνλε χπαξμε 

κνπζνπικάλσλ ζηε Βνζλία κφιηο ην 1971 ήηαλ πνπ νη κνπζνπικάλνη μεπέξαζαλ ηνπο 

νξζφδνμνπο.  

 Ζ κεηαθίλεζε ησλ ζεξβηθψλ πιεζπζκψλ πξνο ηνλ Βνξξά θάζε θνξά πνπ 

έλησζαλ λα απεηινχληαλ απφ εθδίθεζε ησλ αξρψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθθέλσζε 

απφ ηνπο έξβνπο πεξηνρψλ φπσο ην Κφζζνβν, ηα Μεηφρηα θαη βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Μαθεδνλίαο. Σν θελφ έζπεπδαλ λα θαιχςνπλ πιεζπζκνί πνπ δνχζαλ σο ηφηε ζε 

βνπλά θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε Αιβαλνί. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα αιιάμεη 

δεκνγξαθηθά ε πεξηνρή ηελ νπνία νη έξβνη εκθαλίδνπλ ζηελ ηζηνξία ηνπο σο θνηηίδα 

γέλλεζεο ηνπο ελψ νη Αιβαλνί ηζρπξίδνληαη πσο πάληα ήηαλ εζληθή πιεηνλφηεηα ηεο 

πεξηνρήο. Αθφκε θαη φηαλ ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη απφ έξεπλεο είλαη  

ζιαβηθά, νη Κνζνβάξνη Αιβαλνί ηζρπξίδνληαη πσο θαη πάιη νη ίδηνη ήηαλ ε πιεηνλφηεηα 

αιιά δελ άθεζαλ κλεκεία
20

. Οη Αιβαλνί ήηαλ γεγελήο πιεζπζκφο ησλ Βαιθαλίσλ κε 

θαηαγσγή απφ ηελ αξραία θπιή ησλ Ηιιπξηψλ. Μέρξη θαη ηνλ κεζαίσλα ήηαλ λνκαδηθφο 

ιαφο πνπ είρε πεξηνξηζηεί ζηηο πεξηνρέο απφ ηελ Κξνχγηα κέρξη ηελ νξνζεηξά ηνπ 

θάξδνπ, ζην βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ζεκεξηλνχ Αιβαληθνχ θξάηνπο. ηα 

λνηηφηεξα εδάθε είραλ εγθαηαζηαζεί ιάβνη μεθηλψληαο απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα. Σνλ 13

ν
 

αηψλα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα «θάζνδνο» Αιβαλψλ πνιέκαξρσλ πνπ εθδίσμαλ ηνπο 

                                                           

19
 Sabrina P. Ramet, φπ. π., ζει. 246 

20
 Σηκ Σδνχληα (κεηάθξαζε Αλδξέαο Παπαζηαχξνπ), Κνζζπθνπέδην – Πόιεκνο θαη Δθδίθεζε, 

Δθδψζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 2000, ζει. 37 
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ιάβνπο
21

. αλ ιαφο πνιέκεζαλ πνιχ ζθιεξά ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ αθφκα θαη 

κεηά ην ζάλαην ηνπ εγέηε ηνπο θεληέξκπεε ην 1468, κέρξη ηελ πιήξε ππνηαγή ηνπο ην 

1479. Ο εμηζιακηζκφο ηνπο ήηαλ θαηλφκελν ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη φρη λσξίηεξν. Πξηλ απφ 

ηελ δηαδηθαζία απηή νη Αιβαλνί ηηκαξηνχρνη ηεο ρψξαο ήηαλ ρξηζηηαλνί
22

. Ο 

εμηζιακηζκφο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπο πξέπεη λα νθείιεηαη ζε δξάζε ηαγκάησλ 

δεξβίζεδσλ πνπ δξνχζαλ ζηα Βαιθάληα βξίζθνληαο πξφζθνξν έδαθνο γηα λα 

θεξχμνπλ ζε λένπο ππνςεθίνπο πηζηνχο. Με ηελ αιιαγή ζηελ πηζηή ηνπο απέθηεζαλ 

φια ηα πξνλφκηα ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο απηνθξαηνξίαο. 

 

 

1.2  Οη κνπζνπικάλνη ζην ρψξν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πξηλ ηε Γηνπγθνζιαβία 

 

 

 Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα (Υάξηεο 4) αξρίδνπλ νη πξψηεο εζληθέο αθππλίζεηο ζηα 

Βαιθάληα θαη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ θαη νη εζληθνί αληαγσληζκνί. Ο δηαρσξηζκφο 

φκσο ησλ θαηνίθσλ ηεο απηνθξαηνξίαο κε εζληθά θξηηήξηα, φηαλ γηα πνιινχο αηψλεο ε 

κφλε επίζεκε δηάθξηζε πνπ ππήξρε ήηαλ βάζε ηεο ζξεζθείαο, απνηέιεζε πνιχ 

δχζθνιή θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία. Ζ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα πνπ γηα ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ θαηέηαζζε ηνλ πνιίηε ζε έλα θνηλσληθφ θαζεζηψο 

πιένλ δελ αξθνχζε γηα ηα βαιθαληθά έζλε ή θξάηε. Γηα ηνπο θαηνίθνπο  ησλ 

Βαιθαλίσλ ζα έπξεπε λα θαζνξηζηεί εζληθή ηαπηφηεηα. Καη  αλ απηφ ήηαλ δχζθνιφ γηα 

ηνπο νξζφδνμνπο, γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ήηαλ αθφκε δπζθνιφηεξν θαζψο πνιινί 

πιεζπζκνί ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ δηαθνξεηηθή εζληθή ηαπηφηεηα απφ απηή πνπ είραλ 

πξηλ ηνλ εμηζιακηζκφ ηνπο. Ο ιφγνο γηα απηφ ήηαλ φηη θάπνηεο ζξεζθείεο δελ 

κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ κε θάπνηεο εζληθφηεηεο.    

 Οη κνπζνπικάλνη ηεο Βνζλίαο βξηζθφηαλ ππφ νξηζηηθή Απζηξννπγγξηθή 

θαηνρή απφ ην 1878. αλ κνπζνπικάλνη δηαηεξνχζαλ ηελ αίζζεζε ηεο εζληθήο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπο ζαλ ιάβνη κνπζνπικάλνη
23

. Βξέζεθαλ φκσο αλάκεζα ζηηο 

                                                           

21
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.46 

22
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), φπ. π., ζει. 113 

23
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.66 
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εζληθέο πξνπαγάλδεο έξβσλ θαη Κξναηψλ. Θεσξίεο φπσο απηή ηνπ Ηιιπξηζκνχ, ηνπ 

Παλζιαβηζκνχ, ηνπ Παλζεξβηζκνχ θαη ηειηθά ηνπ Γηνπγθνζιαβηζκνχ 

(Ννηηνζιαβηζκνχ) είραλ σο έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο λα πξνζεηαηξίζνπλ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ιάβνπο ζεσξψληαο ηνπο Κξνάηεο, Ηιιπξηνχο, έξβνπο ή απιά 

αιιφπηζηνπο ιάβνπο αλάινγα κε ην πνηφο δηαηχπσλε ηελ ζεσξία. Κχξηνο ζθνπφο ησλ 

ζεσξεηηθψλ απηψλ ήηαλ λα πεηζηνχλ νη Βφζληνη φηη αλήθνπλ ζε θάπνηα εζληθή 

νληφηεηα θπζηθά πξνο φθεινο ησλ εθθξαδφλησλ ηελ ηδέα. Ζ θχξηα πξνζέγγηζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Κξναηψλ έγηλε κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηιιπξηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε κεηά ηα 

κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Κχξηα ζεκεία ηεο νη θαηαγσγή ησλ ιάβσλ ηεο θεληξηθήο θαη 

λφηηαο Δπξψπεο, ζηνπο νπνίνπ πεξηιακβαλφηαλ θπζηθά θαη νη Βφζληνη κνπζνπικάλνη, 

απφ ηελ αξραία θπιή ησλ Ηιιπξηψλ ησλ νπνίσλ  απεπζείαο απφγνλνη είλαη νη Κξνάηεο 

θαη νη ινβέλνη πνπ δνπλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ηιιπξίαο.  Ζ γιψζζα ησλ Κξναηψλ ζα 

ήηαλ απηή πνπ ζα  βαζηδφηαλ φινη νη Ηιιπξηνί. Δπίζεο φινη νη ιάβνη ζα έπξεπε λα 

ζπζηάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ζην φλνκα ηεο θνηλήο Ηιιπξηθήο 

θαηαγσγήο. Ο Παλζεξβηζκφο απφ ηελ πιεπξά ησλ έξβσλ ήηαλ κηα αθξαία εζληθηζηηθή 

ζεψξεζε ηεο θαηαγσγήο φισλ ησλ ιάβσλ πνπ δνχζαλ ζηελ Απζηξννπγγαξία θαη 

λνηηφηεξα. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ε θνηλή, ζεξβηθή, θαηαγσγή δειψλεηαη απφ ηελ 

θνηλή, ζεξβηθή γιψζζα, πνπ κηινχλ κε θάπνηεο κηθξνδηαθνξέο, νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο Νφηηνπο ιάβνπο. Οη Κξνάηεο ινηπφλ ζεσξνχληαλ ξσκαηνθαζνιηθνί ζηελ πίζηε 

έξβνη, νη κνπζνπικάλνη Βφζληνη, κνπζνπικάλνη έξβνη θαη νη Μαπξνβνχληνη, απιά 

έξβνη. ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο «Μεγάιεο εξβίαο» ε νπνία ήηαλ θαη ην κφλν 

έζλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα έλσλε ηνπο Ννηηνζιάβνπο. Ο Παλζιαβηζκφο ήηαλ ε γλσζηή 

ζεσξία ηεο θνηλήο θαηαγσγήο φισλ ησλ ιάβσλ απφ ηε Μφζρα σο ην Κάξινβαηο θαη 

απφ ηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηελ Πξάγα θαη ηελ Κξαθνβία. Ο Γηνπγθνζιαβηζκφο ήηαλ  ε 

επηθξαηέζηεξε ζεσξία γηα ηνπο έξβνπο, νη νπνίνη απνδέρνληαλ ηελ θνηλή θαηαγσγή κε 

ηνπο Κξνάηεο θαη κε ηνπο ινβέλνπο αηηηνινγψληαο ηηο «κηθξνδηαθνξέο» ζηα 

δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα πνπ αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ζην πέξαζκά ηνπ ρξφλνπ. 

Οη κνπζνπικάλνη ηεο Βνζλίαο ήηαλ θαη πάιη εμηζιακηζκέλνη έξβνη ελψ γηα ηνπο 

Κξνάηεο πνπ απνδέρνληαλ απηή ηε ηδέα ήηαλ Κξνάηεο εμηζιακηζκέλνη. Απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθαλ ζαλ ηδέεο φιεο απηέο νη ζεσξίεο δέρηεθαλ αιιαγέο, 
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«βειηηψζεηο» θαη πξνζαξκνγέο  αιιά ηα θχξηα ζεκεία ηνπο ήηαλ ηα παξαπάλσ. 

Πεξηζζφηεξε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο πξψηκεο απηέο εζληθηζηηθέο ζεσξίεο ππάξρεη ζην 

βηβιίν ηνπ Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia
24

. 

  Μεηά ηελ επαλάζηαζε ζηελ Δξδεγνβίλε ην 1875 πνπ είρε πνιιέο θνηλσληθέο  

θαη εζληθέο αηηίεο  θαη ηνπο  Ρσζνηνπξθηθνχο πνιέκνπο, ε Βνζλία πεξλά ζηα ρέξηα ηεο 

Απζηξίαο ην 1878 θαη κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζηελ Οπγγαξία (Υάξηεο 5). Οη 

κνπζνπικάλνη πξηλ ηελ Απζηξηαθή θαηνρή κε βάζε νζσκαληθή απνγξαθή, ήηαλ 

442.000 (36%) ζε ζχλνιν 1.216.846 φηαλ νη νξζφδνμνη ήηαλ 576.756 (47,4%), νη 

θαζνιηθνί 185.503 (15%), νη Δβξαίνη 3.000 θαη νη Αζίγγαλνη 9.537
25

. Μεηά ην ηέινο 

ησλ πνιέκσλ θαη θαηά ηελ απζηξηαθή απνγξαθή θαη ηνπο ππνινγηζκνχο (νη νπνίνη 

απαηηνχληαλ γηαηί νη πιεζπζκνί ήηαλ «ξεπζηνί» εμαηηίαο κεηαθηλήζεσλ) νη 

κνπζνπικάλνη ήηαλ 38%, νη νξζφδνμνη 42% νη θαζνιηθνί 18% θαη νη Δβξαίνη 0,25%
26

. 

Ζ πνιηηηθή ηεο Απζηξίαο ήηαλ, ζεβαζκφο ζηε ζξεζθεία ησλ κνπζνπικάλσλ, ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηηο άιιεο εζλφηεηεο  ηεο επαξρίαο, ππνρξεσηηθή 

ζηξάηεπζε θαη άδεηα λα αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα ππφ ηηο νδεγίεο- 

επνπηεία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (1910) 

δεκηνπξγήζεθε «βνζληαθφ θνηλνβνχιην» φπνπ εθηφο ησλ άιισλ εζληθψλ νκάδσλ 

εθπξνζσπνχληαλ θαη νη κνπζνπικάλνη. Απηή ηελ επνρή ηα πιεζπζκηαθά πνζνζηά ζηελ 

επαξρία ήηαλ 43,49% νξζφδνμνη (ή έξβνη), 22,87% θαζνιηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία Κξνάηεο αιιά θαη ιίγνη Απζηξηαθνί θαη Οχγγξνη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη θαη 32,25% κνπζνπικάλνη
27

. 

 Οη Αιβαλνί κνπζνπικάλνη ηνπ Κνζζφβνπ, ησλ Μεηνρίσλ θαη ηεο Γπηηθήο 

ζεκεξηλήο ΠΓΓΜ δελ αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα εζλνγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Γηα 

ηνπο Αιβαλνχο γεληθά, θαη  φρη απνκνλψλνληαο απηνχο πνπ δνχζαλ ζην ρψξν ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε ζξεζθεία δελ έπαημε δηαζπαζηηθφ 

                                                           

24
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.70-115 

25
 Γεκήηξηνο Σδψξηδεβηηο (κεηάθξαζε Νηθφιανο Παπαξφδνο), Ιζηνξία ηεο Σεξβίαο 1800 -1918, 

Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 185 

26
 Mark Pinson (editor), φπ. π., ζει.93 

27
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.361 
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ξφιν ή δίιεκκα ζηε δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη κεγάιν κέξνο ησλ Αιβαλψλ 

ήηαλ Υξηζηηαλνί. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα εκθαλίδνπλ θαη απηνί ηα πξψηα εζληθά 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα αλεμάξηεηα απφ απηά ησλ Σνχξθσλ. Σν 1877 παίξλνληαο κέξνο 

ζηε Λίγθα ηνπ Πξίδξελ δεηνχλ απηνλνκία. ρη αλεμαξηεζία, θαζψο δελ ζέινπλ λα 

δηαθφςνπλ ηελ επαθή κε ηνπο Οζσκαλνχο. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ 

ληψζνπλ ηελ πξνζπάζεηα εθηνπξθηζκνχ απφ ην λέν θαζεζηψο. Παξφια απηά ζεσξνχλ 

ηελ ζιαβηθή απεηιή ησλ έξβσλ ηε κεγαιχηεξε γηα ην έζλνο ηνπο
28

. Οη έξβνη κε ηα 

κεγαιεπήβνια ζρεδία ηνπο δείρλνπλ λα αγλννχλ ηελ δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ζηελ 

«παιαηά εξβία» πνπ πιένλ είλαη θαηαθιπζκέλε απφ Αιβαλνχο. Οη εξβία απηήο ηεο 

επνρήο, πνπ αλαθάιππηε παληνχ έξβνπο,  ηζρπξηδφηαλ πσο πνιινί απφ απηνχο ηνπο 

Αιβαλνχο πνπ δνχζαλ ζην Κφζνβν ήηαλ έξβνη εμηζιακηζκέλνη βίαηα απφ Αιβαλνχο 

κνπζνπικάλνπο
29

. Οη κνπζνπικάλνη Αιβαλνί ζην Κφζνβν θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο 

ζπλέρηδαλ λα δνπλ ζαλ Οζσκαλνί ππήθννη κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο πεξηνρήο απφ ηε 

εξβία ην 1912 (Υάξηεο 6). 

 Οη ππφινηπνη κνπζνπικάλνη πνπ έδεζαλ ζηελ πεξηνρή απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ είηε Αζίγγαλνη είηε Σνχξθνη. Οη Αζίγγαλνη 

γηα ηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ πάληα κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία αλζξψπσλ θαη 

ήηαλ ίζσο νη κφλνη κνπζνπικάλνη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ δελ 

απνιάκβαλαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο πίζηεο ηνπο
30

, πνπ πνιιέο θνξέο πάλησο 

απνδεηθλχνληαλ ραιαξή. Απηνί πνπ ζεσξνχληαλ Σνχξθνη, δνχζαλ ζηηο πφιεηο, αλήθαλ 

ζηελ αλψηεξε ηάμε θαη ήηαλ δχζθνιφ λα μερσξίζνπλ εζληθά. Ο ιφγνο ήηαλ πσο πνιινί 

Αιβαλνί πνπ δνχζαλ ζηηο πφιεηο θαη αλήθαλ ζε αλψηεξε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

ηάμε ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο Σνχξθνπο. Ο  Ivo Banac ηνπο ραξαθηεξίδεη 

Σνπξθεκέλνπο Αιβαλνχο (Turkized Albanians) αιιά ζίγνπξα κε ηα ρξφληα θαη κε δηθή 

ηνπο επηινγή έγηλαλ νινθιεξσηηθά Σνχξθνη θαη δελ μερψξηδαλ. ηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο ΠΓΓΜ ε θαηάζηαζε ήηαλ πνιχ πην «θαζαξή» θαη νη Σνχξθνη δνχζαλ ζε 

θνηλφηεηεο απφ ηελ επνρή ηεο θαηάθηεζεο θαη κεηά
31

. Γηα ηνπο Σνχξθνπο ζα πξέπεη λα 

                                                           

28
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.293 

29
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.295 

30
 Peter F. Sugar (κεηάθξαζε Παπιίλα Υξ. Μπαινπμή), φπ. π., ζει. 215 

31
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.55 
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αλαθέξνπκε θαη ηελ ηχρε ησλ Σνχξθσλ ηεο εξβίαο πνπ φιν ηνλ 19
ν
 αηψλα 

πξνζπαζνχζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο. Σν 1833-1834 κε αθνξκή ηελ ελζσκάησζε 

ζηελ απηφλνκε εξβία θάπνησλ πεξηνρψλ, ν πξίγθηπαο Μίινο Οκπξέλνβηηο εθάξκνζε 

βίαηε πνιηηηθή γηα ηελ εθδίσμε ησλ Σνχξθσλ ηεο εξβίαο. Παξφιεο ηηο αληίζεηεο 

δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνο ηνλ νπιηάλν γηα δηνξία 5 εηψλ ζηνπο Σνχξθνπο ψζηε λα 

δηαζέζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη λα απνρσξήζνπλ κε θάπνηα «άλεζε», ηνπο αλάγθαζε 

λα απνρσξήζνπλ άκεζα ππφ πίεζε
32

. Σν έξγν ηνπ ζα ιέγακε πσο νινθιεξψζεθε απφ 

ηνλ γην ηνπ Μηραήι Οκπξέλνβηηο ν νπνίνο ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1862-1863 εθηφπηζε ηνπο 

πεξίπνπ 12.000 Σνχξθνπο ηεο εξβίαο πξνο ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κεηά απφ ηα 

επεηζφδηα ηνπ 1862 θαη ηελ επέκβαζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Ζ ζεξβηθή θπβέξλεζε 

έδσζε 9 εθαηνκκχξηα γξφζηα απνδεκίσζε θαη ζηε ρψξα έκεηλαλ κφλν ζηξαηησηηθέο 

θξνπξέο ζε ηέζζεξηο πφιεηο. Σειηθά ην 1867 απνρψξεζαλ θαη απηέο κεηά απφ 

αλάθιεζε ηνπο απφ ηνλ νπιηάλν
33

. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην εξβηθφ θξάηνο εθδίσμε θαη 

ζρεδφλ εθκεδέληζε ηνλ Σνπξθηθφ πιεζπζκφ απφ ηα έσο ηφηε εδάθε ηνπ. Σν 1868 

εκθαλίδεηαη λα έρεη κφιηο 0,5% κνπζνπικάλνπο (ρσξίο εζληθφ πξνζδηνξηζκφ) ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
34

, θαη απηνί πνιχ πηζαλφλ λα κελ ήηαλ Σνχξθνη. 

 

1.3  Ζ δεκηνπξγία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε παξνπζία κνπζνπικάλσλ 

 

ηαλ κηιάκε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ελλνείηαη ε 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 

1918 πνπ απνηειεί ηελ εκέξα ηεο θήξπμεο ηνπ πξψηνπ Βαζηιείνπ έξβσλ, Κξναηψλ 

θαη ινβέλσλ. Δίρε πξνεγεζεί ιίγεο κέξεο λσξίηεξα ε ελζσκάησζε ζηε εξβία ηεο 

Βντβνδίλαο (25 Ννεκβξίνπ 1918) θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ (26 Ννεκβξίνπ 1918). Ζ 

δεκηνπξγία βέβαηα ηνπ Βαζηιείνπ έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ έρεη αξρίζεη ιίγα 

                                                           

32
 Steven K. Pavlowitch (κεηάθξαζε Λνπθηαλφο Υαζηψηεο), Ιζηνξία ηωλ Βαιθαλίωλ 1804-

1945, ΒΑΝΗΑ/εηξά ΗΣΧΡ, Θεζζαινλίθε, 2005, ζει.83 

33
 Γεκήηξηνο Σδψξηδεβηηο (κεηάθξαζε Νηθφιανο Παπαξφδνο), φπ. π., ζει. 73, 160, 161 

34 Νηθνιάη Σνληφξσθ, Η βαιθαληθή πόιε 15
νο

 -19
νο

 αηώλαο Σφκνο Β΄, Θεκέιην, Αζήλα, 1986, 

ζει. 459 
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ρξφληα λσξίηεξα, ην 1912, φηαλ κε ηνλ πξψην βαιθαληθφ πφιεκν ε εξβία εμαπιψζεθε 

πξνο ην Νφην θαηαιακβάλνληαο θαη ελζσκαηψλνληαο ην Κφζνβν θαη κεγάιν κέξνο ηεο 

Μαθεδνλίαο. Σφζν νη θαηαθηήζεηο εδαθψλ φζν θαη νη «εζεινχζηεο» εηζρσξήζεηο ζην 

λέν θξάηνο έθεξαλ πνιχ κεγάιεο αιιαγέο θαη πξνβιήκαηα ζην έσο ηφηε εζληθά 

νκνηνγελέο θξάηνο ησλ έξβσλ. Οη εξβία κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή είρε επηιχζεη ην 

πξφβιεκα ηεο χπαξμεο Σνχξθσλ ζηε ρψξα ηεο κε φρη θαη ηφζν ήξεκν ηξφπν. Γελ 

κπνξνχζε λα θάλεη φκσο ην ίδην κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο εμαηηίαο 

ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο. 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο λφηηαο 

Γηνπγθνζιαβίαο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηε εξβία λσξίηεξα πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ  

Βαζηιείνπ έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ. Ζ εξβία κε ηνπο δχν βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο θαηέθηεζε εδάθε ζηα νπνία νη έξβνη δελ απνηεινχζαλ παξά κεηνλφηεηα θαη 

κάιηζηα κηθξή. ην Κφζνβν ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ήηαλ Αιβαλνί κνπζνπικάλνη, 

ελψ ζην θνκκάηη ηεο Μαθεδνλίαο πνπ ελζσκάησζαλ, δνχζαλ Αιβαλνί κνπζνπικάλνη, 

Σνχξθνη  θαη θπζηθά νη ληφπηνη ζιάβνη πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαλ Μαθεδφλεο θαη δελ 

έηξεθαλ θαη ηφζν θηιηθά αηζζήκαηα γηα ηνπο έξβνπο. Απηνί νη ηειεπηαίνη δελ είλαη 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαζψο ήηαλ νξζφδνμνη ζην ζξήζθεπκα. πσο ήδε 

αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην νη έξβνη κε ηελ πξφθαζε ηεο θαηνρήο ηεο γεο 

απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο εμέθξαδαλ ην κίζνο ηνπο πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο. 

Γηα ηνπο Αιβαλνχο, νη νπνίνη δνχζαλ ζην Κφζνβν θαη ζηε βνξεηνδπηηθή 

Μαθεδνλία, ν εξρνκφο ησλ έξβσλ κφλν επράξηζηνο δελ ήηαλ. Οη εξβηθή πξνπαγάλδα 

ελάληηα ζηνπο Αιβαλνχο ήηαλ κεγάιε θαη έθζαλε ζηελ ππεξβνιή. Γηα ηνπο έξβνπο νη 

Αιβαλνί ήηαλ ιαφο βξψκηθνο, απνιίηηζηνο, ρσξίο ηζηνξία θαη θπζηθά κνπζνπικάλνη. 

Αθφκε θαη ν ήξσαο ηνπο ν θεληέξκπεεο ήηαλ «κηζφο» έξβνο (ε κεηέξα ηνπ ήηαλ 

εξβίδα) , ελψ απηνί ήηαλ πνπ επζχλνληαλ γηα ηελ εθδίσμε έξβσλ θαη γηα βίαηνπο 

πξνζειπηηζκνχο ζην Ηζιάκ
 35

. Γελ ζα κπνξνχζε ινηπφλ ε ελζσκάησζε ησλ Αιβαλψλ 

ζην θξάηνο ησλ έξβσλ λα είλαη νκαιή. 

Παξφκνηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη γηα ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ απφ 

ηνπο Μαπξνβνχληνπο πνπ ηφηε ήηαλ αλεμάξηεην θξάηνο θαη φρη κέξνο ηεο εξβίαο. Δλψ 

                                                           

35
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.294 



19 

 

απιά αλαθέξεηαη θαη δελ αλαιχεηαη, δηφηη είλαη εθηφο ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ ζπλφξσλ 

πνπ καο ελδηαθέξεη, πσο Μαπξνβνχλην θαη εξβία αληηκεηψπηζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη 

ηνπο Αιβαλνχο ηεο ζεκεξηλήο βφξεηαο Αιβαλίαο πνπ θαηέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη δελ δηαηήξεζαλ ηειηθά. Καηά ηα έηε 1912-1913 νη ζηξαηνί 

ησλ ρσξψλ απηψλ δηέπξαμαλ καδηθέο ζθαγέο ελαληίνλ άνπισλ Αιβαλψλ
36

. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ αθξνηήησλ ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ Αιβαλψλ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1913, πνπ κε αθνξκή ηελ απαγφξεπζε δηέιεπζεο ζπλφξσλ κεηαμχ Αιβαλίαο θαη 

εξβίαο (ζην Κφζνβν) γηα ζπκκεηνρή ζε παλεγχξηα, επαλαζηάηεζαλ. Πεξίπνπ 15.000 

Αιβαλνί εηζέβαιαλ ζε πφιεηο ηεο ζεξβηθήο Μαθεδνλίαο, κε  ζεκαληηθφηεξε ηελ 

Αρξίδα. Σειηθά ε επαλάζηαζε πλίγεθε ζην αίκα απφ ηνλ ζεξβηθφ ζηξαηφ
37

. Ζ πνιηηηθή 

ησλ έξβσλ θαηά ηα έηε 1913-1914 ζηηο λφηηεο πεξηνρέο πξνμέλεζε θχκαηα 

πξνζθχγσλ πξνο ηελ Αιβαλία θαη ηελ Σνπξθία. Ο Banac ππνινγίδεη πσο απφ ην 

Κφζνβν θαη ηα Μεηφρηα κεηαλάζηεπζαλ πεξίπνπ 150.000 Αιβαλνί
38

. ζνη παξέκεηλαλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπο βίσλαλ θαζεζηψο θαηνρήο
39

. 

ηαλ θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη Απζηξννπγγξηθέο δπλάκεηο θαηείραλ 

ηηο ζεξβηθέο πεξηνρέο πνπ δηέκελαλ Αιβαλνί, πξνζπάζεζαλ λα εληζρχζνπλ ηα 

αληηζεξβηθά αηζζήκαηα ηνπο θαη λα εθδηψμνπλ ηνπο Μαπξνβνχληνπο θαη ηνπο έξβνπο 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ
40

. ε απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα δελ βξήθαλ θαζνιηθή ζπλεξγαζία 

απφ ηνπο Αιβαλνχο αιιά ζπλέβεζαλ πνιιά πεξηζηαηηθά εθδίθεζεο απφ ηελ πιεπξά 

Αιβαλψλ ελαληίσλ έξβσλ ζηξαηησηψλ θαηά ηελ ππνρψξεζε ηνπ 1915 αιιά θαη 

ελαληίσλ έξβσλ ληφπησλ θαηνίθσλ
41

. Με ηελ αλαθαηάιεςε  ινηπφλ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ απφ ηνπο έξβνπο ην 1918 πνιιέο βηαηφηεηεο θαη ζθαγέο πξνθιήζεθαλ ελαληίνλ 

                                                           

36
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.296 

37
 Γεκήηξηνο Σδψξηδεβηηο (κεηάθξαζε Νηθφιανο Παπαξφδνο), φπ. π., ζει.376 

38
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.301 

39
 John R. Lampe, φπ. π., ζει.94 

40
 Ivo Banac, φπ. π., ζει.97 

41
 Sabrina P. Ramet, The Three Yugoslavias, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2006, 

p.48 
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ησλ Αιβαλψλ ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ην Ηπέθην, γχξσ  ζην αληδάθ, ζηελ Νηδαθνβίηζα 

θαη ζην Ρνχγθνβν Γθφξηζε
42

. 

Γηα ηνπο Σνχξθνπο ηεο λφηηαο εξβίαο δελ εθαξκφζηεθε θάπνηα ηδηαίηεξε 

αληηκεηψπηζε θαζψο απηνί πνπ δνχζαλ ζηα λφηηα ηεο ρψξαο ήηαλ απιέο ιατθέο κάδεο 

πνπ δελ εμέθξαδαλ απαηηήζεηο θαη δελ έπαηξλαλ ελεξγφ κέξνο ζηα γεγνλφηα. Γηα ηνπο 

πινπζηφηεξνπο Σνχξθνπο, θαηνίθνπο πφιεσλ, ππήξρε πάληα ε θαηνρή ησλ θηεκάησλ 

πνπ νη έξβνη ζα θάηεζραλ θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο Ηζιακηθήο ζξεζθείαο ηνπο πνπ νη 

έξβνη πνηέ δελ έβιεπαλ κε θαιφ κάηη.  

  ηαλ ην 1918 ηδξχζεθε ην Βαζίιεην έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ νη 

Αιβαλνί απνηεινχζαλ πεξίπνπ 3,68% (πεξίπνπ 440.000), νη Σνχξθνη ην 1.4% (πεξίπνπ 

168.000)  θαη νη Βφζληνη κνπζνπικάλνη ην 6,05% (πεξίπνπ 727.000). Σα πνζνζηά θαη 

νη αξηζκνί είλαη θαηά ηνλ  Banac
43

ελψ δηαθνξεηηθά είλαη ηα λνχκεξα πνπ εκθαλίδεη ε 

Sabrina P. Ramet
44

 ζην βηβιίν  The Three Yugoslavias θαη είλαη δαλεηζκέλα απφ άιιεο 

πεγέο. Γελ δηαθέξνπλ πάλησο πνιχ. 

  Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Βνζλίαο νη έξβνη επνθζαικηνχζαλ ηηο γαίεο πνπ 

θαηείραλ ζχκθσλα κε ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε. Σηο είραλ κάιηζηα ππνζρεζεί θαη ζηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπο. Βέβαηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη γλσζηά νη γαίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(απζηξννπγγξηθή θαηνρή) είραλ πεξάζεη θαη ζε πνιιά ρέξηα ρξηζηηαλψλ νπφηε νη 

βηαηφηεηεο θαη νη αθξφηεηεο ελαληίσλ κνπζνπικάλσλ κεγαινγαηνθηεκφλσλ θαη 

κηθξνγαηνθηεκφλσλ ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζε ζηε Γηνπγθνζιαβία δελ 

θαηεπζχλνληαλ απφ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θίλεηξα αιιά εζληθηζηηθά θαη αθξαία 

ζξεζθεπηηθά
45

. ηελ Βνζλία θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν πνιινί Βφζληνη  πήξαλ 

κέξνο ζαλ εζλνθπιαθή ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα θαη ππνβνεζψληαο ηνλ θαηνρηθφ 

ζηξαηφ θαηαπίεδαλ ην ζεξβηθφ πιεζπζκφ ηεο Βνζλίαο. Δπζχλνληαη γηα ηνλ ρακφ 

εθαηνληάδσλ έξβσλ ζε επηρεηξήζεηο εμεχξεζεο θαη θαηαζηξνθήο θαη ζε εθηειέζεηο 
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δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
46

. ηαλ νη έξβνη ηεο Βνζλίαο πιένλ έγηλαλ νη θχξηνη ηεο 

Βνζλίαο (ε Βνζλία ελζσκαηψζεθε ζηε εξβία εκέξεο πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ Βαζηιείνπ 

έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ) εμαπέιπζαλ επηζέζεηο ελαληίσλ ησλ κνπζνπικάλσλ 

κε ζχλζεκα «πίζσ ζηελ Αζία». Άξπαδαλ επίζεο κε ηε βία εδάθε απφ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηδηνθηήηεο πξηλ ην θξάηνο ηα πάξεη γηα λα ηα κνηξάζεη. Ο δηνηθεηήο ηεο 

2
εο

 εξβηθήο ηξαηηάο, Stepa Stepanovic, πνπ βξηζθφηαλ ζηε Βνζλία εμέθξαδε ζηελ 

θπβέξλεζε ηελ αδπλακία ηνπ λα ζηακαηήζεη ηηο βηαηφηεηεο.
47

 Παξφκνηα πεξηζηαηηθά 

δηαδξακαηίζηεθαλ θαη ζην αληδάθη φπνπ δνχζαλ θαη εθεί Βφζληνη κνπζνπικάλνη απφ 

ηνπο Μαπξνβνχληνπο πνπ ην θαηείραλ. ια απηά νδήγεζαλ ζε κηα λέα έμνδν 

κνπζνπικάλσλ απφ ηε Βνζλία πξνο ηελ Σνπξθία κεηά ην Γεθέκβξην ηνπ 1918.  
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Κεθάιαηο 2
ο
      Οη κοσζοσικάλοη ζηε Γηοσγθοζιαβία 

 

 

2.1  Ζ ζέζε  ηνπο κέρξη  ηνλ 2
ν
 ΠΠ 

 

 

Απφ ηηο πξψηεο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλα λενζχζηαην δεκνθξαηηθφ θξάηνο- 

βαζίιεην είλαη λα απνθηήζεη κηα δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε θπβέξλεζε θαη έλα ζχληαγκα. 

Σν 1920 πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο θαη ν επφκελνο ζηφρνο ήηαλ απφ ην θνηλνβνχιην πνπ 

ζα πξνέθππηε λα ζεζπηζηεί ην ζχληαγκα. Οη κνπζνπικάλνη κέζα ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο εκθαλίδνληαη λα ζπλαζπίδνληαη ζξεζθεπηηθά. ηελ Βνζλία 

ηδξχεηαη ην θφκκα Γηνπγθνζιαβηθφο Μνπζνπικαληθφο Οξγαληζκφο [Yugoslavian 

Muslim Organization (JMO)]. Σν θφκκα ήηαλ θαζαξά ζξεζθεπηηθφ ρσξίο εζληθέο 

δηαθξίζεηο αιιά θαη ρσξίο ηαμηθέο. Απηφ γηα ην νπνίν ζα αγσληδφηαλ ήηαλ ηα 

ζξεζθεπηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζαλ ιάβνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε ζέζε ηνπο ζηε 

ρψξα. Δζληθφο πξνζδηνξηζκφο γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ θφκκαηνο δελ πξνέθππηε 

αθνχ θαη ηδενινγηθά ην Ηζιάκ δελ δηαρσξίδεη αλζξψπνπο θαηά έζλε αιιά θαηά 

ζξεζθείεο. Ο Banac αλαθέξεη έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηνλ εζληθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κνπζνπικάλσλ ηνπ θφκκαηνο. Ο Μερκέη πάρν (Mehmed Spaho), 

πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο κεηά ην 1921 αλ θαη λεαξφο θνηηεηήο απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο 

έξβνο, φηαλ έγηλε πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο απέθεπγε λα ραξαθηεξηζηεί εζληθά. Ο 

αδειθφο ηνπ, Φερίκ (Fehim), ήηαλ ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ησλ Γηνπγθνζιάβσλ 

κνπζνπικάλσλ θαη ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ Κξνάηε ελψ ν άιινο αδειθφο ηνπ, ν 

Μνπζηαθά (Mustafa), ν νπνίνο ήηαλ κεραληθφο, ήηαλ έξβνο
48

. ε θακία πεξίπησζε ε 

ελφηεηα ηνπ θφκκαηνο δελ θηλδχλεςε απφ εζληθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Σν θφκκα απηφ 

έπαημε ηνλ ξφιν ηνπ ζην ζρεκαηηζκφ θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη γηα λα ην θάλεη 

εμαζθάιηζε εθηφο ηεο πξνζηαζίαο θάζε αλαγλσξηζκέλεο ζξεζθείαο απφ ην θξάηνο, θαη 

ηελ επηφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ κνπζνπικάλσλ γαηνθηεκφλσλ ζηελ αγξνηηθή 
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κεηαξξχζκηζε ζηε Βνζλία θαη ζηε «λφηηα εξβία»
49

. ηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

έλα άιιν πνιηηηθφ θφκκα κνπζνπικάλσλ ιεηηνπξγνχζε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηηο 

ίδηεο δηεθδηθήζεηο. Τπνζηεξηθηέο ηνπ νη Βφζληνη κνπζνπικάλνη ηνπ αληδάθ, νη 

Αιβαλνί θαη νη Σνχξθνη ηνπ Κνζφβνπ, ησλ Μεηνρίσλ θαη ηεο επαξρίαο πνπ ην 

«Βαζίιεην έξβσλ, Κξναηψλ θαη έξβσλ» νλφκαδε Μαθεδνλία. Σν θφκκα νλνκαδφηαλ 

Σδεκηγηέη (Cemiyet) ή επίζεκα Society for the Preservation of Muslim Rights. ηηο 

εθινγέο πήξε κέξνο ζπλαζπηζκέλν κε ηνπο ξηδνζπάζηεο (Radicals) πνπ ήηαλ νη πην 

θεξδηζκέλνη ησλ εθινγψλ ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηεο δχλακήο ηνπο, θαη απηφ ηνπο 

βνήζεζε ζηελ επηξξνή πνπ ήζειαλ λα έρνπλ
50

. Σν θφκκα απηφ ζε αληίζεζε κε απηφ ησλ 

Βφζλησλ κνπζνπικάλσλ δηαζπάζηεθε ιφγσ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ Αιβαλψλ κειψλ 

ηνπ θαη ην 1925 αλαγθάζηεθε λα πάςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
51

. 

Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πνπ πέηπραλ νη κνπζνπικάλνη κε ηηο πνιηηηθέο 

πξνζπάζεηεο  κεηά ηηο εθινγέο, είρε ζαλ νξγαλσηηθφ απνηέιεζκα λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

δχν ηζιακηθέο θνηλφηεηεο. ηε κία ππάγνληαλ νη κνπζνπικάλνη ηεο εξβίαο πνπ 

εκπεξηείρε Κφζνβν, Μαπξνβνχλην θαη Γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία θαη ε άιιε 

Κξναηία, Βνζλία θαη ινβελία. Απηφ δηαηεξήζεθε έσο ην 1930 ελψ κεηά 

ζπγθξνηήζεθε κηα κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα κε έδξα ην Βειηγξάδη
52

. 

Ζ εθινγηθέο πξνζπάζεηεο γηα θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε δελ γηλφηαλ ρσξίο 

ιφγν. Οη κνπζνπικάλνη ζε απηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ λένπ θξάηνπο δελ ήηαλ πνιίηεο 

ίζνη κε ηα ζπζηαηηθά έζλε ηνπ βαζηιείνπ. Οη Βφζληνη κνπζνπικάλνη απφ ηελ 

ελζσκάησζε ζηε εξβία άξρηζαλ λα βηψλνπλ ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ εθδίθεζε ησλ 

έξβσλ. Πνιιά πεξηζηαηηθά εθδηθεηηθήο καλίαο θαηαγξάθεθαλ ηα πξψηα ρξφληα. Σν 

1919 πεξίπνπ πέληε ρηιηάδεο κνπζνπικάλνη εθδηψρζεθαλ απφ ην κέξνο ηνπο θαη ε γε 

ηνπο αξπάρζεθε απφ έξβνπο Αλάκεζα ζην 1918 θαη ην 1920 δχν ρηιηάδεο 
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κνπζνπικάλνη ηεο Βνζλίαο ζθνηψζεθαλ απφ έξβνπο
53

. ην αληδάθ νη Μαπξνβνχληνη 

ζπκπεξηθέξζεθαλ αλάινγα ζηνπο κνπζνπικάλνπο φηαλ ην 1924 έζθαμαλ 600 άηνκα, 

αλάκεζα ηνπο γπλαίθεο θαη παηδηά θαη ην 1926 θαηέθαςαλ 500 άηνκα
54

. ια απηά ελψ 

δελ έρεη θαηαγξαθεί θάπνηα έλνπιε αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Βφζλησλ 

κνπζνπικάλσλ. 

Γηα ηνπο Αιβαλνχο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ λένπ θξάηνπο 

ήηαλ θαηαπηεζηηθά. Καη αλ νη Βφζληνη κνπζνπικάλνη δελ αληέδξαζαλ έληνλα, δελ έγηλε 

ην ίδην θαη κε ηνπο Αιβαλνχο ηνπ λφηνπ. Οη Αιβαλνί ήηαλ έλνπινη θαη ζην δηάζηεκα 

1918-1924 αληέδξαζαλ ζηελ εθδηθεηηθφηεηα ησλ έξβσλ πνπ αλαθαηέιαβαλ ηελ 

πεξηνρή θαη θαηεγνξνχζαλ ηνπο Αιβαλνχο γηα ηε ζηάζε ηνπο ζηνλ Α΄ΠΠ. Οη Αιβαλνί 

αληηδξψληαο, έβαδαλ βφκβεο ζε θπβεξλεηηθά θηίξηα θαη επηηίζνληαλ ζε ηξέλα κεηά απφ 

επηρεηξήζεηο «επηβνιήο ηεο ηάμεο» απφ ηνλ ζεξβηθφ ζηξαηφ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο 

εθεί
55

. Σα έλνπια αιβαληθά ηκήκαηα, νη kacaks φπσο ηνπο απνθαινχζαλ 

αληηπαξαζέηνληαλ ζην ζεξβηθφ ζηξαηφ. Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε έδσζε ην δηθαίσκα ηεο 

εθηέιεζεο ή θπιάθηζεο ζην ζηξαηφ γηα ηνπο ζπιιεθζέληεο kacaks
56

. Ο πην δηάζεκνο 

εγέηεο ησλ kacaks ήηαλ ν Αδέκ Μπέηδηα (Azem Bejta) (1889-1924) ν νπνίνο εγνχληαλ  

2.000 καρεηψλ. Οη έξβνη δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα ζπλεξγαζία κε ηηο 

δπλάκεηο θαηνρήο ηνπ Α΄ΠΠ γηαηί ήηαλ αληηζηαζηαθφο θαηά ηελ θαηνρή ησλ 

Απζηξηαθψλ. Σν 1924  απηφο ν αγψλαο ηειείσζε κε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηεο 

Αιβαλίαο ηνπ Αρκέη Εφγνπ (Ahmet Zogu) ν νπνίνο εδξαηψζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Βειηγξαδίνπ. Οη ζρέζεηο  κε ηελ Αιβαλία κέρξη ηφηε ήηαλ ηεηακέλεο θαζψο ε 

Γηνπγθνζιαβία επνθζαικηνχζε εδάθε απφ ηελ λεντδξπζείζα Αιβαλία θαη ε Αιβαλία 

έβξηζθε αιχηξσηνπο αδειθνχο εθηφο ζπλφξσλ. Ο  Εφγνπ απέζπξε ηελ βνήζεηα ζηνπο 

kacaks ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο κε αληάιιαγκα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαξξηρεζεί ζηελ εμνπζία. 

Απνηέιεζκα απηνχ ν Μπέηδηα θπθιψζεθε ζηα βνπλά απφ ηε ζηξαηνρσξνθπιαθή θαη 
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ζθνηψζεθε. Ο Εφγνπ παξφια απηά δελ παξαηηήζεθε πνηέ απφ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θαη 

ηα θξπθά αιβαληθά φλεηξα γηα ηνπο Αιβαλνχο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ζπλέρηδε λα 

ππνζηεξίδεη κπζηηθά ηξνκνθξαηηθέο απφπεηξεο ησλ Αιβαλψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαηά 

ηνπ θξάηνπο ηνπο γηα πνιιά ρξφληα
57

.  

Με ην ηέινο ηεο έλνπιεο αληίζηαζεο ε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο γηα ηνπο 

Αιβαλνχο εληφο ησλ ζπλφξσλ  ππαγφξεπε ελζσκάησζε ή εμαθάληζε
58

. Γεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχζαλ νη αξρέο γηα ηνπο Αιβαλνχο ηεο ρψξαο δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη εκθάληδαλ ηνλ αξηζκφ ηνπο κηθξφηεξν θαηά 

πνιχ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ
59

. Δπίζεο ε αιβαληθή κεηνλφηεηα ζηε Γηνπγθνζιαβία 

ζηεξνχληαλ δηεζλή πξνζηαζία αθνχ άλεθε ζηα εδάθε ηεο πξνπνιεκηθήο εξβίαο θαη 

δελ ππαγφηαλ ζηηο ζπκθσλίεο γηα ηηο κεηνλφηεηεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ κεηά ηνλ 

πφιεκν
60

. Ζ πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηελ  εθπαίδεπζε ησλ Αιβαλψλ ήηαλ επίζεο 

θαηαπηεζηηθή. αλ κέηξν αθνκνίσζεο επέβαιαλ λα δηδάζθεηαη ζηα παηδηά κφλν ε 

ζεξβηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηψληαο Βφζληνπο κνπζνπικάλνπο κε ζεξβηθφ θξφλεκα γηα 

ην ζθνπφ απηφ. Ζ πνιηηηθή απηή δελ πέηπρε δηφηη νη Αιβαλνί γηλφηαλ δίγισζζνη θαη δελ 

απνθήξπζζαλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Σν θαζεζηψο ηειηθά, έθξηλε πσο ε γλψζε 

ζεξβηθψλ ηνπο θάλεη αθφκα πην επηθηλδχλνπο. Σν δεχηεξν ζρέδην πνπ αθνξνχζε ηελ   

εθπαίδεπζε ηνπο ήηαλ ε «εγθαηάιεηςε» ηνπο ζην νζσκαληθφ ζχζηεκα ησλ 

κεληξεζέδσλ, ησλ ηεξνδηδαζθαιείσλ δειαδή. θνπφο ηεο ηαθηηθήο απηήο ήηαλ λα κελ 

απνθηήζνπλ πνηέ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη λα είλαη νπζηαζηηθά ακφξθσηνη ψζηε λα 

ειέγρνληαη ζαλ άβνπιε κάδα. Καη απηφ ην κέηξν φκσο απέηπρε θαζψο νη λένη Αιβαλνί 

ζπζπεηξψλνληαλ γχξσ απφ ηνπο κεληξεζεδεο ζηνπο νπνίνπο κνξθψλνληαλ 

ζξεζθεπηηθά. Οη κεληξεζέδεο κεηαηξέπνληαλ ζε εζληθά θαη θνκκνπληζηηθά θέληξα ζηα 

νπνία έθζαλαλ βηβιία θαη απφ ηελ Αιβαλία
61

. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ην 
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1924 ηδξχζεθε θαη ν κεγαιχηεξνο κεληξεζέο ζηα θφπηα απφ ηνλ νπνίν απνθνίηεζαλ 

πνιινί Αιβαλνί ηκάκεδεο. 

Ζ πξνζπάζεηα ησλ έξβσλ φκσο γηα ξηδηθή εμαθάληζε ησλ Αιβαλψλ δε 

ζηακάηεζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δθαξκφζηεθε πνιηηηθή εθδίσμεο ησλ Αιβαλψλ 

θαη επνηθηζκνχ απφ έξβνπο ηεο Βνζλίαο θαη ηεο Βντβνδίλαο ζηνπο νπνίνπο ην θξάηνο 

παξείρε γε. χκθσλα κε λφκν ηνπ 1920 νη εχθνξε γε ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ζα 

κνηξαδφηαλ ζε αγξφηεο. Γαίεο αθαιιηέξγεηεο ή θαηερφκελεο απφ κνπζνπικάλνπο 

κεγαινγαηνθηήκνλεο πξνζθέξνληαλ απφ ην θξάηνο κε ζπγθεθξηκέλν θαηακεξηζκφ. 

Σειηθά νη αγξφηεο ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαλ, ήηαλ έξβνη θαη Μαπξνβνχληνη κε 

πξσηαξρηθφ ξφιν λα επνηθήζνπλ ηελ πεξηνρή θαη κε δεπηεξεχνληα λα αλαγθάζνπλ ηνπο 

αιβαλνχο λα κεηαλαζηεχζνπλ. πλνιηθά απφ ην 1910 κέρξη ην 1920 150.000 Αιβαλνί 

απφ Κφζνβν θαη Μεηφρηα εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα
62

. Σν 1938 ε Γηνπγθνζιαβία 

ππέγξαςε κηα ζπκθσλία κε ηελ Σνπξθία γηα κεηαλάζηεπζε 200.000 κνπζνπικάλσλ 

(θαηά βάζε Αιβαλψλ) εθεί.. Ζ ζπκθσλία δελ πξφιαβε λα νινθιεξσζεί ιφγν ηνπ 

Β΄ΠΠ. Παξφια απηά εθδηψρηεθαλ ζηελ Σνπξθία 20.000 Αιβαλνί, ζηελ Αιβαλία 4.300 

πεξίπνπ θαη γηα άιινπο πξννξηζκνχο γχξσ ζηνπο 20.000
63

. 

Σν 1929 ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο κεηνλφκαζε ην θξάηνο ζε Βαζίιεην ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο. Μαδί κε ηηο ππφινηπεο αιιαγέο πνπ έθαλε ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

έθαλε θαη ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο. Καη αλ γηα ηνπο Βφζληνπο κνπζνπικάλνπο ην λέν 

φλνκα ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη πην νηθεία κέζα ζηε ρψξα ηνπο αθνχ ήηαλ ην θξάηνο 

ησλ Ννηηνζιάβσλ θαη φρη ησλ έξβσλ, Κξναηψλ ή ινβέλσλ, γηα ηνπο ππφινηπνπο 

κνπζνπικάλνπο ζίγνπξα δελ ζήκαηλε ηίπνηα νχηε απηφ ην φλνκα γηαηί δελ ήηαλ  

Ννηηνζιάβνη. ηελ πνιηηηθή πάλησο πνπ πεξηγξάθεθε σο ηψξα απέλαληη ζηνπο 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο, ε αιιαγή νλφκαηνο δελ έθεξε κεγάιεο αιιαγέο. 
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2.2 Οη κνπζνπικάλνη ζηα ρξφληα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Β΄ΠΠ) 

 

 Πξηλ θαλ ηελ θαηάιεςε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ν 

Υίηιεξ έβαιε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ηνπ γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνλ έιεγρν ηεο. Πξψηε 

ηνπ απφθαζε ε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ Κξναηηθνχ θξάηνπο (Υάξηεο 7). ην 

θξάηνο απηφ, απφ ην νπνίν είρε αθαηξέζεη ηελ Γαικαηία θαη θάπνηα λεζάθηα ηεο 

Αδξηαηηθήο (γηα λα πεξάζνπλ ζηελ θαηνρή ησλ Ηηαιψλ), ελζσκάησζε ηε Βνζλία. Γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο ππφινηπεο ρψξαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο απηνί πνπ δνχζαλ 

ζην Μαπξνβνχλην, ζην Κφζνβν θαη ηε Γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία, βξίζθνληαλ ππφ 

ηηαιηθή θαηνρή ελψ θάπνηνη Αιβαλνί κνπζνπικάλνη θαη θάπνηνη Σνχξθνη ηεο 

Αλαηνιηθήο  Γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο δνχζαλ ππφ βνπιγαξηθή θαηνρή. 

 ηελ Βνζλία ην θαζεζηψο ηνπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, ην νπνίν θπζηθά ήηαλ 

εμαξηεκέλν απφ ηε Γεξκαλία, ήηαλ πνιχ εζληθηζηηθφ. Ζ θπβέξλεζε ήηαλ θαζηζηηθή θαη 

ην θαζεζηψο έκεηλε ζηελ ηζηνξία ζαλ Οπζηάζη (Ustasη). Απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο 

ήηαλ λα παξαρσξεζεί ν ραξαθηεξηζκφο- εζληθφηεηα ηνπ Κξνάηε ζε φινπο ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ( πνπ γηα ην θαζεζηψο ήηαλ Κξνάηεο ζηελ θαηαγσγή πνπ είραλ 

αιιαμνπηζηήζεη) θαη λα μεθνξησζνχλ ηηο ππφινηπεο εζληθφηεηεο
64

. Απφ άπνςε 

ζξεζθείαο ην θξάηνο ζεσξνχζε ηνλ θαζνιηθηζκφ θαη ην Ηζιάκ εζληθέο ζξεζθείεο ελψ ε 

νξζνδνμία δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ εζληθφηεηα ηνπ Κξνάηε
65

. Έλα απφ 

ηα πξψηα δηαηάγκαηα πνπ εθδφζεθαλ ζηε ρψξα ήηαλ ε απαγφξεπζε γάκσλ κεηαμχ 

Κξναηψλ θαη «κε Αξίσλ» ζηηο 30 Απξηιίνπ 1941
66

. Οη Κξνάηεο εγέηεο ραξαθηήξηδαλ 

ηνπο κνπζνπικάλνπο Βφζληνπο ζαλ «ηα άλζε ηνπ έζλνπο»
67

θαη «νη πέξιεο ηνπ 

θξναηηθνχ έζλνπο»
68

. Σνπο επέηξεπαλ θπζηθά λα ρηίδνπλ ηδακηά θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

ηνπο εκθπζήζνπλ ηελ θξναηηθή ηαπηφηεηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κνπζνπικάλσλ 
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ζπκκεηείρε ζην θίλεκα ησλ Οπζηάζα. Σα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο JMO 

εηζρψξεζαλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο. Μπνξεί λα ππήξραλ θσλέο δηακαξηπξίαο γηα 

ηηο αθξφηεηεο ηνπ θαζεζηψηνο αιιά πνιινί κνπζνπικάλνη θαηαηάρηεθαλ ζηε 

ζηξαηησηηθή αζηπλνκία, ζηελ εζλνθπιαθή θαη ζηελ αζηπλνκία
69

. πκκεηείραλ ζε 

πνιιέο αθξφηεηεο, ζθαγέο θαη θαθνπνηήζεηο ελαληίσλ ησλ έξβσλ καδί κε ηνπο 

Κξνάηεο. Μάιηζηα ζηηο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Δξδεγνβίλεο νη Κξνάηεο ζηεξίρηεθαλ 

απφιπηα ζηνπο κνπζνπικάλνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζθιεξήο ηνπο πνιηηηθήο δηφηη δελ 

ππήξραλ Κξνάηεο ζηηο πεξηνρέο απηέο
70

. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ έξβσλ ελαληίσλ ηνπο ηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ θξάηνπο ηψξα μεπιεξσλφηαλ. Οη έξβνη αληέδξαζαλ θαη ηφηε νη 

αθξφηεηεο ελαιιάζζνληαλ πιεπξέο. Ζ εζληθηζηηθή νξγάλσζε ησλ Σζέηληθ (Chetniks) 

πνπ «ππεξάζπηδε
71

» ηνπο έξβνπο, πέξαζε ζηε Βνζλία θαη έπξαμε θαη απηή πνιιέο 

ζθαγέο. Πξέπεη πάλησο λα αλαθεξζεί πσο ζε αξθεηέο πφιεηο νη κνπζνπικάλνη 

δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα γηα ηα ζρέδηα ησλ Κξναηψλ θαη ηελ εθηέιεζε απηψλ ελαληίσλ 

ησλ έξβσλ θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ φπσο ησλ Ρνκά θαη ησλ Δβξαίσλ. ηηο πφιεηο 

εξάγεβν, Σνχδια, Μπάληα Λνχθα θαη Μπηέιηδηλα νη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ήηαλ 

απηνί πνπ έζσζαλ 2.000 Δβξαίνπο θξχβνληαο ηνπο απφ ηηο αξρέο
72

. 

 Οη Αιβαλνί ησλ λφηησλ πεξηνρψλ πνπ δνχζαλ ππφ ηηαιηθή θαηνρή βξηζθφηαλ ζε 

θαιχηεξε κνίξα απφ ηελ επνρή ηεο ζεξβηθήο δηνίθεζεο. Κάησ απφ ηνλ ηηαιηθφ έιεγρν 

είραλ ελσζεί κε ηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαλ ζηε Γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία θαη 

θαηνηθνχληαλ απφ Αιβαλνχο θαη φινη καδί κε ηελ κεηέξα Αιβαλία. Ζ πεξηνρέο απηέο 

αιβαλνπνηνχληαλ θαη πάιη κεηά ηηο επνηθήζεηο έξβσλ θαη Μαπξνβνπλίσλ ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Πεξίπνπ 70.000- 100.000 έξβνη εθδηψρζεθαλ απφ ηελ πεξηνρή θαηά ηελ 
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θαηνρή αθνχ ηψξα ήηαλ ε ζεηξά ησλ Αιβαλψλ λα εθδηθεζνχλ ηνπο έξβνπο
73

. ηαλ νη 

δπλάκεηο θαηνρήο εγθαηαζηάζεθαλ, θχκαηα βίαο ελαληίσλ ησλ έξβσλ εμαπνιχζεθαλ. 

Ο Ηηαιφο πνιηηηθφο επίηξνπνο γηα ην Κφζνβν Κάξιν Οπκίιηα πεξηέγξαςε σο κάξηπξαο: 

«Οη Αιβαλνί έρνπλ μερπζεί λα εμνινζξεχζνπλ ηνπο ιάβνπο». Πεξηέγξαςε επίζεο πσο 

νη έξβνη εθιηπαξνχζαλ ηα ηηαιηθά θνξηεγά λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζε αζθαιέζηεξα 

κέξε
74

. Οη Αιβαλνί πήξαλ κέξνο ζε πνιηηνθπιαθέο ζην Κφζνβν. Κάπνηνη (πεξίπνπ 

600) ζαλ έλνπινη εθπαηδεπκέλνη πνιηηνθχιαθεο εζηάιεζαλ ζηελ Αιβαλία ελψ θαη 

1200 έγηλαλ αζηπλνκηθνί. Δπίζεο πξέπεη λα κλεκνλεπζεί κία ηαμηαξρία ΔοΔο πνπ 

ηδξχζεθε κε δηαηαγή ηνπ Υίηιεξ ην 1944. Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ ε Σαμηαξρία 

«θεληέξκπεε», κε κεησκέλε πάλησο δχλακε ιφγσ κηθξφηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ 

πξνζπκίαο, πνπ ζα δξνχζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Κνζφβνπ. Οη ζηξαηηψηεο ηεο 

Σαμηαξρίαο πξνηηκνχζαλ ηελ ιαθπξαγσγία, ηνπο βηαζκνχο θαη ηνπο θφλνπο ελαληίσλ 

ησλ έξβσλ απνθηψληαο πνιχ θαθή θήκε
75

. Οη Ηηαιηθέο δπλάκεηο θαηνρήο ίδξπζαλ 

ζρνιεία κε ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη επίζεο έδσζαλ ηηαιηθή ππεθνφηεηα ζηνπο 

Αιβαλνχο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. ην γεξκαληθήο θαηνρήο κηθξφ θνκκάηη ηνπ Κνζφβνπ 

νη ειεπζεξίεο γηα ηνπο Αιβαλνχο ήηαλ αθφκε πεξηζζφηεξεο θαη νπζηαζηηθά ηνπο είρε 

δνζεί απηνλνκία
76

. Αιβαλνί ππήξραλ φκσο θαη ζηνλ βνπιγαξηθφ ηνκέα θαηνρήο, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αρξίδαο, εθεί πνπ νη Βνχιγαξνη εθάξκνδαλ πξφγξακκα εθβνπιγαξηζκνχ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο.  Ζ αληηκεηψπηζε απφ ηελ  πιεπξά 

ησλ Βνπιγάξσλ ήηαλ ζθιεξή αθνχ ήζειαλ λα εθδησρηνχλ νη Αιβαλνί απφ ηνλ ηνκέα 

ηνπο
77

.  

 Οη Σνχξθνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία θπξίσο, δελ είραλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πεξίνδν απηή. αλ 

αλαγλσξηζκέλε κεηνλφηεηα πξνπνιεκηθά δηδάζθνληαλ ηε γιψζζα ηνπο. Μάιηζηα θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο (1944) εθδφζεθε ζηα θφπηα θαη ε πξψηε εθεκεξίδα 

γξακκέλε ζηα ηνπξθηθά, ε Μπηξιίθ (Birlik)
78

. Οη ιηγνζηνί Σνχξθνη πνπ δνχζαλ ζην 

Κφζνβν θαη ζην αληδάθ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ππφ ηελ ηηαιηθή θαηνρή. Δλαληίσλ ησλ  

Σνχξθσλ  ηνπ αληδάθ εθηειέζηεθαλ θάπνηεο επηζέζεηο απφ ηελ νξγάλσζε ησλ 

Σζέηληθ ζηα πιαίζηα ηεο εθθαζάξηζεο ησλ «ζεξβηθψλ ηφπσλ» απφ ηνπο μέλνπο
79

. 

 Σν θίλεκα πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

Άμνλα θαη άιιαμε φιε ηελ ηζηνξία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ απηφ ησλ Παξηηδάλσλ. Ζ 

κεγαιχηεξε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε πνπ εγέηε είρε ηνλ Σδφζηπ Μπξνδ (Josip Broz),  

γλσζηφηεξν φπσο έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο Σίην (Tito) θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνλ 

θνκκνπληζκφ. Ζ νξγάλσζε απηή ήηαλ γηνπγθνζιαβηθή πέξα απφ ηηο εζληθέο ηαπηφηεηεο 

ησλ κειψλ ηεο. Γελ ζα κπνξνχζε άιισζηε λα έρεη εζληθά δηαθξηηηθά εμαηηίαο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο. ηελ νξγάλσζε απηή ζπκκεηείραλ θαη Βφζληνη 

κνπζνπικάλνη δίπια ζηνπο ππφινηπνπο Γηνπγθνζιάβνπο. Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

Σίην φηαλ έδσζε ζπλέληεπμε ζηνπο Times ηνπ Λνλδίλνπ ην πνζνζηφ ησλ 

κνπζνπικάλσλ ζην ζηξαηφ ησλ παξηηδάλσλ ήηαλ 2,5%.
80

 Πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο γεγνλφο πνπ απνδείθλπε 

ηελ ακθηηαιαληεπφκελε ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηφ ην δηάζηεκα. Αλ 

φκσο ε νξγάλσζε είρε κηθξή ζπκκεηνρή ζηνπο θφιπνπο ησλ Βφζλησλ κνπζνπικάλσλ 

είρε αθφκε κηθξφηεξε αλάκεζα ζηνπο Αιβαλνχο. Κακία αληηζηαζηαθή γηνπγθνζιαβηθή 

νξγάλσζε δελ είρε πξφζβαζε εθεί. Οη παξηηδάλνη αληηκεηψπηζαλ ηηο κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο εηζρψξεζεο ζην Κφζνβν θαη κφιηο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1945 θαηάθεξαλ λα 

ειέγμνπλ ηελ πεξηνρή. Οη ιφγνη ήηαλ δχν θπξίσο. Ο πξψηνο φηη νη Αιβαλνί δελ ήζειαλ 

ζπλεξγαζίεο κε ηνπο Γηνπγθνζιάβνπο γηα λα δηαθπιάμνπλ ηα θεθηεκέλα ηεο επνρήο ηεο 

ηηαιηθήο θαηνρήο θαη ν δεχηεξνο φηη νη έξβνη πνπ ήηαλ νη πνιππιεζέζηεξνη ζην 

θίλεκα ησλ παξηηδάλσλ δηαθαηέρνληαλ απφ αηζζήκαηα κίζνπο θαη εθδίθεζεο γηα ηνπο 

Αιβαλνχο
81

. Σα θνκκνπληζηηθά ηδεψδε ζηελ πεξίπησζε απηή ζπγθξνχνληαλ κε ηηο 
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εζληθέο δηεθδηθήζεηο θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο ηεο ζρεδφλ αλχπαξθηεο ζπκκεηνρήο 

Αιβαλψλ ζην θίλεκα ηνπ Σίην. Γηα ηνπο ππφινηπνπο κνπζνπικάλνπο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ηνπο Σνχξθνπο, δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα 

ησλ παξηηδάλσλ θαη είλαη απίζαλν λα ζπκκεηείραλ θαζψο δνχζαλ ζε αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ, κε πνιχ ρακειά πνζνζηά κφξθσζεο, ρσξίο αζηηθέο παξαζηάζεηο θαη είλαη 

απίζαλφ λα αζπάδνληαλ θνκκνπληζηηθά ηδεψδε.  

 

2.3 Ζ ζέζε ηνπο ζηε ρψξα ηνπ Σίην 

 

 Ζ Γηνπγθνζιαβία πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ Β΄ΠΠ ήηαλ έλα θξάηνο 

πξνζσπνθεληξηθφ ζην νπνίν δέζπνδε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Σίην. Γηα 35 ρξφληα 

εγήζεθε ηνπ θξάηνπο ρσξίο λα ακθηζβεηείηαη αθφκε θαη φηαλ θάπνηεο απνθάζεηο ηνπ 

ελαληησλφηαλ ζε νιφθιεξα έζλε ή είραλ αξλεηηθφ αληίθηππν γηα νιφθιεξν ηνλ 

πιεζπζκφ. Πξηλ ην ηέινο ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα, ην 1942, ν Σίην ζε ιφγν ηνπ, είρε 

αλαθέξεη πσο «ε απειεπζέξσζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζα ζήκαηλε ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ έξβσλ, Κξναηψλ, ινβέλσλ, Μαθεδφλσλ, Μνπζνπικάλσλ, Αιβαλψλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ». Δλψ θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζε εζλφηεηεο, κε ην χληαγκα πνπ εμέδσζε 

ην 1946 δελ αλαγλψξηδε εζλφηεηα κνπζνπικάλσλ. Πξνθαλψο νη «εζληθνί» 

ραξαθηεξηζκνί δελ ζα είραλ  λνκηθφ ραξαθηήξα θαη λφεκα
82

. Σα πξψηα δηιήκκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζε ήηαλ νη εδαθηθέο δηεπζεηήζεηο κεηαμχ ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ θξαηψλ θαη 

πεξηνρψλ φπσο θαη ην θαζεζηψο απφ ην νπνίν ζα δηέπνληαη νη πεξηνρέο απηέο. Γηα ηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δνχζαλ κάδεο κνπζνπικάλσλ πνπ εμεηάδνπκε απνθάζηζε: λα 

θάλεη ηε Βνζλία δεκνθξαηία ηζφηηκε κε ηηο ππφινηπεο πέληε, ην Κφζνβν- Μεηφρηα 

απηφλνκε πεξηνρή (θαη φρη απηφλνκε επαξρία φπσο ε Βντβνδίλα) πνπ άλεθε ζηε εξβία 

θαη ην αληδάθ λα κνηξαζηεί κεηαμχ εξβίαο θαη Μαπξνβνπλίνπ. Γηα ηηο Γεκνθξαηίεο 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο «Μαθεδνλίαο» πνπ δνχζαλ κνπζνπικάλνη, ηα εδαθηθά ηνπο 

                                                           

82
 Dejan Jovic, Yugoslavia - A State that Withered Away, Purdue University Press, West 

Lafayette Indiana, 2009, p.57 



32 

 

φξηα ήηαλ θαζνξηζκέλα απφ πξνεγνχκελεο επνρέο θαη απφ εμσηεξηθά ζχλνξα
83

.  Σν 

χληαγκα ηνπ 1946 αλαγλψξηδε πέληε ζπζηαηηθά έζλε θαη φρη ηνπο κνπζνπικάλνπο 

κέζα ζε απηά. Δπίζεο αλαγλψξηδε πσο φινη νη πνιίηεο ηεο ρψξαο είλαη ίζνη αλεμάξηεηα 

εζληθφηεηαο ή ζξεζθείαο, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα είηε είλαη πιεηνλφηεηεο είηε 

κεηνλφηεηεο ζε κηα δεκνθξαηία θαη φινη νη Γηνπγθνζιάβνη ζπκκεηείραλ ην ίδην ζηνπο 

εζληθνχο αγψλεο ηνπ πνιέκνπ. Απηφ ην ηειεπηαίν ήηαλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζβήζεη 

ηελ έρζξα πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ησλ εζλψλ ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη λα 

κελ κνλνπσιήζνπλ ηνπο αγψλεο νη έξβνη φπσο έθαλαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Σν 

ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα πνπ είρε ην θαζεζηψο ηνπ Σίην θαη ην ζχληαγκα πνπ 

εμέδσζε ήηαλ ε εξεκία ζε φιε ζρεδφλ ηε ρψξα
84

 πνπ ηελ είρε αλάγθε κεηά ηνλ Β΄ΠΠ 

θαη ηνπο εζληθνχο αληαγσληζκνχο.  

Γηα ηα ζέκαηα ζξεζθεηψλ πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο πσο κηιάκε γηα 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θαη πσο ε αληηκεηψπηζε ησλ ζξεζθεηψλ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηνπ. Σν θφκκα ινηπφλ επηδίσμε λα ειέγμεη ηηο ζξεζθεπηηθέο εγεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζξεζθεπηηθή θαηήρεζε ζηα ζρνιεία απαγνξεχηεθε θαη κφλν νη 

πνιηηηθνί γάκνη ήηαλ λφκηκνη. Οη ζξεζθεπηηθέο εγεζίεο έραζαλ κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο δχλακεο κεηά ηελ θαηάζρεζε ησλ κνλαζηεξηαθψλ- βαθνπθηθψλ 

θηεκάησλ
85

. ια απηά αθνξνχζαλ φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη φρη κφλν ηνπο 

κνπζνπικάλνπο. Μάιηζηα ε ζξεζθεία ε νπνία «πιήγεθε» θαη «θπλεγήζεθε» 

πεξηζζφηεξν ήηαλ ε θαζνιηθή εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο θαηά ηνλ Β΄ΠΠ θαη ησλ 

αληηθνκνπληζηηθψλ- εζληθηζηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εμέθξαδε ν θιήξνο ηεο. Γηα ηελ 

ηζιακηθή ζξεζθεία πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαξγήζεθαλ ηα ζξεζθεπηηθά δηθαζηήξηα, 

έθιεηζαλ ηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ζηα νπνία ηα κηθξά παηδηά κάζαηλαλ ην Κνξάλη θαη 

θπζηθά απαγνξεχηεθαλ νη θαλφλεο- λφκνη (kanuns) πνπ είραλ εθδνζεί απφ δεξβίζεδεο. 
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Δπίζεο θαη θάπνηα πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έθιεηζαλ θαη απηά
86

. Γεληθά, 

ην Ηζιάκ ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην αδχλακε θαη εχπιαζηε ζξεζθεία γηα ην θαζεζηψο 

θαζψο δελ πξφηαμε θακία αληίζηαζε ζε απηά πνπ απηφ επέβαιε
87

. Δλαληίσλ ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηκάκεδσλ δηαπξάρηεθαλ επηζέζεηο απφ θαλαηηθνχο θνκκνπληζηέο αιιά 

απηέο δελ είραλ αληηηζιακηθφ ραξαθηήξα αιιά πεξηζζφηεξν αληηζξεζθεπηηθφ αθνχ 

δηαπξάρηεθαλ θαη πξνο ρξηζηηαλνχο ηεξείο. ην ζχληαγκα, γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

ζξεζθεηψλ πνπ εθδφζεθε ην 1953 δελ ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζξεζθεπηηθή 

πνιηηηθή
88

. Σν ζχληαγκα απηφ είρε άιινπο ζθνπνχο θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζρεδηαζκνχο 

θαη θαζνξηζκνχ θνκνπληζηηθήο ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ απηή ηνπ 

ξσζηθνχ θνκνπληζηηθνχ κνληέινπ. 

Σν χληαγκα ηνπ 1963 είρε θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο Βνζλίαο θαη ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζφβνπ. Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 

αλαβάζκηδε ηελ απηφλνκε πεξηνρή ηνπ Κνζφβνπ ζε απηφλνκε επαξρία ηεο εξβίαο, ζην 

ίδην θαζεζηψο πνπ βξηζθφηαλ θαη ε Βντβνδίλα απφ ην 1946. Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο 

ηεο Βνζλίαο, ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα δειψλνληαη θαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

λέα «εζληθφηεηα», απηή ηνπ «κνπζνπικάλνπ αθαζφξηζηεο εζληθφηεηαο». ζν θαη αλ 

θαίλεηαη πεξίεξγνο ραξαθηεξηζκφο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ νη κνπζνπικάλνη κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ θάπνηα μερσξηζηή, ηειείσο, εζληθφηεηα έζησ θαη «αθαζφξηζηε». 

Γηεπθξηλίδεη πσο γηα ην θξάηνο δελ απνηεινχλ εζληθφηεηα αιιά «εζληθή νκάδα». Ο 

ραξαθηεξηζκφο πξαθηηθά εθαξκφζηεθε απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1961 αιιά 

επηζεκνπνηήζεθε ην 1963. Σν ηειεπηαίν (ηέηαξην) ζχληαγκα ηνπ 1974 φκσο πνπ 

εθδφζεθε κε ηνλ Σίην ελ’ δσή ήηαλ θαη ην πην ζεκαληηθφ γηα ηνπο δχν ιανχο. χκθσλα 

κε απηφ, ην Κφζνβν πνπ ήηαλ ήδε απηφλνκε επαξρία ζα ιάκβαλε κε δηθή ηνπ 

εθπξνζψπεζε κέξνο ζηελ νκνζπνλδηαθή βνπιή ελψ ηα ζχλνξα ηεο επαξρίαο 

εμαζθαιίδνληαλ ζπληαγκαηηθά θαη ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ κφλν κε ζπκθσλία ησλ 
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θαηνίθσλ ηνπ (Υάξηεο 8). Γηα ηε δε Βνζλία νη  «κνπζνπικάλνη αθαζφξηζηεο 

εζληθφηεηαο» κέρξη ηφηε, πιένλ απνθηνχλ ηελ εζληθφηεηα ηνπ Μνπζνπικάλνπ θαη 

νλνκάδνληαη ε έθηε εζληθφηεηα- ζπζηαηηθφ έζλνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. εκαληηθφ 

γεγνλφο ζην κεηαμχ ήηαλ θαη  ε απνκάθξπλζε ηνπ Ράλθνβηηο (Rankovic) ην 1966 απφ 

ην «ππνπξγείν εζσηεξηθψλ». Οπζηαζηηθά ν Ράλθνβηηο ήιεγρε ηηο ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηψλ θαη κε ηελ πξφθαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θφκκαηνο εθάξκνδε 

θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή εθζεξβηζκνχ απέλαληη ζηηο κεηνλφηεηεο. Ζ θαηαπίεζε απηή 

θαηεπζπλφηαλ ηφζν πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Βνζλίαο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ 

έξβνη φζν θαη πξνο ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζφβνπ θαη ηνπο άιινπο κνπζνπικάλνπο ηεο 

λφηηαο Γηνπγθνζιαβίαο ψζηε είηε λα απνρσξήζνπλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο είηε λα γίλνπλ 

έξβνη.  

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κνπζνπικάλσλ δελ ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί κε 

βάζε  ηα ζξεζθεπηηθά ή ηα εζληθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνζλίαο θξηηήξηα θαη απηφ γηαηί 

ηα ζηνηρεία πνπ καο είλαη γλσζηά αθνξνχλ ηηο δεκνθξαηίεο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπο ρσξίο 

εζληθά πφζσ κάιινλ ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα. Απηφ πνπ φκσο είλαη γεγνλφο θαη δελ 

ακθηζβεηείηαη είλαη πσο νη δεκνθξαηίεο πνπ πεξηείραλ πιεηνλφηεηεο ή κεγάιεο 

κεηνλφηεηεο κνπζνπικάλσλ ήηαλ θαη νη πην θησρέο. Ζ αηηία δελ ήηαλ ζίγνπξα ε 

ζξεζθεία ησλ αλζξψπσλ απηψλ αιιά είλαη κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε. Παξφιεο 

ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Σίην θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ γηα κηα εμηζνξξφπεζε ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ δεκνθξαηηψλ κε ηαπηφρξνλε πξφνδν ησλ λφηησλ πεξηνρψλ, δελ 

ππήξμαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν Κφζζνβν ήηαλ ε πην ππνβαζκηζκέλε 

νηθνλνκηθά πεξηνρή- επαξρία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο κε θαηά 

θεθαιή εηζφδεκα ίζν κε ην 28% ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ «αλεπηπγκέλσλ» βφξεησλ 

δεκνθξαηηψλ ην έηνο 1971. Δπίζεο είρε ηελ κεγαιχηεξε αλεξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο γηνπγθνζιαβηθήο ηζηνξίαο
89

. Ζ Βνζλία, ρψξα πνπ ε νηθνλνκία 

ηεο ήηαλ θπξίσο αγξνηηθή, ήηαλ ε δεχηεξε ζε ρακειφηεξν θαηά θεθαιή εηζφδεκα. Σν 

1953 ήηαλ 65% ζε ζρέζε κε ησλ «αλεπηπγκέλσλ» θαη ην 1971 θαηξαθχιεζε ζην 50%. 

Σα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Βνζλίαο θαη είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο θαζψο ηα ηξία θπξίαξρα έζλε δνχζαλ κε 
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παξφκνηεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ καο επηηξέπνπλ λα αληηζηνηρίζνπκε 

θάπνηα εζλφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε ηάζε γηα θάπνην επαγγεικαηηθφ- παξαγσγηθφ ηνκέα. 

ηε δεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο «Μαθεδνλίαο» ε αλεξγία ήηαλ πεξίπνπ ζην 60% 

ελψ ζην Μαπξνβνχλην απφ 60-56% κε πησηηθή ηάζε απφ ην 1953 έσο ην 1971
90

.  Σν 

πξφβιεκα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ήηαλ φηη ην ράζκα είρε απμεηηθή δηάζεζε θαη φζν ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο βπζηδφηαλ ζε εμσηεξηθά ρξέε θαη πιεζσξηζκφ απηφ ην ράζκα 

κεγάισλε. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο δνχζαλ ζηηο πην 

ππνβαζκηζκέλεο δεκνθξαηίεο- επαξρίεο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ θαζεζηψηνο λα δηνξζψζεη 

απηέο ηηο αληζφηεηεο είραλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα. 

Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζε 

ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθνχο θαη εζληθνχο παξάγνληεο βνήζεζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νκνζπνλδίαο. Οη Βφζληνη κνπζνπικάλνη κέρξη ην 

1971 βίσλαλ έληνλεο αλεπίζεκεο  πξνζπάζεηεο εξβνπνίεζεο θαη Κξναηνπνίεζεο ηνπο. 

Δκθαλίζηεθε επίζεο θαη ε ζεσξία ησλ εζληθηζηψλ κνπζνπικάλσλ πνπ ζέινληαο λα 

δηαρσξίζεη ηνπο εαπηνχο ηνπο φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη απφ έξβνπο θαη Κξνάηεο 

ππνζηήξηδε ηελ ηνπξθηθή θαηαγσγή
91

. Σν 1971 κε ηελ απφθηεζε ηεο μεθάζαξεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Μνπζνπικάλνπ ζηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ άξρηζαλ θάπνηεο 

πξνζηξηβέο κε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα «Μαθεδνλίαο» φηαλ νη Μνπζνπικάλνη ηεο 

Βνζλίαο ζέιεζαλ λα ζεσξεζνχλ νκνεζλείο ηνπο, νη κνπζνπικάλνη απηήο ηεο 

δεκνθξαηίαο. Οη «Μαθεδφλεο» δελ ην δέρηεθαλ θαη ηζρπξίζηεθαλ πσο νη κνπζνπικάλνη 

ζηα εδάθε ηνπο πνπ κηινχζαλ ζιαβηθά, ήηαλ «Μαθεδφλεο κνπζνπικάλνη». Οη 

δηεθδηθνχκελνη πιεζπζκνί ήηαλ ηνπξθηθνί. ε απηή ηε δηακάρε θάλεθε ακέζσο κεηά 

ηελ αλαγλψξηζε εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο, ε «επηζεηηθή» 

εζληθή δηάζεζε ηνπο γηα εμάπισζε. Παξφια απηφ ε αθνζίσζε θαη ζηήξημε ζηνλ 

Γηνπγθνζιαβηζκφ ηνπ Σίην θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη ηνπ 80 δελ ζα πξέπεη λα 

ακθηζβεηείηαη
92

. Γηα ηνπο Σνχξθνπο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο πξέπεη λα 

κλεκνλεπηεί ε πίεζε πνπ δέρνληαλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 
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θαζεζηψηνο. Σν 1948 ζπλειήθζεζαλ θαη θπιαθίζηεθαλ 17 Σνχξθνη γηα ηξνκνθξαηία 

θαη θαηαζθνπεία. Απηφ θαη παξφκνηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ αλάγθαζαλ πνιιά κέιε 

ηεο κεηνλφηεηαο απηήο λα απηνραξαθηεξίδνληαη Αιβαλνί ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Γηνπγθνζιαβίαο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Πάλησο κεηά ηελ δηαθνπή ησλ 

ζρέζεσλ  κε ηελ Αιβαλία θαη ην θιίκα θαρππνςίαο πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ σο Σνχξθνη
93

. Οη Σνχξθνη πάλησο ζε απηή ηε 

δεκνθξαηία απνιάκβαλαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο γηα εθπαίδεπζε ζηε γιψζζα ηνπο, γηα 

ίδξπζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, ιεηηνπξγία ηνπξθφθσλσλ ξαδηνθψλσλ θαη έθδνζεο 

εθεκεξίδαο. Ζ  ηνπξθφγισζζε εθεκεξίδα Μπηξιίθ  φπσο ήδε αλαθέξζεθε, εθδηδφηαλ 

απφ ην 1944 ζηα θφπηα
94

. Βέβαηα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1976-1978 

απαγνξεχηεθε ε ρξήζε ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο
95

. Ζ πην 

«ελεξγή» φκσο θαη «απαηηεηηθή» κεηνλφηεηα ήηαλ απηή ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζφβνπ, 

ηεο γεηηνληθήο Γηνπγθνζιαβηθήο δεκνθξαηίαο ηεο «Μαθεδνλίαο» θαη ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ. ινη νη Αιβαλνί αθνινπζνχζαλ ηελ κεγάιε κάδα ησλ Αιβαλψλ ηνπ 

Κνζφβνπ. Δίλαη γεγνλφο πσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο βίσζαλ πνιιέο 

πηέζεηο απφ ην θξάηνο. Ο Ράλθνβηηο είρε νξγαλψζεη έλα δίθηπν εθθνβηζκνχ ηνπο κε 

θπιαθίζεηο, θαηεγνξίεο γηα θαηαζθνπία, αιιά αθφκε θαη θφλνπο
96

. Σα πξψηα ρξφληα νη 

Αιβαλνί αληηκεησπίζηεθαλ κε κεγάιε θαρππνςία θαη απνθιείζηεθαλ απφ δεκφζηεο 

ζέζεηο. Παξφιν πνπ ηα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ Αιβαλψλ ζαλ επίζεκα 

αλαγλσξηζκέλε εζληθή κεηνλφηεηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ λνκηθά θαηνρπξσκέλα
97

, 

ε εθπαίδεπζε ήηαλ θησρή θαη ππήξρε έιιεηςε ζρνιείσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηνπηθή πξαθηηθή ησλ Αιβαλψλ λα κελ ζηέιλνπλ ηα θνξίηζηα ζε απηά, έθαλαλ ην 

Κφζνβν ηελ πην ππνβαζκηζκέλε εθπαηδεπηηθά πεξηνρή- επαξρία ηεο ρψξαο
98

. Ζ κφληκε 

                                                           

93
 Sabrina P. Ramet, Thinking about Yugoslavia. Scholarly Debates about Yugoslav breakup 

and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.292 

94
 Γεψξγηνο Δ. Υξεζηίδεο, φπ. π., ζει. 81 

95
 John R. Lampe, φπ. π., ζει.335 

96
 Sabrina P. Ramet, The Three Yugoslavias, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2006, 

p.294 

97
 ππξίδσλ θέηαο – Κπξηάθνο Κεληξσηήο, φπ. π., ζει.71 

98
 John R. Lampe,φπ π., ζει.296 



37 

 

απαίηεζε ηεο κεηνλφηεηαο ησλ Αιβαλψλ, πνπ βέβαηα ζην Κφζνβν κφλν κεηνλφηεηα δελ 

ήηαλ, αθνξνχζε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ σο ηζφηηκε δεκνθξαηία κε ηηο 

ππφινηπεο. Σν 1963 ζε δηαδειψζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Πξίζηηλα θπξίσο θαη ζε πφιεηο ηεο 

Γηνπγθνζιαβηθήο δεκνθξαηίαο ηεο «Μαθεδνλίαο» κε θχξην αίηεκα ηελ δεκηνπξγία 

δεκνθξαηίαο ζην Κφζνβν θαη ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ Αιβαλψλ φισλ ησλ γεηηνληθψλ 

δεκνθξαηηψλ, νη νκνζπνλδηαθέο δπλάκεηο αζηπλνκίαο απάληεζαλ κε βία θαη απψιεηεο 

δσψλ. Σν 1968 θαηλνχξηεο δηαδειψζεηο κε ηα ίδηα αηηήκαηα ζηα νπνία πξνζηέζεθε ε 

ίδξπζε αιβαληθνχ παλεπηζηεκίνπ ζηελ Πξίζηηλα θαη ε επηζηξνθή ηεο πεξηνρήο 

Μεηφρηα ζηελ επαξρία (είρε αθαηξεζεί φηαλ ην Κφζνβν ραξαθηεξίζηεθε επαξρία). Καη 

απηή ε δηακαξηπξία θαηαπλίγεθε αιιά ν Σίην ηθαλνπνίεζε ην αίηεκα γηα παλεπηζηήκην 

ην 1969. ηε δεθαεηία ηνπ 1970  νη Αιβαλνί πέξαζαλ ζηελ αληεπίζεζε θαη ελψ κέρξη 

ηφηε απηνί ήηαλ νη θαηαπηεζκέλνη, κεηαηξάπεθαλ απφ ζχκαηα ζε ζχηεο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εθθνβηζκφ θαη βία, εθδίσθαλ έξβνπο θαη Μαπξνβνχληνπο
99

. Ζ 

θαζαίξεζε ηνπ Ράλθνβηηο ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα νξγαλσζνχλ θαη λα απαηηνχλ. 

ε φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ ν Σίην εγήζεθε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έγηλε 

θαηαλνεηφ πσο ππήξμαλ πνιιέο εζληθέο δπκψζεηο ζε φηη αθνξνχζε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο ρψξαο. εκαληηθφ ξφιν ζηηο δπκψζεηο απηέο έπαημαλ θαη νη 

πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο νη 

δηάθνξνη εζληθνί θαη ζξεζθεπηηθνί ραξαθηεξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

εμεηάδεηαη δεκηνπξγνχλ θάπνηα ζχγρπζε φηαλ εξκελεχνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

Παξφια απηά ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ μεθάζαξεο ηάζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 

Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο, ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζφβνπ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

ηε Βνζλία ζηελ νπνία πξψηα ζα αλαιχζνπκε ηηο πιεζπζκηαθέο αιιαγέο ζηα 

ρξφληα ηνπ Σίην έρνπκε ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηξεηο βαζηθέο 

εζλφηεηεο πνπ δνχζαλ ζηε δεκνθξαηία. Ο ππνινγηζκφο κε βάζε ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαιχπηεη ηνλ κε εζληθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ κνπζνπικάλσλ γηα πνιιά 
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ρξφληα αιιά θαη δείρλεη θαη ηελ ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα ησλ εζληθψλ νκάδσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο. 

          Οη ηρεης βαζηθές εζληθόηεηες ζηε Βοζλία - Δρδεγοβίλε 

 Μοσζοσικάλοη έρβοη Κροάηες 

Έηνο  Θξεζθεία Δζληθφηεηα Θξεζθεία Δζληθφηεηα Θξεζθεία Δζληθφηεηα 

1948 30,7%  44,3% 41,5% 23,9% 23% 

1953 31,3%  44,4% 44,4% 23% 23% 

1961  34,1%  42,9%  21,7% 

1971  39,6%  37,2%  20,6% 

1981  39,5%  32%  18,4% 

Σα  ζηνηρεία έρνπλ ιεθζεί απφ: Steven L. Berg & Paul S. Shoup, The war in Bosnia Herzegovina, M.E. 

Sharpe Inc, New York, 1999, ζει 27. Οη πξσηνγελείο πεγέο αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ βηβιίν.  

Παξαηεξείηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά πσο κεηά ην 1961 ν εξβηθφο πιεζπζκφο 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ν Κξναηηθφο ειάρηζηα θαη ν Μνπζνπικαληθφο απμάλεηαη θαηά 

πνιχ. Ζ αιιαγέο απηέο βαζίδνληαη ζε αξθεηνχο παξάγνληεο. αλ πξψηνο είλαη ε 

κεηαλάζηεπζε ηνπ ζεξβηθνχ πιεζπζκνχ πξνο ην εμσηεξηθφ θαη ηηο «πινπζηφηεξεο» 

δεκνθξαηίεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. ην βηβιίν ησλ παζφβθη, Είβθνβηηο θαη ηέπηηο 

ππάξρνπλ πνιχ αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο απηήο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ έξβσλ αιιά 

θαη αξθεηψλ Κξναηψλ
100

. Οη Μνπζνπικάλνη είραλ πνιχ κεγαιχηεξε γελλεηηθφηεηα θαη 

πνιχ ρακειφηεξε θηλεηηθφηεηα. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαθνξά ζηελ αλαλέσζε 

ησλ πιεζπζκψλ ιφγσ γελλήζεσλ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε γελλεηηθφηεηα ησλ 

Μνπζνπικάλσλ ην 1981 ήηαλ 15,6 γελλήζεηο αλά 1000 θαηνίθνπο φηαλ γηα έξβνπο 
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θαη Κξνάηεο ήηαλ 2,2
101

. Γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζαλ εζληθφηεηα πιένλ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί θαη ν πιεζπζκφο ηνπο ζηηο ππφινηπεο δεκνθξαηίεο ην 1981 φπσο παξαθάησ: 

Οη Μοσζοσικάλοη ζηε Γηοσγθοζιαβηθές Γεκοθραηίες θαη Δπαρτίες ηο 1981 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε 1.630.033 

εξβία (ρσξίο επαξρίεο) 151.674 

Μαπξνβνχλην 78.080 

Κφζνβν 58.562 

Γηνπγθνζιαβηθή «Μαθεδνλία» 39.513 

Κξναηία 23.740 

ινβελία 13.425 

Βντβνδίλα 4.390 
Ο πίλαθαο έρεη ιεθζεί απηνχζηνο απφ: Sabrina P. Ramet, The Three Yugoslavias, Woodrow Wilson 

Center Press, Washington, 2006, p.289 

 Παξφκνηεο παξαηεξήζεηο θαη ζηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο ηνπ Κνζφβνπ νη 

νπνίνη είραλ γελλεηηθφηεηα 27 γελλήζεηο αλά 1000 θαηνίθνπο. Αξηζκφο 13 θνξέο 

πεξίπνπ κεγαιχηεξνο απφ ησλ έξβσλ θαη ιίγν θάησ απφ δηπιάζηνο απφ ησλ 

Μνπζνπικάλσλ. Παξαθάησ θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε Αιβαλψλ, έξβσλ θαη 

Μαπξνβνχλησλ ηνπ Κνζφβνπ ζηα ρξφληα ηνπ Σίην. 

Οη ηρεης θύρηες εζλόηεηες ζηο Κόζζοβο από 1948-1981 

Σα ζηνηρεία είλαη απφ ηα επίζεκα Γηνπγθνζιαβηθά ζηαηηζηηθά αξρεία (Federal institute of Statistics) 
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1948 1953 1961 1971 1981 

Αιβαλνί 68,5% ή 498.244 64,9% ή 524.559 67,1% ή 646.605 73,7% ή 916.168 77,4% ή 1.226.736 

έξβνη  23,6% ή 171.911 23,5% ή 189.869 23,5% ή 227.016 18.4% ή 228.264 13,2 ή 209.498 

Μαπξνβνχληνη 3,9% ή 28.050 3,9% ή 31.343 3,9% ή 37.588 2,5% ή 31.585 1,7% ή 27.028 
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Δδψ ε πιεζπζκηαθή έθξεμε ησλ Αιβαλψλ κεηά ην 1961 νθείιεηαη ζηελ 

γελλεηηθφηεηα ηνπο θπξίσο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην πνζνζηφ ησλ Αιβαλψλ 

ζπγθεληξσηηθά ζηε Γηνπγθνζιαβία απφ 4,8% απμήζεθε ζην 8%. Καη εδψ ππήξμε 

απνρψξεζε – κεηαλάζηεπζε ησλ άιισλ δχν θχξησλ εζλνηήησλ θπξίσο ιφγν ηεο πνιχ 

άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ βξηζθφηαλ ε επαξρία. Οη έξβνη πνπ είραλ 

πςειφηεξα πνζνζηά κφξθσζεο απφ ηνπο Αιβαλνχο έθεπγαλ πξνο ηηο πην αλαπηπγκέλεο 

Γεκνθξαηίεο
102

.  

 ηελ απνγξαθή ηνπ 1953 ε εξψηεζε πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ηε δήισζε ηεο 

ζξεζθείαο ηνπο ήηαλ «ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ ζξεζθεία» θαη νη νδεγίεο πνπ νη 

απνγξαθείο ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνη λα  δψζνπλ ήηαλ, λα γξαθεί ε ζξεζθεία (κφλν 

επίζεκε) ή «ρσξίο ζξεζθεία». Γελ ελδηαθεξφηαλ αλ θάπνηνο είλαη κέινο θάπνηαο 

ζξεζθείαο αιιά ε ιέμε ζπκπεξηθνξά ελλννχζε θάηη ζαλ αληηκεηψπηζε ή ζρέζε. Σα 

ζηνηρεία πνπ εμάγνληαη, παξφιν πνπ γηα ηηο γηνπγθνζιαβηθέο αξρέο ήηαλ αθξηβή, δελ ζα 

κπνξνχζακε λα ηα ραξαθηεξίζνπκε απνιχησο ζσζηά. ε έλα θξαηηθφ πεξηβάιινλ 

απζηεξφ θαη άζεν δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην εάλ φινη νη πνιίηεο απάληεζαλ κε 

εηιηθξίλεηα ζηελ εξψηεζε
103

. Δπίζεο ππνινγηζκνί γίλνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο  θνξέο 

ζεσξψληαο πσο ζηε Γηνπγθνζιαβία ε εζληθφηεηα ζπκβαδίδεη κε ηε ζξεζθεία. Σν 1948, 

12,1% πεξίπνπ ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ κνπζνπικάλνη αλεμάξηεηα ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπο. Απφ απηνχο 1.036.000 (6,6%) ήηαλ ιάβνη κνπζνπικάλνη 

(πξνθαλψο απηνί πνπ αξγφηεξα ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε ηελ εζληθφηεηα σο 

Μνπζνπικάλνη). Απφ απηνχο ηνπο Ννηηνζιάβνπο σο εζληθφηεηα δειψλνπλ, 161.000 

έξβνη, 37.000 «Μαθεδφλεο» θαη 29.000 Κξνάηεο. Οη Αιβαλνί ηεο ρψξαο ήηαλ 750.000 

ελψ νη Σνχξθνη 98.000
104

. Γηα ηηο απνγξαθέο κέρξη ην 1961 νη εζληθνί θαη ζξεζθεπηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί δελ επέηξεπαλ λα βγαίλνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα απφιπηνπο 

αξηζκνχο θαη πνζνζηά. Απφ ην 1971 θαη κεηά πνπ έρνπκε ηελ εηζαγσγή ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ Μνπζνπικάλνπ, νη κεηξήζεηο θαη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη 

επθνιφηεξνη. Φηάλνληαο ζην 1981 (ν Σίην έρεη πεζάλεη ην 1980) νη κνπζνπικάλνη 
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ζπγθεληξσηηθά ζηε Γηνπγθνζιαβία είλαη 3.832.614 θαη ην πνζνζηφ ηνπο 17,1%. Έρνπλ 

δειαδή απμεζεί πνιχ ηφζν ζε απφιπην αξηζκφ φζν θαη ζε πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ρξηζηηαλνχο ηεο ρψξαο. 

 

2.4  ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (σο ην 1988) 

 

 ηαλ ην 1980 ν Σίην πέζαλε ε ρψξα βπζίζηεθε ζε βαζεηά ζιίςε. Νένη 

άλζξσπνη, φπσο πεξηγξάθεη σο απηφπηεο κάξηπξαο ν Υαηδεπξνδξνκίδεο, έθιαηγαλ θαη 

αλαξσηηφληαλ κεηαμχ ηνπο πσο ζα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ ρσξίο απηφλ
105

. Γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο ν Σίην ήηαλ ν «γελάξρεο» ηνπο. Απηφο πνπ νπζηαζηηθά ηνπο έθαλε 

εζλφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε Γηνπγθνζιαβία πνπ ν Σίην άθελε πίζσ ηνπ κε 

ην ζάλαηφ ηνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν ηδεαηή θνηλσλία. Απφ ην 1981 έσο ην 1986 ε αλεξγία 

απμήζεθε απφ 13,8% ζε 16,6% θαη ην 60% ησλ αλέξγσλ ήηαλ λένη θάησ ησλ 25 

εηψλ
106

. Οη αλαπηπμηαθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ δελ απέδσζαλ ηα 

αλακελφκελα. Σν 1984 ην έλα ηέηαξην ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε Γηνπγθνζιαβία ήηαλ θάησ 

απφ ηα φξηα ηεο θηψρηαο θαη ην 70% ησλ κηζζψλ δελ επαξθνχζαλ γηα λα δήζνπλ κηα 

νηθνγέλεηα ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ
107

. ε απηή ηε Γηνπγθνζιαβία φκσο ππήξρε θαη θάηη 

πνπ απμαλφηαλ θαη αλαπηπζζφηαλ. Απηφ ήηαλ ην εζληθηζηηθφ ζπλαίζζεκα. ε απηή ηελ 

εζληθηζηηθή «θνχξζα», πνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 δηεμάγνληαλ αλάκεζα ζηα 

γηνπγθνζιαβηθά έζλε, ηα πξσηεία θαηείρε ε  εξβία θαη αθνινπζνχζε ε Κξναηία. Σα 

ζεκαληηθφηεξα ζχκαηα, αλ δελ ζεσξήζνπκε ηνπο ίδηνπο ηνπο έξβνπο θαη ηνπο Κξνάηεο 

εζληθηζηέο σο ζχκαηα, νη Μνπζνπικάλνη θαη νη Αιβαλνί ηεο ρψξαο. Γειαδή νη δχν 

κεγαιχηεξεο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο. 

                                                           

105
 Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Γηνπγθνζιαβία – Η έθξεμε ηνπ εζληθηζκνύ, Παξαζθήλην, 

Αζήλα, 1991, ζει. 162 

106
 John R. Lampe,  φπ. π., ζει.326 

107
 John R. Lampe, φπ. π., ζει.334 



42 

 

 Μεξηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο απηή ηελ 

πεξίνδν είλαη πσο απηέο ρσξίδνληαλ δηνηθεηηθά ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο. Ζ πξψηε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ εξάγεβν πνπ θάιππηε Κξναηία, ινβελία θαη θπζηθά ηε Βνζλία- 

Δξδεγνβίλε. Απηή ε πεξηνρή είρε 1092 ηδακηά. Ζ δεχηεξε ήηαλ ηεο Πξίζηηλαο πνπ 

θάιππηε φιε ηε εξβία θαη ηηο απηφλνκεο πεξηνρέο ηεο κε 445 ηδακηά. Ζ Σξίηε ησλ 

θνπίσλ κε 372 ηδακηά θαη ε ηέηαξηε ηνπ Σίηνγθξαλη κε 76 ηδακηά. Ζ ηάζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ηδακηψλ ήηαλ απμεηηθή φπσο θαη ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο. Σν 1980 

πεξίπνπ 120.000 παηδηά κνπζνπικάλνη δηδάζθνληαλ ηε ζξεζθεία ηνπο ελψ ππήξραλ δχν 

αλψηεξα ηζιακηθά ζρνιεία (ζηελ Πξίζηηλα θαη ζην εξάγεβν) θαη κηα ζενινγηθή- 

λνκηθή ζρνιή ζην εξάγεβν. Δπίζεο ζηελ ίδηα πφιε ππήξρε θαη βηβιηνζήθε. Οη 

ηζιακηθέο ζξεζθεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξα ζρεηίδνληαλ θαη ππνζηεξίδνληαλ απφ δηάθνξα 

ηζιακηθά θξάηε
108

. Σελ δεθαεηία απηή πάλησο, νη έξβνη θπξίσο, κέζα ζηελ 

εζληθηζηηθή ηνπο ηδενινγία, αξρίδνπλ λα βιέπνπλ κε ππνςίεο ηελ κνπζνπικαληθή 

αλάπηπμε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξψληαο πσο απεηινχλ ηηο ρξηζηηαληθέο 

εζλφηεηεο
109

.  

 ε απηφ ην θιίκα εζληθήο θαρππνςίαο ζπλέβεζαλ θάπνηα θνηηεηηθά, ζηελ αξρή 

ηνπιάρηζηνλ, γεγνλφηα ζην Κφζνβν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο. Λίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ 

Σίην ζην παλεπηζηήκην ηεο Πξίζηηλαο ζπλέβεζαλ δηαδειψζεηο θνηηεηψλ κε θχξην 

αίηεκα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζε απηφ. Αλ θαη αθνξκή ζηάζεθαλ νη  ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη θαγεηνχ ζηελ εζηία θαη ζηε θνηηεηηθή ιέζρε, νη ηαξαρέο άιιαμαλ 

γξήγνξά ραξαθηήξα
110

. Ο Jovic δηαβεβαηψλεη πσο ηα ζπλζήκαηα δελ είραλ εζληθή ρξνηά 

αιιά ζρεηίδνληαλ κε πξνβιήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη θάπνηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο
111

. Σνπο θνηηεηέο πιαηζίσζαλ κε εηξεληθή δηάζεζε θάπνηνη 

εξγάηεο κέρξη πνπ δηαδφζεθε πσο ζπλειήθζεζαλ θάπνηνη θνηηεηέο. Σφηε ππήξμαλ 
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βηαηφηεηεο θαη θαηαζηξνθέο. Δπελέβε ε αζηπλνκία θαη ηα γεγνλφηα έιεμαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο κε ζπιιήςεηο. Απηέο νη ζπιιήςεηο φκσο ήηαλ πνπ ππξνδφηεζαλ 

κεγάιεο εμεγέξζεηο ζε φιν ην Κφζνβν κε εζληθά πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ελάληηα ζηνπο 

έξβνπο πνπ νη Αιβαλνί έβιεπαλ σο θαηαπηεζηέο ηνπο. Οη λέα εμέγεξζε μεθίλεζε 25 

Μαξηίνπ 1981 θαη δηήξθεζε κέξεο. Σειείσζε κε εκπινθή ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ζηξαηνχ 

θαη πεξίπνπ 1.000 λεθξνχο
112

. κσο γηα κήλεο κεηά επαλαιακβάλνληαλ επεηζφδηα ζην 

Κφζνβν φπσο θαη ζε γεηηνληθέο πξνο ηε εξβία Γεκνθξαηίεο πνπ είρε εμαπισζεί ε 

αληίδξαζε ησλ Αιβαλψλ. ηελ ήδε πνιχ άζρεκε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θαηάζηαζε 

ηνπ Κνζφβνπ ε πξφζζεζε θαη ζξεζθεπηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 

ηνπο δηαδεισηέο πξνθάιεζε πνιχ βίαηε αληίδξαζε απφ ην θαζεζηψο φρη κφλν ηεο 

εξβίαο αιιά θαη ην νκνζπνλδηαθφ. Γηα ηνπο Αιβαλνχο πνπ δηαδήισλαλ δεηψληαο 

πιένλ λα γίλνπλ ε έβδνκε Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε αληίδξαζε ηεο εξβίαο 

ζεσξήζεθε επηζηξνθή ζηελ επνρή ηνπ Ράλθνβηηο θαη ζηηο κεζφδνπο ηνπ
113

. Δπίζεο απφ 

ηα γεγνλφηα γηλφηαλ θαλεξφ ζηε εξβία πσο κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο επαξρίαο ηνπ 

Κνζφβνπ απφ ην χληαγκα ηνπ 1974 νη Αιβαλνί δελ ήηαλ πιένλ επραξηζηεκέλνη, αιιά 

δεηνχζαλ αθφκε πεξηζζφηεξα. 

 Σν 1986 ζπλέβε αθφκε έλα γεγνλφο πνπ φμπλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δηεζληθέο 

ζρέζεηο ζηε Γηνπγθνζιαβία. Ζ εξβηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ εμέδσζε έλα καληθέζην 

ζην νπνίν εμεγνχζε πσο ηα ζχλνξα ηεο εξβίαο ζα έπξεπε λα δηεπξπλζνχλ. Μάιηζηα 

εμεγνχζε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έπξεπε λα γίλεη απηφ. Κχξηνο ιφγνο, φπσο ηζρπξίδνληαλ,  

ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο πνπ είρε γίλεη ζην ζεξβηθφ ιαφ. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ήηαλ πσο ηα θείκελν πξνζππνγξάθνληαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο έξβνπο 

αθαδεκατθνχο θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα ηνπ Βειηγξαδίνπ. ην θείκελν 

ππνζηεξηδφηαλ πσο φινη νη έξβνη πξέπεη λα δνπλ ζηε εξβία ζε αληηζηνηρία ηεο 

ρηηιεξηθήο ξήζεο πσο φινη νη Γεξκαλνί πξέπεη λα δνπλ ζηε Γεξκαλία. Οπζηαζηηθά ην 

καληθέζην ήηαλ πξνθήξπμε πνιέκνπ πξνο ηηο άιιεο Γηνπγθνζιαβηθέο δεκνθξαηίεο
114

. 

                                                           

112
 Sabrina P. Ramet, φπ. π., ζει.301 

113
 Dejan Jovic, φπ. π., ζει.185 

114
 Thomas Cushman and Stjepan Mestrovic (editors), article written by Philip J. Cohen, 

The time we knew – Western responses to genocide in Bosnia, New York University 

Press, New York, 1996, p.39 



44 

 

Σν καληθέζην απηφ δηαδφζεθε κεηαμχ θαη ησλ ζεξβηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πξνεηνηκάδνληαο νπζηαζηηθά ην έδαθνο γηα ηελ επηθείκελε επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο 

εξβίαο. 

 Σέινο γηα ηελ πεξίνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα πξέπεη λα γίλεη 

κηα αλαθνξά ζηνλ λέν πξφεδξν ηεο εξβίαο ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο ηνπ νπνίνπ ε 

καθξνρξφληα ζεηεία είρε πνιιέο επηπηψζεηο ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο ρψξαο. Ο 

Μηιφζεβηηο ήηαλ ν θχξηνο απνδέθηεο ηνπ εθθνιαπηφκελνπ ζεξβηθνχ εζληθηζκνχ αιιά 

θαη ν θχξηνο εκπλεπζηήο εζληθηζηηθψλ ηδεσδψλ ζην ζεξβηθφ ιαφ. Ο λένο πξφεδξνο ηεο 

εξβίαο «μεπήδεζε» κέζα απφ κηα εζληθηζηηθή ηνπ δήισζε κε αθνξκή κηα πνιηηηθή 

επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Κφζνβν, φληαο κάιηζηα αληηθαηαζηάηεο ηνπ 

πξνέδξνπ ησλ έξβσλ Κνκκνπληζηψλ ν νπνίνο έπξεπε λα παξαζηεί ζε απηή. Ο 

Μηιφζεβηηο παξψλ ζε ζρεδφλ αζήκαληεο αμίαο θαη έθηαζεο δηαπιεθηηζκνχο κεηαμχ 

έξβσλ θαη Αιβαλψλ δήισζε, παξνπζία ηειενπηηθψλ κέζσλ, φηη δελ ζα άθελε 

θαλέλαλ λα πεηξάμεη ηνπο έξβνπο ηνπ Κνζφβνπ. Απηφ ζπλέβε ην 1987 θαη θπζηθά 

φηαλ έιεγε θαλέλαλ, απεπζχλνληαλ ζηνπο Κνζνβάξνπο Αιβαλνχο. Απφ ηφηε ε 

δεκνηηθφηεηα ηνπ, πνπ θξφληηδε λα εληζρχεη κε λέεο εζληθηζηηθέο εμαγγειίεο,  

απμαλφηαλ ζπλερψο κέρξη πνπ έθζαζε λα γίλεη Πξφεδξνο ηεο εξβίαο. Οη απφςεηο ηνπ 

θαη νη επηδηψμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ γηα 

ηνπο κελ Μνπζνπικάλνπο λα ηνπο ελζσκαηψζεη ζηε εξβία θαη γηα ηνπο Αιβαλνχο λα 

θαηαξγήζεη θάζε είδνπο εηδηθφ θαζεζηψο πνπ βίσλαλ
115
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Κεθάιαηο 3
ο
  Η Βοζλία – Δρδεγοβίλε 

 

3.1  Ζ Βνζλία κέρξη ηνλ πφιεκν (1989-1992) 

 

 Σν 1989 είλαη ε ρξνληά πνπ αξρίδεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηε 

Γηνπγθνζιαβία. Ζ νηθνλνκία ζηε ρψξα είλαη ζε ηξαγηθά επίπεδα ελψ ν πιεζσξηζκφο 

θηλείηαη ζε δπζζεψξεηα χςε (800-900% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη πάλσ απφ 

1000% ζην ηέινο ηνπ
116

). Ο Μηιφζεβηηο έρεη πεηχρεη νπζηαζηηθά ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απηφλνκσλ πεξηνρψλ ζε φθεινο ηεο εξβίαο. Οη 

ζρέζεηο εξβίαο – ινβελίαο απνηεινχλ ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηελ Οκνζπνλδία. 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ερζξφηεηα πνπ πξφβαιαλ νη δχν απηέο ρψξεο πήξαλ κέξνο 

θαη νη ππφινηπεο δεκνθξαηίεο. Κάπνηεο πξσηαγσλίζηεζαλ θαη θάπνηεο άιιεο έκεηλαλ 

λα αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα θάζε ζηηγκήο. Ζ Βνζλία αθξνβαηνχζε αλάκεζα ζηηο 

ζρέζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ εζλψλ ηεο. Δπίζεο ηφζν ε εξβία φζν θαη ε Κξναηία δελ 

θαηλφηαλ λα είραλ δηάζεζε λα παξαηηεζνχλ απφ αμηψζεηο εληφο ηεο. Με ηελ απνγξαθή 

ηνπ 1991 επηβεβαηψζεθε ε αχμεζε ζηελ πιεζπζκηαθή δηαθνξά κεηαμχ Μνπζνπικάλσλ 

θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ. Οη Μνπζνπικάλνη πιένλ απνηεινχζαλ ην 43,7% ελψ έξβνη 

θαη Κξνάηεο 31,4% θαη 17,3% αληίζηνηρα. Ζ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

Μνπζνπικάλσλ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ απμεκέλε γελλεηηθφηεηα ησλ 

Μνπζνπικάλσλ.
117

 Μέρξη ηελ δηαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο 

ζηηο 03 Μαξηίνπ 1992 νη εληφο ηεο δεκνθξαηίαο ζθέςεηο, επηινγέο θαη απνθάζεηο γηα 

ην ίδην ην θξάηνο δηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε. 

 ε απηή ηελ δχζθνιε πεξίνδν ε ρψξα είρε γηα εγέηε ηεο ηνλ Αιία Ηδεηκπέθνβηηο 

(Alia Izetbekovic). Ο Ηδεηκπέθνβηηο θπιαθίζηεθε δχν θνξέο γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

ελάληηα ζηελ «ελφηεηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο». Μία θνξά ήηαλ ην 1946 θαη άιιε κία 
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θνξά ην 1983. Καη ηηο δχν θνξέο εμέθξαζε, θαηά ην θξάηνο, απφςεηο πνπ είραλ έληνλα 

εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα. Σν 1970 είρε γξάςεη ηελ «Ηζιακηθή Γηαθήξπμε» ζηελ νπνία 

επρφηαλ λα θάλεη ηε Βνζλία ηζιακηθφ θξάηνο ζηα πξφηππα ηνπ Παθηζηάλ. Ζ ζχιιεςε 

ηνπ ην 1983 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηεο δηαθήξπμεο απηήο
118

.  Ήηαλ επηδέμηνο 

ζην λα ειίζζεηαη  θαη λα θεξδίδεη φηη πεξηζζφηεξν κπνξνχζε κέζα απφ ζχλζεηεο 

θαηαζηάζεηο. ην πξφζσπν πνπ πξφβαιε ζην εμσηεξηθφ ήηαλ δεθηηθφο κνπζνπικάλνο 

πνπ ππνζηήξηδε ηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο. ηo εζσηεξηθφ ηεο Βνζλίαο 

φκσο, έδεηρλε πην αθξαίνο θαη κε δηάζεζε επηβνιήο ηζιακηθψλ πξαθηηθψλ. Γελ ήηαλ 

ιίγνη απηνί πνπ είραλ κπεξδεπηεί ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ
119

. 

Δπίζεο κεγάιε αξλεηηθή εληχπσζε έθαλε ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εγθιεκαηία Μνχζαλ 

Σνπάινβηηο- Κάθν (Musan Topalovic- Kako) κε ηνλ νπνίν είρε γλσξηζηεί ζηε θπιαθή. 

Σνλ άλζξσπν απηφ κάιηζηα φξηζε λα  νξγαλψζεη ηελ  άκπλα ηνπ εξάγεβν ηνλ πξψην 

θαηξφ ηνπ πνιέκνπ ηεο Βνζλίαο. Σέινο δελ πξνζπάζεζε λα επέκβεη θαη λα ζηακαηήζεη 

ηηο αθξφηεηεο ησλ Μνπζνπικάλσλ  ελαληίσλ έξβσλ θαη Κξναηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εξάγεβν φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
120

.  

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1989 ζηε Βνζλία έγηλαλ δηαδειψζεηο απφ ηνπο έξβνπο ππέξ 

ηνπ Μηιφζεβηηο θαη απφ ηνπο Κξνάηεο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κξναηίαο. Ζ 

θαηάζηαζε δηαθαηλφηαλ πσο νδεγνχληαλ ζε φμπλζε. Μεηά ηελ δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε 

ζηηο δεκνθξαηίεο γηα πνιπθνκκαηηθέο εθινγέο, ζηε Βνζλία ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα 

επεδίσθε λα δηνξγαλσζνχλ εθινγέο φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ζηε ρψξα. Ο ιφγνο ήηαλ 

λα κελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηνπο ςεθνθφξνπο λα πνισζνχλ εζληθά απφ δεκαγσγνχο 

εζληθηζηέο. Ζ αξρηθή ζθέςε ήηαλ γηα ηελ άλνημε ηνπ 1990
121

. Σειηθά νη εθινγέο 

νξίζηεθαλ γηα ηνλ Ννέκβξην θαζψο ν ρξφλνο θάλεθε πσο δελ επαξθνχζε γηα λα 

νξγαλσζνχλ πνιηηηθά θφκκαηα θαη λα λνκνζεηεζνχλ νη θαλφλεο πνιπθνκκαηηθψλ 

εθινγψλ. Σα ππνςήθηα θφκκαηα απαγνξεπφηαλ λα είλαη «εζληθά» θαη λα έρνπλ «εζληθή 

αηδέληα». Φπζηθά ζηελ πξάμε έγηλε ην αθξηβψο αληίζεην. Σν θχξην θφκκα ησλ 
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Μνπζνπικάλσλ ήηαλ ην «Κφκκα Γεκνθξαηηθήο Γξάζεο» (Stranca Democratske Akcije 

ή SDA) κε αξρεγφ ηνλ Ηδεηκπέθνβηηο. Τπήξρε επίζεο ν «Μνπζνπικαληθφο Βνζληαθφο 

Οξγαληζκφο» (ΜΒΟ) ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηε κεηξηνπαζή κεξίδα ηνπ SDA ιίγν πξηλ 

ηηο εθινγέο κε εγέηε ηνλ Ενπιθηθάξπαζηηο (Zulficurpasic). Αξθεηνί Μνπζνπικάλνη 

ζπλαζπίζηεθαλ θαη γχξσ απφ ην πξψελ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα πνπ ηψξα νλνκαδφηαλ 

«Κνκκνπληζηηθή Λίγθα- νζηαιηζηηθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα» (Savez Komunista- 

Socijalisticka Demokratska Partija ή SK-SDP) θαη ν εγέηεο ηνπ ήηαλ Μνπζνπικάλνο. 

Απέλαληί ηνπο ην εξβηθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (Srpska Demokratska Stranka Bosne i 

Hercegovine ή SDS) κε εγέηε ηνλ Κάξαδηηο θαη ε Κξναηηθή Γεκνθξαηηθή Έλσζε ηεο 

Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο (Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine ή HDZ). 

Τπήξραλ θαη άιια θφκκαηα απφ ηα φπνηα μερψξηδε ε «πκκαρία ησλ 

Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γπλάκεσλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο» (Savez Reformskih Snaga 

Jugoslavije ή SRSJ) ην νπνίν θαηλφηαλ λα είλαη ππέξ ησλ νκνζπνλδηαθψλ ζεζκψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ θαηαδείθλπαλ ηελ εζληθή πφισζε ησλ ςεθνθφξσλ κε 

ηειηθφ ληθεηή ηνλ Ηδεηκπέθνβηηο πνπ θαηέθηεζε 43 έδξεο (SDA:43, SDS:34, HDZ:21, 

SK-SDP:15, SRSJ: 12, MBO:2 θαη ηα ππφινηπα κηθξά θφκκαηα: 3). Μεηά ηηο πξψηεο 

ειεχζεξεο εθινγέο ζηε Βνζλία ζα έπξεπε λα παξζνχλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην 

κέιινλ ηφζν ηεο Βνζλίαο φζν θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Οη Μνπζνπικάλνη κέζσ ησλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ ηνπο δήισλαλ φηη δελ ήζειαλ ηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

ηνπιάρηζηνλ έσο ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Κξναηία.  Ο Ηδεηκπέθνβηηο καδί κε 

ηνλ Γθιηγθφξνθ (Gligorov) θαηλφηαλ πσο ήηαλ νη κεγαιχηεξνη θαη πην εηιηθξηλείο 

ππνζηεξηθηέο ηεο Οκνζπνλδίαο ζην ζπλέδξην πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1990
122

, 

ελζσκαηψλνληαο ζε απηή ηηο λέεο ηάζεηο θαη πξαγκαηηθφηεηεο γηα πεξηζζφηεξε 

αλεμαξηεζία ησλ Γεκνθξαηηψλ πάληα φκσο εληφο ηεο
123

. ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ν 

Κάξαδηηο (Karazic) αξρηθά ππνζηήξηδε πσο αδηαίξεηε ε Βνζλία ζα πξέπεη λα ππαρζεί 

ζηε Γηνπγθνζιαβία. Πίζσ απφ ηελ πξφηαζε απηή ήηαλ ε ζέιεζε ηνπ ε Βνζλία λα γίλεη 

«ζεξβηθή επαξρία». Ο Ηδεηκπέθνβηηο ζεσξνχζε πσο ε Βνζλία ζα κπνξνχζε λα κείλεη 

εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κφλν αλ έκελε ζε απηήλ θαη ε Κξναηία, ηνπιάρηζηνλ. Απφ 

εδψ θαη ζην εμήο νη Μνπζνπικάλνη αληηκεηψπηδαλ ηνλ θίλδπλφ λα αθξσηεξηαζηεί ε 
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ρψξα ηνπο θαη φρη κφλν απφ ηνλ Μηιφζεβηηο, πνπ ήηαλ ν θαλεξφο ερζξφο, αιιά θαη απφ 

ηνλ Σνχληδκαλ
124

. Δμάιινπ φηαλ νη δχν ηνπο ζπλαληήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1991 

(νπζηαζηηθά κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ κεηαμχ ηνπο πνιέκνπ) ν Σνχληδκαλ ήηαλ απηφο 

πνπ πξφηεηλε ζηνλ Μηιφζεβηηο «αιιαγή» ησλ ζπλφξσλ ηεο Βνζλίαο
125

. Σνλ ρεηκψλα 

ηνπ ίδηνπ έηνπο νη έξβνη ηεο Βνζλίαο θαη νη Κξνάηεο ηεο Δξδεγνβίλεο άξρηζαλ λα 

θεξχηηνπλ απηφλνκεο πεξηνρέο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1991 ζην βνζληαθφ θνηλνβνχιην 

ζπδεηήζεθε ε πεξίπησζε αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο. Οη 

Μνπζνπικάλνη εμέθξαζαλ αλνηρηά ηελ πξφζεζε ηνπο γηα αλεμαξηεζία θαη έμνδν απφ 

ηε Γηνπγθνζιαβία. Θα έκελαλ ζε έλα νκνζπνλδηαθφ θαζεζηψο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 

ζηε Γηνπγθνζιαβία ζα ζπκκεηείρε ηφζν ε Κξναηία φζν θαη ε εξβία. Βέβαηα ε 

Κξναηία είρε ήδε θεξχμεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο νπφηε νη πξνυπνζέζεηο πνπ νη 

Μνπζνπικάλνη έζεηαλ ήηαλ θαζαξά πξνθάζεηο. Ο Κάξαδηηο πξφηεηλε παξακνλή ζηε 

Γηνπγθνζιαβία θαη αλ ε Κξναηία πεηχραηλε ηελ δηεζλή ηεο αλαγλψξηζε ζαλ 

αλεμάξηεην θξάηνο, ηα έζλε ηεο Βνζλίαο λα αλαπξνζδηνξηζηνχλ θαη αθφκα θαη λα 

απνζρηζηνχλ. Οη Κξνάηεο βνπιεπηέο ηάρζεθαλ ζην πιεπξφ ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ν 

Κάξαδηηο απεηινχζε κε πφιεκν. Οη απνθάζεηο πνπ παξζήθαλ απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο 

ζηε ζπδήηεζε απηή ήηαλ θαη ε νξηζηηθή απνκάθξπλζε απφ ηελ Γηνπγθνζιαβία ζαλ 

νκνζπνλδία. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1992 ε απφθαζε πάξζεθε κε απνρψξεζε ησλ 

εξβνβφζλησλ  απφ ηε βνπιή. Σειηθά ε δηαθήξπμε έγηλε ζηελ 1 Μαξηίνπ θαη ηελ ίδηα 

λχρηα νη έξβνη ηεο ρψξαο άξρηζαλ ηηο ήδε πξνεηνηκαζκέλεο πνιεκηθέο θηλήζεηο ηνπο 

ζηήλνληαο νδνθξάγκαηα απνθιείνληαο πφιεηο θαη ην πξσί ηεο επφκελεο ππήξμαλ θαη νη 

πξψηνη λεθξνί. Ο πφιεκνο ζηε Βνζλία είρε αξρίζεη. 

 

3.2  Ο πφιεκνο 

 

 Ο πφιεκνο ηεο Βνζλίαο είρε κηα ηδηνκνξθία. Ήηαλ έλαο πφιεκνο πνπ νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο μεθίλεζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ, ζπλερίζηεθαλ θαζ’ 
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φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαη ηειείσζαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ. Οη εξβνβφζληνη δεηνχζαλ, 

ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο ηνπιάρηζηνλ, έλα αλεμάξηεην Βνζληαθφ 

θξάηνο κε θάζε εζλφηεηα λα έρεη ην δηθφ ηεο απηφλνκν θξάηνο θαη κεηαμχ ηνπο λα είλαη 

ελσκέλα κε κηα «ραιαξή» έλσζε. Δπίζεο ζην εξβνβνζληαθφ απηφ θξάηνο λα 

εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα έρεη «εηδηθνχο» δεζκνχο κε ηε 

Γηνπγθνζιαβία.  Οη Μνπζνπικάλνη δελ δέρνληαλ ηελ πιήξε απηνλφκεζε πεξηνρψλ ηεο 

Βνζλίαο  αιιά ππνζηήξηδαλ έλα θξάηνο κε ηξεηο εζλφηεηεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα 

ζα δηαθπιάζζνληαλ ζπληαγκαηηθά. Οη Κξναηνβφζληνη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

απηνλφκεζε παίξλνληαο φκσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο Δξδεγνβίλεο. Ζ πξφηαζε ηεο 

Δπξσπατθήο  Κνηλφηεηαο ( απφ εδψ θαη ζην εμήο ΔΚ) ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1992  ήηαλ 

απηνλφκεζε θαη δηαλνκή εδαθψλ απφ 44% ζε έξβνπο θαη Μνπζνπικάλνπο θαη 12% 

ζηνπο Κξνάηεο. Ζ ιχζε πνπ πξνηάζεθε ήηαλ πνιχ απιή θαη δελ ηθαλνπνηνχζε θαλέλαλ. 

Γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο ήηαλ ηειείσο αληίζεηε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη έξβνη θαη 

Κξνάηεο ζεψξεζαλ πνιχ κηθξά ηα εδαθηθά πνζνζηά ηνπο. Ο Ηδεηκπέθνβηηο δηαθήξπηηε 

αθφκα ζηα κέζα ηνπ Μαξηίνπ, πσο δελ ζα ππάξμεη πφιεκνο ζηε Βνζλία
126

.  

 Οη εξβνβφζληνη ήηαλ απηνί πνπ μεθίλεζαλ ηηο βηαηφηεηεο πξνζπαζψληαο λα 

πάξνπλ ηνλ έιεγρν πφιεσλ, ζηήλνληαο νδνθξάγκαηα θαη εθδηψθνληαο 

Μνπζνπικάλνπο. Έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο επηθξαηνχζε ζηε ρψξα απφ ηηο αξρέο ηνπ 

Μαξηίνπ. ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ εξβνβφζληνη παξαζηξαηησηηθνί ρηχπεζαλ κε 

ππξνβνιηθφ ηελ πφιε Μπνζάλζθη Μπξνλη κε δέθα λεθξνχο ελψ κία θξναηηθή 

Σαμηαξρία εηζήιζε ζηε Βνζλία θαηαιακβάλνληαο έλα ρσξηφ θαηνηθνχκελν απφ 

έξβνπο.  Οη εξβνβφζληνη παξαζηξαηησηηθνί νπιηζκέλνη θαιχηεξα, θαηαιάκβαλαλ 

πφιεηο κε κεηθηνχο πιεζπζκνχο θαη ζηηο 5 Απξηιίνπ επηηέζεθαλ ζην εξάγεβν κε 

ππξνβνιηθφ θαη φικνπο. θνηψζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 100 άλζξσπνη. Σελ πφιε 

ππεξαζπηδφηαλ νη Κξναηνβφζληνη κε δηάθνξεο δηθέο ηνπο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο. 

ηηο 6 Απξηιίνπ νξγαλψζεηο έξβσλ εζεινληψλ ηεο εξβίαο (Chetnik) αιιά θαη ν 

Γηνπγθνζιαβηθφο Δζληθφο ηξαηφο επηηέζεθαλ θαη θαηέιαβαλ πεξηνρέο. Μέζα ζε απηέο 

θαη ηελ κηθξή πφιε Εβφξληθ απφ ηελ νπνία εθδίσμαλ κεγάιν κέξνο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ κε ηελ θαηάιεςε ηεο. ηνπο επφκελνπο 3 κήλεο έξβνη 

παξαζηξαηησηηθνί ζθφησζαλ ή εθδίσμαλ φιν ηνλ Μνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ ηεο 
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πφιεο. Οη εξβνβφζληνη έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ Δζληθνχ 

ηξαηνχ θαηέιαβαλ κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ ηηο πφιεηο Μπξάηνπλαηο, ξεκπξέληηζα, 

Βηζεγθξαλη, Νηεξβέληα θαη Φφηζα. ηηο 10 Μαΐνπ ηνπηθέο δπλάκεηο Μνπζνπικάλσλ 

αλαθαηέιαβαλ ηελ πφιε ξεκπξέληηζα.  ηα κέζα Μαΐνπ νη εξβνβφζληνη ίδξπζαλ ηνλ 

δηθφ ηνπο «θξαηηθφ» ζηξαηφ (ηξαηφο ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο). Ο Μηιφζεβηηο 

απέζπξε ηηο γηνπγθνζιαβηθέο έλνπιεο δπλάκεηο απφ ηα εδάθε ηεο Βνζλίαο αιιά 

«απέιπζε» 55.000 εξβνβφζληνπο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε απηέο, νη νπνίνη 

ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ «θξαηηθφ» ζεξβνβνζληαθφ ζηξαηφ. Σν Βειηγξάδη ππνζηήξηδε θαη 

ζπληεξνχζε πιηθνηερληθά ηνλ ζηξαηφ απηφ. Καηά ηελ  CIA ν ζηξαηφο απηφο αξηζκνχζε 

250.000 ζηξαηηψηεο
127

. Σελ ίδηα επνρή ζρεδφλ, θαη νη Μνπζνπικάλνη πξνζπαζνχζαλ λα 

νξγαλψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο έλνπιεο δπλάκεηο. Ζ ηαθηηθή ησλ εξβνβφζλησλ ελάληηα 

ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαιάκβαλαλ ήηαλ λα ηνπο εθδηψθνπλ ή λα 

ηνπο ζθνηψλνπλ ψζηε νη «κεηθηέο» πεξηνρέο λα γίλνπλ ζεξβηθέο. Μηα θαηάπαπζε ππξφο 

πνπ ζπκθσλήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1992 δελ εθαξκφζηεθε. Οη εξβνβφζληνη 

θαηαιάκβαλαλ ζπλερψο λέα εδάθε πιένλ ελαληίσλ θαη ησλ Κξναηψλ. Μαδί κε ηνπο 

Κξναηνβφζληνπο πνιεκνχζαλ θαη Κξναηηθέο δπλάκεηο ζηελ Δξδεγνβίλε. ηηο 6 

Οθησβξίνπ νη Κξνάηεο απψιεζαλ ην Μπνζάλζθη Μπξνλη, ελψ ιίγν αξγφηεξα ηελ πφιε 

Σδάηηζε. Οη εξβνβφζληνη πάλησο απέηπραλ λα θαηαιάβνπλ ηηο πφιεηο Μπίραηο θαη 

Οξάζηζε. ην ηέινο ηνπ 1992 νη εξβνβφζληνη θαηείραλ ην 70% ηεο Βνζλίαο- 

Δξδεγνβίλεο θαη νη Κξναηνβφζληνη ην 20%. Ζ Βνζληαθή θπβέξλεζε ήιεγρε ην 10% θαη 

ηηο πφιεηο εξάγεβν, Μπίραηο, Γθνξάδληε, ξεκπξέληηζα, Σνχδια, θαη Εέπα. Μερξη 

εθείλε ηε ζηηγκή πεξίπνπ 100.000 λεθξνί απφ ηνπο νπνίνπ ην 90% άκαρνη θαη 2-2,5 

εθαηνκκχξηα εθηνπηζκέλνη
128

. Ο Κάξαδηηο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1992 δηαθήξπμε ηελ ιήμε 

ηνπ πνιέκνπ αθνχ, φπσο ηζρπξηδφηαλ, νη εξβνβφζληνη πήξαλ απηά πνπ δηεθδηθνχζαλ. 

ην κεηαμχ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ έηνπο ζηε Βνζλία αλαπηχρζεθαλ νη πξψηεο δπλάκεηο 

ηνπ ΟΖΔ πνπ νλνκάζηεθαλ UNPROFOR εξρφκελεο απφ ηελ Κξναηία πνπ ήδε ήηαλ 

αλαπηπγκέλεο. 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1993 κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ πνιέκνπ έγηλε 

απφ ηνπο δχν δηακεζνιαβεηέο ηεο ΔΚ, Βαλο θαη ΄Ονπελ. Ζ πξφηαζε ηνπο πξνέβιεπε 
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ηελ δεκηνπξγία δέθα επαξρηψλ ζηε Βνζλία, ηελ άκεζε θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ, 

ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ θαη ηνλ αθνπιηζκφ. Οη Κξναηηθή πιεπξά απνδέρζεθε 

εμνινθιήξνπ ην ζρέδην ελψ ν Ηδεηκπέθνβηηο κε επηθπιάμεηο γηα ηηο εδαθηθέο 

πξνβιέςεηο ησλ επαξρηψλ ηνπ ζρεδίνπ. Ο Κάξαδηηο παξφιεο ηηο πηέζεηο δελ ην έθαλε 

απνδεθηφ. 

 Λίγν κεηά ηελ απνηπρία ηεο πξφηαζεο Βαλο- ΄Ονπελ, Μνπζνπικάλνη 

επηηέζεθαλ ζε δχν ρσξηά θαηνηθνχκελα απφ Κξνάηεο. Γχν κέξεο αξγφηεξα νη Κξνάηεο 

θαηέιαβαλ ην ρσξηφ Αρκίηζη θαη ζθφησζαλ 116 Μνπζνπικάλνπο, θαηέζηξεςαλ 169 

ζπίηηα θαη δχν ηδακηά. Ήηαλ κία απφ ηηο ζθαγέο απηνχ ηνπ πνιέκνπ.  Ήηαλ ε αξρή ηνπ 

Κξναηφ- Μνπζνπικαληθνχ πνιέκνπ. Οη ιφγνη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ κεηαζηξνθή απφ 

ηηο ζπκκαρηθέο ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ ζε ερζξηθέο ήηαλ πνιινί θαη αλαιχνληαη 

απφ ηελ  Sabrina P. Ramet
129

. Δθηφο απφ ηελ ζηάζε ηνπ πξνέδξνπ Σνχληδκαλ πνπ 

πάληα επνθζαικηνχζε βνζληαθά εδάθε γηα ηε ρψξα ηνπ, ε ζηάζε ησλ Μνπζνπικάλσλ 

θαη ηνπ Ηδεηκπέθνβηηο ζε θάζε εηξελεπηηθή πξνζπάζεηα ήηαλ ε θπξηφηεξε αηηία 

κεηαζηξνθήο ηεο ζηάζεο ησλ Κξναηψλ. ιν ζρεδφλ ην 1993 νη Κξναηηθέο δπλάκεηο 

πνιεκνχζαλ  ελάληηα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη αξρηθά θαηλφηαλ πσο πεηχραηλαλ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο. ηηο 9 Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηέιαβαλ ηελ πφιε Μφζηαξ θαη ήηαλ ηφηε 

πνπ θαηέζηξεςαλ ηελ ηζηνξηθή γέθπξα ηεο πφιεο. Μεηά ηελ πξνζπάζεηα ησλ Βαλο θαη 

΄Ονπελ έγηλε κηα αληηπξφηαζε απφ ηνλ Κάξαδηηο ζηηο 21 Μαΐνπ πνπ δελ ζπδεηήζεθε 

παξαπάλσ αθνχ ν Ηδεηκπέθνβηηο απέθιεηζε θάζε πεξίπησζε ζπλνκηιίαο. Ζ πξφηαζε 

πξνέβιεπε ηξηρνηφκεζε νπζηαζηηθά ηεο ρψξαο ζε απηφλνκεο πεξηνρέο πνπ θπζηθά 

θάιππηε θαηά πξψην ιφγν ηηο απαηηήζεηο ηα ζεξβνβνζληαθήο πιεπξάο
130

. Έλα αθφκα 

ζρέδην απηή ηε θνξά απφ ηνπο ΄Ονπελ θαη ηφιηελκπεξγθ (Stoltenberg) πξνηάζεθε κε 

ηξεηο Γεκνθξαηίεο εληφο ηεο Βνζλίαο ηνλ Ηνχιην- Αχγνπζην ηνπ 1993, κε πεξηζζφηεξα 

εδάθε απφ φηη ζην πξνεγνχκελν ζρέδην γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Σειηθά, παξφιεο ηηο 

δηαβεβαηψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πξηλ ηελ ηειηθή ζπλάληεζε φηη ζα 

ζπκθσλήζνπλ, απηφ δελ έγηλε. Ο ΄Ονπελ θσηνγξαθίδεη έκκεζα, εθηφο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο πνπ ιεηηνχξγεζε ρσξίο νκφλνηα δίλνληαο αθνξκέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
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ηνλ Ηδεηκπέθνβηηο, πνπ θαηλφηαλ φηη θαζεζχραδε ηνπο δηακεζνιαβεηέο γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ ζρεδίνπ ηνπο απφ κέξνπο ηνπ. Απνδείρηεθε πσο ηνπο παξαπιαλνχζε, γηα λα 

θεξδίδεη ρξφλν
131

. Οη Μνπζνπικάλνη εθηφο ησλ Κξναηψλ θαη έξβσλ απηφ ην δηάζηεκα 

ρξεηάζηεθε λα πνιεκήζνπλ θαη έλαλ εζσηεξηθφ ερζξφ. Ο Φίθξεη Άκπρηηο (Fikret 

Abhic), πνιηηηθφο αληίπαινο ηνπ Ηδεηκπέθνβηηο, θαη εκπιεθφκελνο ζε κηα πξνζπάζεηα 

γηα θαζαίξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, δηαθήξπμε ηελ απηφλνκε επαξρία ηεο Γπηηθήο Βνζλίαο 

ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1993. Ο Άκπρηηο ππνζηεξίρζεθε ηφζν απφ ηνλ Σνχληδκαλ φζν θαη 

απφ ηνλ Μηιφζεβηηο, ελψ δηεμήγαγε θαη παξεκπφξην θάλνληαο ηνλ κεζάδνληα ζε 

έξβνπο θαη Κξνάηεο. ηαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1994 ε θαηάζηαζε επλννχζε 

ζηξαηησηηθά ηνλ Ηδεηκπέθνβηηο, νη κνπζνπικαληθέο δπλάκεηο επηηέζεθαλ ελαληίσλ ηνπ 

ζηελ Βέιηθα Κιαληνχζα. Σειηθά ν Άκπρηηο καδί κε 30.000 ππνζηεξηθηέο ηνπ δηέθπγαλ 

ζηε ζεξβνθξαηνχκελε Βνζλία
132

. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1993 ν πξφεδξνο Κιίληνλ ησλ 

ΖΠΑ αλέιαβε πξσηνβνπιίεο ζηελ ππφζεζε ηεο Βνζλίαο νξίδνληαο σο απεζηαικέλν ηνλ 

Ρέληκαλ (Redman). Σν επφκελν ζρέδην πνπ ζπδεηήζεθε ήηαλ απηφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ πξνέβιεπε ηξείο απηφλνκεο πεξηνρέο θαη πνζνζηά 33,5% ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο, 17,5% ζηνπο Κξνάηεο θαη 49% ζηνπο έξβνπο ηεο ρψξαο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ ην 1993, δηήξθεζαλ κήλεο θαη ηειηθά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1994 απέηπραλ. ην κεηαμχ ζηα πεδία ησλ καρψλ νη εξβνβφζληνη επηηέζεθαλ μαλά ζηε 

ξεκπξέληηζα ηνλ Απξίιην ηνπ 1993. O OHE κεηά απφ απηφ εμέδσζε δχν απνθάζεηο 

ζηηο 6 Μαΐνπ θαη ζηηο 4 Ηνπλίνπ. Με ηελ κελ πξψηε φξηζε 6 πφιεηο σο «ειεχζεξεο 

δψλεο» απφ θάζε επίζεζε, ππνλνψληαο ηηο εξβνβνζληαθέο επηζέζεηο θαη κε ηελ 

δεχηεξε έδσζε ην δηθαίσκα ζηνπο θπαλφθξαλνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο. ηηο 6 πφιεηο, εθηφο ηεο ξεκπξέληηζαο 

πεξηιακβαλφηαλ ην εξάγεβν, ε Σνχδια, ην Γθνξάδληε, ε Φφηζα θαη ε Εέπα. Καζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ 1993 νη Δπξσπατθέο ρψξεο θη νη ΖΠΑ δελ κπνξνχζαλ λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε ιχζεηο θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο
133

. Οη Μνπζνπικάλνη πάλησο 

θαηάθεξλαλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη ηνπο Κξνάηεο θαη ηνπο έξβνπο. Σνπο έξβνπο, νη 
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νπνίνη δηαηεξνχζαλ ην 70% ηεο ρψξαο, ηνπο είραλ αλαραηηίζεη ελψ ζην κέησπν κε ηνπο 

Κξνάηεο ζεκείσζαλ θαη αξθεηέο λίθεο.   

  Σν 1994 άξρηζε κε λέεο δηαθσλίεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξσπαίσλ ελψ ν 

Ηδεηκπέθνβηηο δεηνχζε απφ ην ΝΑΣΟ αεξνπνξηθή επίζεζε ελαληίσλ ησλ 

εξβνβφζλησλ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ν ζηξαηεγφο Μιάληηηο (Mladic), γεληθφο αξρεγφο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ εξβνβφζλησλ, δηέηαμε ηνλ βνκβαξδηζκφ ηνπ 

εξάγεβν. ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ έγηλε ε ζθαγή ζηελ αγνξά ηνπ εξάγεβν φηαλ νη 

εξβνβφζληνη βνκβάξδηζαλ ηελ αγνξά Μαξθάια ηνπ εξάγεβν ζθνηψλνληαο 68 

άκαρνπο θαη ηξαπκαηίδνληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 200. Σν γεγνλφο απηφ 

επαηζζεηνπνίεζε ηε δηεζλή θνηλή γλψκε θαη ν ΟΖΔ δηέηαμε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

βαξέσλ φπισλ ησλ εξβνβφζλησλ απφ ηα πεξίρσξα ηνπ εξάγεβν. Οη εξβνβφζληνη 

παίδνληαο κε ηα λεχξα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ηειηθά απνζχξζεθαλ, θαηλνκεληθά 

ηνπιάρηζηνλ. Σνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο φηαλ νη εξβνβφζληνη επηηέζεθαλ ζην 

Γθνξάδληε νη ΖΠΑ εθηέιεζαλ θάπνηνπο πεξηνξηζκέλνπο βνκβαξδηζκνχο. Ο ζηξαηεγφο 

Μιάληηηο κεηξίαζε ηνλ ξπζκφ ηεο επίζεζεο αιιά ζπλέιαβε σο αηρκαιψηνπο 200 

θπαλφθξαλνπο. Ζ ηαθηηθή απηή ηνπ Μιάληηηο λα εθβηάδεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα 

απεηιψληαο ή θαη αζθψληαο βία ζηηο εηξελεπηηθέο δπλάκεηο πνπ ήηαλ εμνπιηζκέλεο 

ειαθξά άξρηζε απφ ηελ πξψηεο ζηηγκή πνπ αλέιαβε αξρεγφο ηνπ εξβνβνζληαθνχ 

ζηξαηνχ
134

. Ο ΟΖΔ δήηεζε ηελ παχζε ησλ βνκβαξδηζκψλ απφ ηηο ΖΠΑ. ε απηήλ ηε 

θάζε ηνπ πνιέκνπ ην ΝΑΣΟ θαη θπξίσο νη ΖΠΑ δηαθψλεζαλ κε ηνλ ΟΖΔ θαη έδεημαλ 

ζεκάδηα πσο ζα ελεξγήζνπλ απηφβνπια
135

. Κάησ απφ απηφ ην θφβν, ηεο δηαίξεζεο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ν ΟΖΔ ζπληάρζεθε κε ην ΝΑΣΟ θαη αλάγθαζαλ ππφ ηελ απεηιή 

ησλ ελαέξησλ βνκβαξδηζκψλ ηελ απνρψξεζε ησλ επηηηζέκελσλ ζε απφζηαζε απφ ηελ 

πφιε. Πξηλ ζπκβεί απηφ, ππήξμαλ 716 λεθξνί θαη πάλσ απφ 2.000 ηξαπκαηίεο 

Μνπζνπικάλνη. Κπξίσο θαη πάιη άκαρνη. Οη εξβνβφζληνη έδεημαλ κεγάιε αγξηφηεηα 

ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο φπνπ αλάγθαδαλ ηνπο θαηνίθνπο κε ην θφβν ησλ ζθαγψλ (πνπ 

είραλ πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο θνξέο σο ηφηε) λα εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 1994 νη Κξνάηεο είραλ ράζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εδαθψλ πνπ είραλ 
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θαηαθηήζεη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, θπξίσο απφ ηε γεληθεπκέλε επίζεζε ησλ 

Μνπζνπικάλσλ. Σφηε ήηαλ πνπ νη πξνζπάζεηεο ηνπ Ρέληκαλ θαηέιεμαλ ζε 

ζηξαηησηηθή ζπκθσλία Κξναηψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ελαληίσλ ησλ έξβσλ 

ηεξκαηίδνληαο ηελ κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε. ηε ζπκθσλία θαηέιεμαλ θαη ζρεηηθά κε 

ηηο πνιηηηθέο ηνπο επηδηψμεηο, απνδερφκελνη κηα Κξναηφ-Βνζληαθή Οκνζπνλδία. Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 1994 ην ηέηαξην θαηά ζεηξά εηξελεπηηθφ ζρέδην, κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή 

πξνζπάζεηα απηή ηε θνξά  ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απέηπρε. ε απηήλ 

δηλφηαλ 51% ζηνπο Κξνάηεο θαη Μνπζνπικάλνπο (φζν θαη ζηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε 

ζπλνιηθά) θαη 49% ζηνπο εξβνβφζληνπο. Αθφκε πξνέβιεπε ηηο πφιεηο εξάγεβν θαη 

Μφζηαξ ππφ δηεζλή έιεγρν. Ζ δπλαηφηεηα απάληεζεο πνπ δφζεθε ζηηο ηξείο εκπφιεκεο 

πιεπξέο ήηαλ λαη ή φρη. Δλψ Μνπζνπικάλνη θαη Κξνάηεο ην απνδέρζεθαλ ν Κάξαδηηο 

έζεηε φξνπο, ην νπνίν ζήκαηλε νπζηαζηηθά άξλεζε. Ζ ζηάζε απηή ηνπ εξβνβφζληνπ 

εγέηε εμφξγηζε θαη ηνλ Μηιφζεβηηο πνπ δελ δηέθνςε φκσο ηελ ππνζηήξημε.  Παξφιεο 

ηηο απνηπρίεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζρεδίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ αξγφηεξα
136

. Σν ππφινηπν κηζφ ηνπ 1994 νη 

κάρεο ζπλερίζηεθαλ κε ηνπο Βφζληνπο Μνπζνπικάλνπο λα εληζρχνληαη θαη λα έρνπλ 

πνιιέο επηηπρίεο. Οη εξβνβφζληνη απφ ηελ άιιε πιεπξά παξέκελαλ ηζρπξνί, αλ θαη δελ 

θαηάθεξαλ λα θαηαιάβνπλ ην Μπίραηο. 

ηηο αξρέο ηνπ 1995 νη εξβνβφζληνη θαηλφηαλ θνπξαζκέλνη θαη πην αδχλακνη 

απφ φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σνλ Φεβξνπάξην ε  Γηνπγθνζιαβία (εξβία θαη 

Μαπξνβνχλην) δήηεζε ηε κεζνιάβεζε ηεο Ρσζίαο γηα εμεχξεζε ιχζεο. Μηα ηξίκελε 

θαηάπαπζε ππξφο δελ νινθιεξψζεθε αθνχ ηνλ Μάξηην νη Μνπζνπικάλνη επηηέζεθαλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Σνχδιαο. Σνλ Απξίιην ην ΝΑΣΟ άξρηζε ζπδεηήζεηο γηα ηελ απνζηνιή 

40.000 δηθψλ ηνπ ζηξαηησηψλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ θπαλνθξάλσλ. Σνλ Μάην ε 

Κξναηία κε κηα επηρείξεζε αζηξαπή θαηέβαιε ηνπο έξβνπο ηεο Γπηηθήο ιαβνλίαο 

εληφο ηεο ρψξαο ηεο, θαη φια πιένλ έδεηρλαλ πσο ε ζέζε θαη ησλ εξβνβφζλησλ  ήηαλ 

δχζθνιε. ηηο 7 Μαΐνπ έλα ηπθιφ ρηχπεκα ζην εξάγεβν κε 7 λεθξνχο θαη ιίγν 

αξγφηεξα έλα αθφκα ζηελ Σνχδια κε 71 λεθξνχο είραλ ζαλ απνηειέζκαηα 

επαλεηιεκκέλεο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ηνπ ΝΑΣΟ. Ο Μιάληηηο αληέδξαζε παίξλνληαο 
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φκεξνπο θπαλφθξαλνπο θαη ηνπνζεηψληαο ηνπο ζε γέθπξεο θαη άιια θνκβηθά ζεκεία 

ζαλ αλζξψπηλεο αζπίδεο ζηνπο βνκβαξδηζκνχο. Ο Κάξαδηηο δηαθήξπμε πσο νη 

απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ δελ έρνπλ ηζρχ πιένλ ζηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο. Σν 

θαινθαίξη νη εξβνβφζληνη ζπλέρηζαλ ηηο επηζέζεηο ηνπο ζηε ξεκπξέληηζα θαη ζηε 

Εέπα. Ήηαλ εθεί πνπ νη αθξφηεηεο ηνπο έθηαζαλ ζην πςειφηεξν ζεκείν. ηαλ 

θαηέιαβαλ ηε ξεκπξέληηζα, ζηηο 12 Ηνπιίνπ, δηαρψξηζαλ ηνλ αηρκάισην πιεζπζκφ ζε 

άληξεο θαη γπλαηθφπαηδα θαη εθηέιεζαλ ηνπο 7.000 άληξεο. Αξγφηεξα, ππάξρνπλ 

καξηπξίεο πσο απφ ηα γπλαηθφπαηδα πήξαλ 30 πεξίπνπ παηδηά ηα νπνία εθηέιεζαλ 

επίζεο. Οη ζθελέο απφ ηελ θπγή ησλ θαηνίθσλ ζε ηεξάζηηα θαξαβάληα ρηιηνκέηξσλ κε 

νπνηνδήπνηε κέζν είλαη απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο απηνχ ηνπ πνιέκνπ. Μεηά ηα 

γεγνλφηα ηεο ξεκπξέληηζα, ε Εέπα παξαδφζεθε κε κνλαδηθφ φξν λα απνρσξήζνπλ νη 

θάηνηθνί ηεο δσληαλνί. Οη δπλάκεηο ηνπ ΟΖΔ απνδείρηεθαλ αλίθαλεο λα ζηακαηήζνπλ 

ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Οη Μιάληηηο θαη Κάξαδηηο θαηεγνξήζεθαλ σο εγθιεκαηίεο 

πνιέκνπ θαη ν Κάξαδηηο επηπιέσλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο γελνθηνλίαο. Σνλ Αχγνπζην 

θαη νη έξβνη ηεο Κξάηλαο είραλ εηηεζεί θαη πιένλ δελ ππήξρε θαλέλα ζέκα γηα 

εξβηθή αλεμάξηεηε ή απηφλνκε πεξηνρή ζηελ Κξναηία. Μάιηζηα ν θξναηηθφο ζηξαηφο 

πέξαζε ζηελ Δξδεγνβίλε πξνο ππνζηήξημε ησλ Κξναηνβφζλησλ. ηηο 28 Απγνχζηνπ 

έλαο αθφκε βνκβαξδηζκφο ηνπ εξάγεβν απφ ηνπο εξβνβφζληνπο ζε θεληξηθή αγνξά 

ζθφησζε 37  πνιίηεο. ηηο 30 Απγνχζηνπ ην ΝΑΣΟ μεθίλεζε καδηθέο απηή ηε θνξά 

αεξνπνξηθέο επηζέζεηο γηα δχν κέξεο θαη ηηο επαλέιαβε γηα 10 εκέξεο ζηηο 5 

επηεκβξίνπ. Απφ εθείλν ην ζεκείν νη Κξνάηεο θαη νη Μνπζνπικάλνη, 

εθκεηαιιεπφκελνη  ηνπο βνκβαξδηζκνχο  θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο  θαηαιάκβαλαλ 

ζπλερψο εδάθε εηο βάξνο ησλ εξβνβφζλησλ. Ζ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα 

πεδία ησλ καρψλ, νη αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί θαη νη πίεζε ησλ ΖΠΑ θπξίσο 

αλάγθαζε ηνπο εκπιεθφκελνπο λα ζπκθσλήζνπλ λα βξεζνχλ ζην Νηέηηνλ θαη λα 

ζπλνκηιήζνπλ πξνο ηελ εμεχξεζε ηειηθήο ιχζεο. Αθεηεξία ηεο ζπκθσλίαο ζα ήηαλ ε 

χπαξμε δχν εζληθψλ νληνηήησλ (Κξνάηεο- Μνπζνπικάλνη θαη έξβνη) κε εδαθηθά 

πνζνζηά 51% θαη 49% ελψ ζπλνκηιεηέο εθπξφζσπνη ησλ εζλνηήησλ ζα ήηαλ νη 

Μηιφζεβηηο, Σνχληδκαλ θαη Ηδεηκπέθνβηηο. ηελ αξρή ηνπ Ννεκβξίνπ ν πφιεκνο 

πξαθηηθά είρε ηεξκαηηζηεί. 

Ο ιήμε ηνπ πνιέκνπ βξήθε πεξίπνπ 215.000 ζπλνιηθά λεθξνχο. Απφ απηνχο 

160.000 λεθξνί ήηαλ Μνπζνπικάλνη 30.000 Κξνάηεο θαη 25.000 έξβνη. Οη 158.000 
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απφ ηνπο 160.000 Μνπζνπικάλνπο ήηαλ λεθξνί απφ έξβνπο θαη νη 2.000 απφ 

Κξνάηεο. Οη Κξνάηεο λεθξνί αληίζηνηρα ζθνηψζεθαλ θαηά 28.000 απφ ηνπο έξβνπο 

θαη 2.000 απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο ελψ 12.500 έξβνη ζθνηψζεθαλ απφ Κξνάηεο θαη 

12.500 απφ κνπζνπικάλνπο
137

.  Αλ θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη νη 

Μνπζνπικάλνη, νη αξηζκνί ησλ λεθξψλ αλαθέξνληαη φινη γηαηί νη ζάλαηνη θαη νη δσέο 

ησλ αλζξψπσλ δελ κπνξνχλ λα κελ αλαθεξζνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή 

θαηαγσγή. Οη Μνπζνπικάλνη απφ ηνπο αξηζκνχο θαίλεηαη πσο είραλ ηηο ζπληξηπηηθά 

πεξηζζφηεξεο απψιεηεο. Ο ιφγνο γηα απηφ ήηαλ πσο νη έξβνη ηεο Βνζλίαο δελ δηεμήγαλ 

απιά έλαλ πφιεκν. θνπφο ηνπο ήηαλ λα αθαλίζνπλ ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Απηφ 

δείρλεη θαη ε θαηαζηξνθή 650 ηδακηψλ ζηε ρψξα απφ ηνπο έξβνπο
138

. Σα ηδακηά ήηαλ 

νη απνδείμεηο ηεο χπαξμεο κνπζνπικάλσλ θαη έπξεπε λα εμαιεηθζνχλ. Γη απηφ ην ιφγν 

θαη ηα ηφζα εγθιήκαηα πνιέκνπ κε ηηο καδηθέο ζθαγέο θαη εθηειέζεηο. Αθφκα θαη ηηο 

ηειεπηαίεο ήκεξεο ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία, φηαλ νη εξβνβφζληνη εηηνχληαλ απφ 

Κξνάηεο θαη Μνπζνπικάλνπο, θάπνηεο ζεξβηθέο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο 

αζρνινχληαλ πεξηζζφηεξν κε εζλνθαζάξζεηο παξά κε ηνλ πφιεκν
139

. Σέηνηνπ είδνπο 

εγθιήκαηα δηαπξάρζεθαλ ηφζν απφ Κξνάηεο φζν θαη απφ Μνπζνπικάλνπο
140

, αιιά ην 

κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ εγθιήκαηνο, αλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έηζη φηαλ κηιάκε γηα 

αλζξψπηλεο δσέο, πνπ δηαπξάρζεθε απφ ηνπο έξβνπο δελ ζπγθξίλεηαη κε  απηφ πνπ 

έγηλε εηο βάξνο ηνπο.  
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3.3  Ζ ίδξπζε ηεο ρψξαο θαη ην θαζεζηψο ηεο 

 

 Παξφιν πνπ ζαλ έηνο ίδξπζεο ηεο « Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο» εκθαλίδεηαη ην 

1992 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλζήθε ηνπ Νηέηηνλ ήηαλ απηή πνπ ζθξάγηζε ηελ 

ίδξπζε ηεο λέαο ρψξαο. Απφ ηελ 01 Ννεκβξίνπ νη εθπξφζσπνη ησλ αληηκαρφκελσλ 

πιεπξψλ βξίζθνληαλ ζηελ πφιε  Νηέηηνλ (Dayton) ηνπ Οράην (Ohio) θαη άξρηζαλ νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ ζπκθσλία πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία ζαλ ε ζπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ. Οη 

ζπδεηήζεηο ζε απηή ηε θάζε δηαθξίλνληαλ απφ ηα ίδηα, εγσηζηηθά ζα ιέγακε, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ επηδείμεη νη πιεπξέο ζε πξνεγνχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Απηή ηε θνξά φκσο ε επηξξνή θαη ε πίεζε ησλ ΖΠΑ ζηε Βνζλία φπσο θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ πξνέδξσλ ηεο εξβίαο θαη Κξναηίαο αληί ησλ εξβνβφζλησλ θαη 

Κξναηνβφζλησλ εγεηψλ έδεηρλαλ πσο νη ζπδεηήζεηο ζα θαηέιεγαλ θάπνπ
141

.  Ζ 

ππνγξαθή ηεο ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1995 απφ ηνπο Μηιφζεβηηο, Σνχληδκαλ θαη  

Ηδεηκπέθνβηηο απνηέιεζε ηελ ηππηθή ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ αξρή γηα κηα λέα θάζε 

ηεο ηζηνξίαο ηεο Βνζλίαο θαη ησλ  Μνπζνπικάλσλ. 

 Ζ ζπκθσλία πνπ ηειηθά ππνγξάθεθε πξνέβιεπε έλα θξάηνο κε κηα θπβέξλεζε, 

αιιά μερσξηζηέο δηνηθεηηθέο αξρέο γηα ηηο δχν ζπληαγκαηηθέο νληφηεηεο ηνπ, ηελ 

Κξναηνβνζληαθή Οκνζπνλδία θαη ηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο. Σα θπξίαξρα 

έζλε πνπ ζα απάξηηδαλ ηελ πξψηε νληφηεηα, ήηαλ ησλ Κξναηψλ θαη ησλ Βφζλησλ 

Μνπζνπικάλσλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα εμεγήζνπκε πσο γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο πηνζεηήζεθε θαη θαζηεξψζεθε έλαο λένο φξνο, ν φξνο Bosniak, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ Bosnian πνπ θάιππηε ηνπο πνιίηεο ηεο Βνζλίαο. ηα ειιεληθά δελ 

κπνξεί φκσο λα κεηαθξαζηεί θάπσο θαη ζηελ εξγαζία ζα δηαηεξεζεί ν φξνο 

Μνπζνπικάλνη ζαλ εζληθφηεηα γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Βφζληαο.  Ζ εξβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο ζα ππέγξαθε φιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ζηξαηησηηθή θαη ηνπηθή ζηαζεξφηεηα, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ πξφζθπγεο, κλεκεία, 

εθινγέο, ηελ αζηπλνκία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο ιφγνο γηα ηελ απφθαζε απηή, 

πνπ πξνσζήζεθε απφ ηηο ΖΠΑ, ήηαλ λα κελ «λνηψζεη» ε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο 
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απνκνλσκέλε θαη μέλν ζψκα ζην ππφ ίδξπζε θξάηνο
142

. Ζ «Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε», 

ζπλερηζηήο ηεο «Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο» ηνπ 1992 ζα ήηαλ έλα 

θξάηνο ηειείσο «απνθεληξσκέλν» θαη ε θεληξηθή ηνπ θπβέξλεζε ζα είρε ειάρηζηε 

δχλακε. Θα ππήξραλ δχν θεληξηθέο βνπιέο. Ζ πξψηε απφ απηέο « Ζ Βνπιή ησλ 

Αλζξψπσλ» (House of Peoples) απνηεινχληαλ απφ δεθαπέληε άηνκα, πέληε απφ θάζε 

εζλφηεηα. Ζ δεχηεξε «Ζ βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ»  (House of Representatives) απφ 

42 άηνκα εθιεγκέλα 28 απφ ηελ Κξναηνβνζληαθή νληφηεηα θαη 14 απφ ηελ 

Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο. Δλψ ζηελ πξψηε βνπιή ηα κέιε είλαη αλά 5 απφ θάζε 

εζλφηεηα, ζηε δεχηεξε βνπιή ζα είλαη εθιεγκέλα εληφο ησλ νληνηήησλ αλεμαξηήησο 

απφ εζληθφηεηα. Ζ πεξίπησζε ηνπ βέην ζηηο βνπιέο απηέο απφ ηε ζεξβηθή πιεπξά είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηε εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο καδηθήο απνρήο ησλ έξβσλ ζηελ πξψηε 

βνπιή θαη ζπλαζπηζκνχ κε θάπνηα άιιε εζλφηεηα ζηε δεχηεξε βνπιή. ηε ρψξα ζα 

ππάξρεη πξνεδξία απνηεινχκελε απφ ηξία κέιε (έλα γηα θάζε έζλνο) θαη επηζπκία ηνπ 

ζεζκνχ είλαη λα ζπκθσλνχλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη απνθάζεηο θξίλνληαη κε 

πιεηνςεθία. Ο ζεζκφο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα είλαη 

ζεκαηνθχιαθαο ηνπ λένπ θξάηνπο θαη ζα παίξλεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο φηαλ ππάξρνπλ 

κεγάιεο δηαθσλίεο, πξνβιέπεη 9 κέιε. Κάζε εζλφηεηα απφ 2 θαη 3 απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή νη ζεζκνί πνπ θαζηεξψζεθαλ έδεηρλαλ πσο ε 

Κξναηνβνζληαθή νληφηεηα δηαρσξηδφηαλ θαη απηή. ηελ πξάμε ε 

Κξναηνκνπζνπικαληθή νληφηεηα δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηζνδχλακεο εζλφηεηεο πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζρεδφλ παληνχ ηζνδχλακα, αλ θαη πιεζπζκηαθά ε δηαθνξά ηνπο είλαη 

κεγάιε. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ε νληφηεηα απηή είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα ηηο 

αλάγθεο επίηεπμεο ζπκθσλίαο θαη γηα λα έρεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζε ζρέζε κε ηνπο 

έξβνπο. ηελ δηαδηθαζία ζπδεηήζεσλ θαη απνθάζεσλ, ζεσξεηηθά, κπνξνχλ νη δχν 

εζλφηεηεο λα δηαρσξηζηνχλ θαη λα ζπκκαρήζνπλ κε ηε ζεξβηθή πιεπξά.  

 Απηφ πνπ απνηέιεζε ην κεγαιχηεξν αγθάζη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Νηέηηνλ 

ήηαλ ην εδαθηθφ κέξνο ηεο ζπκθσλίαο. Ζ επηκνλή ηεο κνπζνπικαληθήο πιεπξάο 

κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί κφλν κε ηε δηαιιαθηηθφηεηα πνπ επέδεημαλ νη Σνχληδκαλ 

θαη Μηιφζεβηηο ζε θξίζηκεο ζηηγκέο. Γηα απηνχο ηνπο δχν κάιηζηα ήηαλ ηφζν ζεηηθή ε 

δηάζεζε πνπ θάπνηεο θνξέο έδεηρλαλ, ψζηε θαηλφηαλ πσο έρνπλ ζπκθσλεκέλε αηδέληα 
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παξαρσξήζεσλ θαη απαηηήζεσλ
143

. Ο Ηδεηκπέθνβηηο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πνιιέο 

θνξέο εκθαλίδνληαλ άθακπηνη θαη νδεγνχζαλ ηνπο Ακεξηθαλνχο δηακεζνιαβεηέο ζε 

«εθξήμεηο»
144

. Σν κεγαιχηεξν ζέκα, απηφ ηεο θαηνρήο ή ηεο δηαίξεζεο ηνπ εξάγεβν,  

ην επίιπζε ν Μηιφζεβηηο παξαδίδνληαο ηα εδάθε πνπ νη έξβνη θαηείραλ  εληφο ηεο 

πφιεο θαη  ζηα πεξίρσξα ηεο, ζηνπο  Κξναηνκνπζνπικάλνπο. Ο έξβνο πξφεδξνο 

έδσζε επίζεο θαη έλαλ πιαηχ δηάδξνκν γηα ην Γθνξάδληε πνπ ήηαλ κνπζνπικαληθφο 

ζχιαθαο ψζηε λα ελσζεί κε ηελ ππφινηπε Κξναηνβνζληαθή Έλσζε. Ο Σνχληδκαλ 

επίζεο ζην ηέινο έδσζε θάπνηα εδάθε ζηε ζεξβηθή πιεπξά γηαηί κε ηηο παξαρσξήζεηο 

ηνπ Μηιφζεβηηο ε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο ζα είρε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 49% πνπ 

είρε νξηζηεί σο πξνυπφζεζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσλ. ην ηέινο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πξνο φθεινο επίηεπμεο ηειηθήο ζπκθσλίαο ε πφιε ηνπ 

Μπξάηζθν (Brcko) αθέζεθε λα απνθαζηζηεί ζε δεχηεξν ρξφλν (κεηά απφ έλα έηνο) ζε 

πνηφλ ζα αλήθεη, κεηά απφ δηεζλή δηαηηεζία. (Υάξηεο 9) 

 Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ ήηαλ απηφ ηνπ 

ρξνληθνχ ζεκείνπ ησλ εθινγψλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ  ηε ζπκθσλία θαη ηεο ζχληαμεο 

ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. Ζ ζεξβηθή πιεπξά επηζπκνχζε ηηο άκεζεο εθινγέο θαη ηελ 

πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ ςεθνθφξνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ζε εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο, ελψ ε κνπζνπικαληθή απιά κε κία αίηεζε (έζησ θαη απφ απφζηαζε). Ζ 

ζεξβηθή πιεπξά, κεηά ηηο «εθθαζαξίζεηο» πνπ δηεμήγαγε θαηά ηνλ πφιεκν, είρε 

νκνηνγελή ζρεδφλ ζεξβηθή παξνπζία ζηα εδάθε πνπ θαηείρε. Οη πξφζθπγεο δελ ζα 

ηνικνχζαλ λα επηζηέςνπλ, λα δηακείλνπλ θαη λα εγγξαθνχλ νπφηε δελ ζα επεξέαδαλ κε 

ηελ ςήθν ηνπο ηηο εθινγέο
145

.  Αληίζεηα νη κνπζνπικαληθή πιεπξά επηδίσθε νη 

εθινγηθνί θαηάινγνη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991. Σειηθά ε ιχζε 

πνπ δφζεθε ήηαλ θαη εδψ ζπκβηβαζηηθή αθνχ νη πξφζθπγεο είραλ δηθαίσκα λα 

επηιέμνπλ αλ ήζειαλ λα ςεθίζνπλ ζηνλ ηφπν απφ φπνπ εθδηψρζεθαλ ή ζηνλ ηφπν πνπ 

ηψξα δηέκελαλ, γηα ηνπο εληφο ρψξαο ή ζε θάπνην άιιν νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Βνζλίαο 

πνπ ζα δήισλαλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηηο εθινγέο πνπ δηεμήρζεθαλ 
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ηειηθά κεηά απφ ζρεδφλ έλα ρξφλν, ν φξνο απηφο ηεο ζπκθσλίαο έπαημε κεγάιν ξφιν 

θαζψο ηειηθά ζην θνηλνβνχιην ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο εθιέρζεθαλ 18 

Μνπζνπικάλνη ζε ζχλνιν 84 εζληθψλ βνπιεπηψλ
146

.  

 Αμηνζεκείσηε επίζεο ε απφθαζε πνπ πάξζεθε γηα ηελ ίδξπζε δχν επίζεκσλ 

ζηξαηψλ ζηε ρψξα. Έλαλ γηα θάζε νληφηεηα. Ζ Βνζλία- Δξδεγνβίλε είλαη ην πξψην θαη 

κνλαδηθφ κέρξη ζήκεξα λφκηκν θξάηνο πνπ έρεη δχν επίζεκνπο ζηξαηνχο. Ζ δχλακε 

απηψλ ζπκθσλήζεθε ζε αλαινγία 2:1 ππέξ ηεο  Κξναηνκνπζνπικαληθήο Οκνζπνλδίαο. 

πκθσλήζεθε νη  ΖΠΑ λα εμαζθάιηδαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηξαηνχ 

ηεο Οκνζπνλδίαο αιιά ζην ηέινο ζπλέδξακαλ θαη άιια θξάηε, θπξίσο νηθνλνκηθά, 

φπσο ε Σνπξθία, ε ανπδηθή Αξαβία θαη ην Κνπβέηη. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηεο 

απφθαζεο γηα θνηλφ Μνπζνπικαληθφ- Κξναηνβνζληαθφ ζηξαηφ θαη ηα δχν κέξε ηεο 

Οληφηεηαο είραλ ηηο ελζηάζεηο ηνπο θαη ηηο ακνηβαίεο ακθηζβεηήζεηο ηνπο
147

. 

 Γηα φια απηά πνπ κε ηφζν κεγάιε δπζθνιία ζπκθσλήζεθαλ  έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα δηαθχιαμεο ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν απνθαζίζηεθε ε πξνζσξηλή 

εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθήο δχλακεο ηνπ ΝΑΣΟ πνπ έθζαλε ηηο 60.000 ζηξαηηψηεο θαη 

κε πξννπηηθή λα κεηψλεηαη φζν ε θαηάζηαζε ζην έδαθνο νκαινπνηείηαη. Ζ δχλακε πνπ 

εγθαηαζηάζεθε νλνκάζηεθε IFOR (Implementation FORce) θαη είρε σο έξγν ηεο ηελ 

εγγχεζε ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο, ηεο απφζπξζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ απφ 

πεξηνρέο, ηελ κεηεγθαηάζηαζε πνιεκηθψλ κέζσλ, ηελ απνζηξάηεπζε ζηξαηησηψλ θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο ρψξαο. Δπίζεο νη ηνπηθέο αληηκαρφκελεο δπλάκεηο 

ζα ππφθεηληαη  ζηνλ έιεγρν ηεο  IFOR. 
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3.4  Ζ Βφζληνη Μνπζνπικάλνη κέρξη ζήκεξα 

 

 Σα πξψηα ρξφληα ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο ήηαλ πνιχ δχζθνια. Σν πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξηδφηαλ σο πνιχ ζχλζεην. Μεηά ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ επηβνιή ηεο 

εηξήλεο θάζε εζλφηεηα έςαρλε γηα ην ξφιν ηεο ζην λεντδξπζέλ θξάηνο. Καη αλ ε 

εξβηθή Γεκνθξαηία ήηαλ δηαρσξηζκέλε ζηα πιαίζηα ηνπ θξάηνπο, ζηελ 

Κξναηνκνπζνπικαληθή Οκνζπνλδία ππήξραλ αξθεηά πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηελ χπαξμε κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ παληνχ ζρεδφλ 

ζηε ρψξα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ γηαηί ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απνθάζηζε ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα λα παξέκβεη, ραξαθηεξηδφηαλ σο ζχλζεην.  

 Ο ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί απφ ηε ζπκθσλία γηα επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηηο 

εζηίεο ηνπο απνδείρηεθε πνιχ δχζθνινο. ηηο 18 Μαξηίνπ 1996 ην εξάγεβν, ζχκθσλα 

θαη κε ηηο παξαρσξήζεηο ηνπ Μηιφζεβηηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ 

Νηέηηνλ, ελνπνηήζεθε ππφ ηνλ έιεγρν πιένλ ηεο Κξναηνκνπζνπικαληθήο Οκνζπνλδίαο. 

Ζ παξάδνζε φκσο ηνπ ζεξβηθνχ ηκήκαηνο δελ ήηαλ ηφζν απιή. πσο ν Richard 

Holbrooke πεξηγξάθεη ε κέξα ήηαλ εκέξα ληξνπήο. Απφ ηνπο πεξίπνπ 70.000 έξβνπο 

ηεο πφιεο έκεηλαλ 10.000 (νη νπνίνη αξγφηεξα έθπγαλ θαη απηνί). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνρψξεζεο, έξβνη εζληθηζηέο απφ άιιεο πεξηνρέο (θπξίσο απφ ην Πάιε) έβαδαλ 

θσηηά ζηελ πφιε θαη ζηα ζπίηηα πνπ εγθαηαιείπνληαλ. Καηέζηξεθαλ νηηδήπνηε έκελε 

πίζσ ρσξίο ε δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ λα εκπνδίδνπλ ηα γελφκελα
148

. Σν εξάγεβν, πνπ 

πιένλ ην θαηείραλ νη Μνπζνπικάλνη, είρε ππνκείλεη θαη κία δεχηεξε κεγάιε 

θαηαζηξνθή. Ζ πνιπεζληθή θνηλσλία πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα πεξηέγξαθε ζηε 

ζπκθσλία, κφλν θαληαζηαθή έδεηρλε ζε απηή ηελ πξψηε θάζε. Ζ επηζηξνθή ησλ 

εθηνπηζκέλσλ Μνπζνπικάλσλ απφ εδάθε πνπ ζηνλ πφιεκν θαηαθηνχζαλ νη έξβνη θαη 

νη Κξνάηεο ήηαλ κηα πνιχ αξγή δηαδηθαζία. Παξφιν πνπ πξνβιέπνληαλ λα μεθηλήζεη 

άκεζα κφιηο ην 1999 άξρηζε λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, εμαηηίαο ησλ κε παξνρψλ 
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εγγπήζεσλ αζθάιεηαο έσο ηφηε
149

. Απφ ηηο δχν νληφηεηεο έκπαηλαλ «γξαθεηνθξαηηθά» 

εκπφδηα ζε απηνχο πνπ επηζπκνχζαλ λα επηζηξέςνπλ
150

. ηελ ζεηηθή αιιαγή θιίκαηνο 

ζπλεηζέθεξε ζε θάπνην βαζκφ θαη ε εθινγή ηνπ Μίινληαξ Νηφληηθ (Milodar Dodik) σο 

πξσζππνπξγνχ ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο ην 1998, πνπ ζεσξνχληαλ εθηφο 

ησλ εζληθηζηηθψλ θχθισλ θαη ακέηνρνο ζηηο ζεξβηθέο αθξφηεηεο
151

. Σειηθά ην 2000 

επέζηξεςαλ πεξίπνπ 650.000 άλζξσπνη ζηηο εζηίεο ηνπο φκσο νη πεξηζζφηεξνη 

επέζηξεθαλ ζε κέξε πνπ απνηεινχζαλ πιεηνλφηεηα θαη φρη κεηνλφηεηα
152

.  Μέρξη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2003,   949.257 άηνκα είραλ επηζηξέςεη απφ ηνπο νπνίνπο 430.370 ήηαλ 

πξφζθπγεο θαη 518.887 εθηνπηζκέλνη ζην εζσηεξηθφ. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ήηαλ 

άλζξσπνη πνπ επέζηξεςαλ ζε πεξηνρέο πνπ ζα απνηεινχζαλ κεηνλφηεηα
153

.  

 Ζ ζπκβίσζε ησλ ιαψλ κεηά ηνλ πφιεκν απνδείρηεθε ζηα πξψηα ρξφληα 

δχζθνιε θαη ηεηακέλε. Οη εζληθηζηηθέο εμάξζεηο θαη νη αληαγσληζκνί κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

εζλνηήησλ ήηαλ ζπρλέο θαη γηα δηάθνξεο αθνξκέο. Ζ Κξναηνκνπζνπικαληθή ζπκβίσζε 

δελ ήηαλ εχθνιε φπσο έδεημαλ ηα γεγνλφηα ζην Μφζηαξ. Οη Κξναηηθή θνηλφηεηα ηεο 

πφιεο δελ απνδέρνληαλ ην πνιπεζληθφ θαζεζηψο πνπ πξνζπαζνχζε λα επηβιεζεί ζηελ 

πφιε θαη Κξνάηεο απνπεηξάζεθαλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΔΔ πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. Ο ίδηνο ζεψξεζε πσο νη επξσπατθέο ρψξεο θαη 

ε ρψξα ηνπ (Γεξκαλία) ηδηαίηεξα, εληζρχνπλ κε ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ηελ 

εζληθηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Κξναηψλ ηεο Δξδεγνβίλεο. Οη Κξνάηεο ηεο πφιεο 

επηδείθλπαλ επηζεηηθή θαη πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά φρη κφλν απέλαληη ζηνπο έξβνπο 

αιιά θαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο
154

. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εμέδσζε ςήθηζκα ζην νπνίν 

θαηαδίθαδε ηελ επίζεζε ζηνλ εθπξφζσπν ηεο θαη ηαπηφρξνλα εμέθξαδε ηελ 
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απνγνήηεπζε ηεο γηα ηνπο αξγνχο ξπζκνχο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσλεζέλησλ
155

. ηε 

Μπάληα Λνχθα ην 2001, φηαλ νη θξαηηθέο αξρέο απνθάζηζαλ ηελ αλέγεξζε- 

αλαθαηαζθεπή ελφο ηδακηνχ, ρηιηάδεο έξβνη δηαδήισζαλ θαη πξνθάιεζαλ βίαηα 

επεηζφδηα ελαληίνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθδήισζε γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ. 

Πνιινί Μνπζνπικάλνη πνπ παξαβξέζεθαλ ρηππήζεθαλ άζρεκα θαη νη επίζεκνη 

θπγαδεπηήθαλ, ελψ ζπλέβεζαλ πνιιέο θαηαζηξνθέο
156

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζε 

απηή ηελ πφιε απφ ηα 16 πξνπνιεκηθά ηδακηά δελ είρε απνκείλεη θαλέλα δηφηη είραλ 

θαηαζηξαθεί απφ ηνπο έξβνπο. Δλψ νη δηεζλήο θνηλφηεηα δεηνχζε ηα πάζε ηνπ 

πνιέκνπ λα κπνπλ ζηελ άθξε, πνιινί Μνπζνπικάλνη πνπ θαηάγνληαλ απφ ηε 

ξεκπξέληηζα θαη βίσζαλ ηηο ζθαγέο, αληηδξνχζαλ ζπλερψο θαη αλαξσηηφληαλ γηα ην 

ξφιν πνπ απνθάζηζε λα παίμεη ν δηεζλήο παξάγνληαο ζηελ πεξηνρή
157

. 

 Σν 1996 ήηαλ νη πξψηεο εζληθέο εθινγέο θαη ηα εζληθηζηηθά θφκκαηα ησλ ηξηψλ 

εζλνηήησλ ήηαλ νη κεγάινη ληθεηέο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν απνηέιεζκα θπζηθά δελ άξεζε 

ζηηο δπηηθέο θπβεξλήζεηο. Πνιιά πεξηζηαηηθά ζπλέβεζαλ κε πξσηαγσληζηέο ηνπο 

ππνςήθηνπο λα εληζρχνπλ ηα εζληθηζηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ
158

. Έλα άιιν επηθίλδπλν ζηνηρείν γηα ηελ 

Κξναηνκνπζνπικαληθή Οκνζπνλδία ήηαλ ε άλνδνο ηνπ θξναηηθνχ εζληθηζκνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο Οκνζπνλδίαο. Οη Κξναηνβφζληνη εθκεηαιιεπφληνπζαλ ηηο πνιηηηθέο δνκέο 

θαη είραλ σο «φκεξνπο» ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαηά ηηο ςεθνθνξίεο
159

. Πνιιέο θνξέο 

νη απνθάζεηο εληφο ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ιακβάλνληαλ ππφ ηηο απεηιέο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ζπκκφξθσζε
160

. Παξφιν πνπ ε ζπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ 
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πξνέβιεπε δχν ζηξαηνχο ζηε ρψξα, νη Κξναηνβφζληνη νπζηαζηηθά δηαηήξεζαλ δηθφ 

ηνπο ζηξαηφ ην «Κξναηηθφ πκβνχιην Άκπλαο» (Croat Defense Council), κε 

εκπηζηεπφκελνη ηνλ νκνζπνλδηαθφ. Σν δηθαηνινγνχζαλ ππνζηεξίδνληαο πσο ν 

νκνζπνλδηαθφο ζηξαηφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ηειηθά επηηέζεθε ζηνπο Κξνάηεο θαη δελ 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δηαθηλδπλέςνπλ λα μαλαπάζνπλ ην ίδην
161

.   Σνλ Μάξηην ηνπ 

2001 εμηξεκηζηέο Κξναηνβφζληνη δηαθήξπμαλ ηελ «πξνζσξηλή απηνλνκία» ηνπο εληφο 

ηεο Οκνζπνλδίαο θαη δήηεζαλ ηελ απνρψξεζε φζσλ Κξναηψλ ζηξαηησηψλ  

ππεξεηνχζαλ ζηνλ νκνζπνλδηαθφ ζηξαηφ. Σειηθά ε δηαθήξπμε έκεηλε ζηα ιφγηα.  

 Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα παξφιεο ηηο θαθέο εθηηκήζεηο θαη ηα ιάζε πνπ έθαλε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο, πξνζπάζεζε πνιχ γηα λα επηθέξεη ηελ εξεκία 

ζηελ πεξηνρή. Σν ΝΑΣΟ αλέπηπμε ηελ IFOR αξρηθά, κε δχλακε 60.000 ζηξαηηψηεο απφ 

ηνπο νπνίνπο 27.000 Ακεξηθαλνχο. Σν 1996 αλαλεψζεθε ε παξακνλή 36.000 

ζηξαηησηψλ γηα άιινπο 18 κήλεο θαη άιιαμε ε νλνκαζία ηεο δχλακεο ζε SFOR 

(Stabilization FORce). Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001 ε δχλακε κεηψζεθε ζε 18.400 θαη ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2005 έκεηλαλ 6.300 άηνκα ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΔ (ΔUFOR). Μεγάιε 

ζπκκεηνρή ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο έπαημαλ θαη νη πνιιέο Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) πνπ έδξαζαλ θαη δξνπλ ζηελ Βνζλία- Δξδεγνβίλε. 

Σν 1999 πεξίπνπ  550 ΜΚΟ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ελψ ην 2002 πεξίπνπ 400. Απφ απηέο 

ηα ηξία ηέηαξηα ζηελ Κξναηνκνπζνπικαληθή Οκνζπνλδία
162

. 

 Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα  θαη αθνχ ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηεζλήο 

θνηλφηεηαο γηα αζθαιέο πεξηβάιινλ έρεη επηηεπρζεί ζηε Βνζλία- Δξδεγνβίλε, νη 

απαηηήζεηο  απφ ηε ρψξα είλαη πεξηζζφηεξεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Γπζηπρψο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαληαη είλαη πνιιά. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα δελ ππάξρεη, 

θαζψο νη πνιηηηθνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην θνηλφ θαιφ αιιά είηε γηα ηελ εζλφηεηα πνπ 

εθπξνζσπνχλ είηε γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ν δηνγθσκέλνο δεκφζηνο 

ηνκέαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζίγνπξα δελ βνεζνχλ. Ο McMahon αλαθέξεη πεξίπνπ 
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160 ππνπξγνχο
163

. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηε ζπλζήθε ηνπ Νηέηηνλ 

δελ απνδείρηεθε σθέιηκν γηα ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο αιιά ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε 

πγηψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ εζλνηήησλ εληφο 

ησλ δχν βνπιψλ θαη θπζηθά ζηελ πξνεδξία, κφλν ηελ εζληθή πφισζε δηαηήξεζε θαη 

έθαλε ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο δπζθίλεηνπο θαη αλαπνηειεζκαηηθνχο
164

.  Γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο εληφο ηεο Κξναηνκνπζνπικαληθήο νληφηεηαο ππάξρεη θαη εθεί 

απνκφλσζε αθνχ νη Κξνάηεο πνιιέο θνξέο δελ επηδηψθνπλ ηελ ζπλεξγαζία ζηα 

πιαίζηα ηεο νληφηεηαο.  

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα επίζεο δελ είλαη θαιή θαζψο πάλσ απφ ην 

25% ηνπ πιεζπζκνχ δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο ελψ ε αλεξγία είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 28%
165

. Ζ ρψξα βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην κέιινλ δελ είλαη επνίσλεο. Σα πνιιά ρξήκαηα πνπ έρνπλ 

δαπαλεζεί γηα ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο δελ επέθεξαλ ηα 

αλακελφκελα, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ.   

 Σν 2013 έγηλε απνγξαθή θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δχν νληφηεηεο θαη ηε 

ρψξα ζπλνιηθά είλαη  2.371.603 θάηνηθνη γηα ηελ Κξναηνκνπζνπικαληθή Οκνζπνλδία, 

1.326.991 γηα ηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο θαη 93.028 γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Μπξάηζθν πνπ απφ ην 1996 έρεη παξακείλεη ππφ εηδηθφ θαζεζηψο
166

. Γπζηπρψο 

εμαηηίαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε, δελ 

έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα πνζνζηά ησλ εζλνηήησλ. Σν δηάζηεκα ζην νπνίν ζα 

αλαθνηλσζνχλ ζα είλαη απφ  επηέκβξην 2014 – Ηνχλην 2016. Απφ αλεπίζεκεο δηαξξνέο 

νξγαληζκψλ ζηνλ ηχπν ηα πνζνζηά πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 54% κνπζνπικάλνη, 32,5% 
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εξβνβφζληνη θαη 11,5 πεξίπνπ Κξναηνβφζληνη. Δπίζεο νη εξβνβφζληνη θαηνηθνχλ 

θπξίσο ζηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο φπνπ είλαη ζπζπεηξσκέλνη ελψ νη 

Μνπζνπικάλνη είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε φιε ηε ρψξα. Αλεμάξηεηα πάλησο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο απνγξαθήο θαη 20 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ην Νηέηηνλ νη Βφζληνη δελ 

θαίλεηαη λα μερλνχλ απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ πφιεκν θαη νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

αλάκεζα ζηηο εζλφηεηεο ππάξρνπλ αθφκε. Πνιιά πεξηζηαηηθά δείρλνπλ φηη νη ηξεηο 

εζλφηεηεο επηδηψθνπλ ηελ κλήκε φισλ απηψλ πνπ ηνπο ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, πεξηζζφηεξν απφ ηε ιήζε. Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξίζηεθα θαη 

πξφζθαηα παξαδείγκαηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 φηαλ δφζεθε κηα ζπλαπιία ζην 

εξάγεβν γηα ηα 20 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, κε 11.541 θελέο θφθθηλεο 

θαξέθιεο πνπ ζπκβφιηδαλ ηνπο λεθξνχο Μνπζνπικάλνπο απφ ηνπο έξβνπο ζηηο κάρεο 

ηνπ εξάγεβν.  

  Ζ ζπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ δελ ζα έπξεπε λα ραξαθηεξηζηεί απνηπρεκέλε. Δίλαη 

εμάιινπ απηή πνπ ηεξκάηηζε ηνλ πφιεκν θαη έθεξε ηελ εηξήλε ζηε ρψξα. Πνιινί φκσο 

πιένλ αλαξσηηνχληαη αλ εμππεξεηεί ηνπο καθξνπξφζεζκνχο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη. 

Ίζσο λα έπξεπε λα αλαζεσξεζνχλ θάπνηα απφ ηα κνληέια δηαθπβέξλεζεο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ην θαιφ ηεο ζπλχπαξμεο ησλ εζλνηήησλ ζε κηα πξαγκαηηθά θαη φρη απφ 

αλάγθε πνιπεζληθή  ρψξα.  
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Κεθάιαηο 4
ο
 Σο Κόζοβο 

 

4.1  Οη Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ κεηά ην 1989 

 

 Ο Μηιφζεβηηο φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζην 2
ν
 Κεθάιαην ζηήξημε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ άλνδν πάλσ ζηνλ εζληθηζκφ πνπ θαιιηεξγνχζε. Σν Κφζζνβν (Υάξηεο 10) ην 

ρξεζηκνπνίεζε ην 1987 ζε κηα επίδεημε ζεξβηθνχ παηξησηηζκνχ ελαληίσλ ησλ 

Αιβαλψλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1989 ε πλέιεπζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ςήθηζε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην χληαγκα ηεο κε ηηο νπνίεο παξαρσξνχζε ζηε εξβία ηνλ άκεζν 

έιεγρν ηεο αζηπλνκίαο, ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ηελ εδαθηθή πξνζηαζία ηεο επαξρίαο 

θαη ηα δηθαίσκα ην ζεξβηθφ θνηλνβνχιην λα απνθαζίδεη γηα ηελ επαξρία ρσξίο 

απαξαίηεηα ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο βνπιήο ηνπ Κνζφβνπ. ια απηά νπζηαζηηθά 

θαηέιπαλ ην απηφλνκν θαζεζηψο ηεο επαξρίαο πνπ είρε δψζεη ν Σίην κε ην χληαγκα 

ηνπ 1974. Σν φλνκα ηεο επαξρίαο άιιαμε γηα ζπκβνιηθνχο ιφγνπο θαη έγηλε «Κφζνβν 

θαη Μεηφρηα». Φπζηθά νη αιιαγέο δελ ήηαλ θαη ηφζν νηθεηνζειείο αιιά έγηλαλ κε 

ζεξβηθέο πηέζεηο θαη απεηιέο
167

 απφ κηα πιήξσο ειεγρφκελε πλέιεπζε. Απηέο νη 

ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο επηθπξψζεθαλ απφ ην εξβηθφ Κνηλνβνχιην. Ακέζσο κεηά ηελ 

παξαρψξεζε απηή, μέζπαζαλ καθξνρξφληεο δηαδειψζεηο ελαληίσλ ησλ ζεξβηθψλ 

αξρψλ πνπ απνηέιεζκα είραλ αξθεηνχο λεθξνχο. Αληίδξαζε απφ επίζεκα φξγαλα 

παξαηεξήζεθε ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1990 φηαλ 114 απφ ηνπ 183 Αιβαλνχο βνπιεπηέο ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ηνπ Κνζφβνπ δηαθήξπμαλ ηελ απηνδηάζεζε ηνπ Κνζφβνπ θαη ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ ζε Γεκνθξαηία. Ζ εξβία απάληεζε ακέζσο κε δηάιπζε ηεο Βνπιήο 

ηνπ Κνζφβνπ θάηη πνπ «ληχζεθε» κε λφκηκν καλδχα κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ 

πληάγκαηνο ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πνπ θαηαξγνχζε ηελ απηνλνκία ηνπ 

Κνζφβνπ. ηηο 6 Οθησβξίνπ 1991 ε ζεξβηθή βνπιή παχεη ηελ Αθαδεκία Δπηζηεκψλ 

ηνπ Κνζφβνπ εμαηηίαο θάπνηαο δηαθήξπμεο πνπ ππέγξαςε ππέξ ησλ Αιβαλψλ
168

. Σνλ 
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ίδην κήλα, θαη ελψ φια δείρλνπλ φηη ε Γηνπγθνζιαβία δηαιχεηαη, νξγαλψλεηαη 

δεκνςήθηζκά ζην Κφζνβν κε ην εξψηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηε εξβία θαη ηε 

Γηνπγθνζιαβία. Σν απνηέιεζκα είλαη ζπληξηπηηθά ππέξ κηαο αλεμαξηεηνπνίεζεο. Σν 

δεκνςήθηζκα είρε νξγαλσζεί απφ ηνλ Ηκπξαήκ Ρνπγθφβα (Ibrahim Rugova) εγέηε ηνπ 

θφκκαηνο  Γεκνθξαηηθή Λίγθα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (ΓΛΚ) θαη ακέζσο κεηά νξίζηεθε 

θαη πξσζππνπξγφο «πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο» ν Μπνχραξ Μπνχθνζη (Buhar Bukoshi) 

πνπ δηέκελε εθηφο Κνζφβνπ. Σν 1992 νη νδνί ηεο Πξίζηηλα πνπ είραλ αιβαληθή 

νλνκαζία άιιαμαλ ζε ζεξβηθή
169

.  Σνλ Μάην ηνπ 1992 ε ΓΛΚ δηνξγάλσζε εθινγέο. 

Δίρε πξνεγεζεί ζηηο 27 Απξηιίνπ ε ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο πνπ απνηεινχληαλ απφ εξβία θαη Μαπξνβνχλην. ηηο εθινγέο  

εθιέρηεθε πξψην θφκκα κε 96 απφ ηηο 144 έδξεο ε ΓΛΚ. Ζ βνπιή πνπ εθιέρηεθε 

ςήθηζε σο Πξφεδξν ηεο «Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ» ηνλ  Ρνπγθφβα. Ζ λέα 

θπβέξλεζε, κε αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο ζεξβηθέο αξρέο νξγάλσζε παξάιιεινπο 

θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη πξνζπάζεζε λα αλαγλσξηζηεί ζην εμσηεξηθφ ρσξίο φκσο 

επηηπρία. Ο Ρνπγθφβα δελ είρε θακία ζρέζε κε ηηο ζεξβηθέο αξρέο κέρξη ην 1996 θαη 

ζπλέρηζε ρσξίο λα πξνθαιεί πεξηζζφηεξν ηελ εξβία απνκνλσκέλνο
170

.   

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο εξβίαο ζην Κφζνβν κεηά ην 1989 ήηαλ θαηαπηεζηηθή. Ζ 

εξβία πεξλνχζε ηελ δεχηεξε εζληθηζηηθή πεξίνδν ηεο χπαξμεο ηεο θαη νη Αιβαλνί 

ήηαλ εχθνια ζχκαηα ηεο πνιηηηθήο απηήο. ηελ παηδεία, απφ ην 1990 είρε επηβιεζεί  

κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο αιβαληθήο ηζηνξίαο θαη γιψζζαο ελψ 

ελδπλακψζεθαλ ηα καζήκαηα ζεξβηθψλ θαη ζεξβηθήο ηζηνξίαο. Απνηέιεζκα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ ήηαλ νη Αιβαλνί καζεηέο λα εγθαηαιείπνπλ ηα ζρνιεία θαη λα 

«ηδξχνπλ» ζρνιεία ζε ζπίηηα
171

.  Σν 1991 εθδηψθνληαη φινη νη Αιβαλνί θνηηεηέο απφ ην 

παλεπηζηήκην ηεο Πξίζηηλα.  Μεηά ην 1989 ν δεκφζηνο ηνκέαο απνηεινχληαλ ζρεδφλ 

εμνινθιήξνπ απφ έξβνπο θαη Μαπξνβνχληνπο, ζε κηα επαξρία πνπ καζηηδφηαλ απφ 

αλεξγία θαη θηψρεηα θαη πνπ νχησο ε άιισο θαη πξηλ ην 1989 ην πνζνζηφ ησλ 

Αιβαλψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ήηαλ κηθξφ. Ο Μηιφζεβηηο δελ ήζειε απιά λα ηνπο θάλεη 
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ηελ δηαβίσζε δχζθνιε. Ήζειε λα ηνπο αλαγθάζεη λα θχγνπλ. ηελ πεληαεηία 1990- 

1995 πεξίπνπ 130.000 Αιβαλνί έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο ε νπνία δφζεθε  ζε έξβνπο
172

, 

ελψ θαηά ην 1994 25.000 Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Ηηαιία
173

. Ζ 

πνιηηηθή ηνπ επνηθηζκνχ πνπ εθάξκνδε ην Βειηγξάδη άιινηε ήηαλ επηηπρεκέλε θαη 

άιινηε φρη. Αξθεηνί έξβνη θαη Μαπξνβνχληνη κε εμαζθαιηζκέλε απφ ην θξάηνο 

δνπιεία έξρνληαλ λα γίλνπλ κφληκνη θάηνηθνη. Οη ζθέςεηο, πξφζθπγεο ηνπ πνιέκνπ απφ 

ηελ Κξναηία θαη ηε Βνζλία λα ηνπνζεηεζνχλ ζην Κφζνβν ηειηθά δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ην 1996, φηαλ νη πξψηνη πξφζθπγεο απφ ηελ Κξάηλα 

έθηαζαλ ζηελ πεξηνρή
174

.  

 Ζ πνιηηηθή απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο εξβίαο δελ ζηεξνχληαλ ιατθήο 

ππνζηήξημεο θαζψο ηφζν ν Μηιφζεβηηο φζν θαη ε ζεξβηθή αληηπνιίηεπζε 

ζπκθσλνχζαλ ζε ηέηνηα κέηξα. Δπίζεο ε θνηλή γλψκε ήηαλ ελάληηα ζηελ απηνλνκία , 

πφζσ κάιινλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ.  ε απηφ ηνλ ηνκέα ν ζεξβηθφο θξαηηθφο 

κεραληζκφο, κε εληνιή ηνπ Μηιφζεβηηο, ελεξγνχζε κηα ηεξάζηηα πξνπαγάλδα ππέξ ησλ 

«αδηθεκέλσλ» έξβσλ θαη Μαπξνβνπλίσλ ηνπ Κνζφβνπ θαη ελάληηα ζηνπο Αιβαλνχο. 

Έηζη εξβίδεο θνπέιεο βηάδνληαλ απφ Αιβαλνχο, ζεξβηθέο πεξηνπζίεο πθαξπάδνληαλ, 

βία ελαληίσλ αζψσλ πνιηηψλ πνπ απιά θαη κφλν ήηαλ έξβνη πξνβάιινληαλ 

θαζεκεξηλά ζηελ ζεξβηθή ηειεφξαζε.  Καηαζηξνθέο λεθξνηαθείσλ θαη καδηθέο 

εθδηψμεηο επαλαιακβάλνληαλ ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ θαζεζηψηνο λα δηθαηνινγήζεη θαη 

λα δηθαηνινγεζεί
175

.    Ζ πεξίπησζε νη έξβνη πνιίηεο λα παξαπιαλήζεθαλ δελ είλαη 

ηφζν πηζαλή. ια απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ έδηλαλ έλα άιινζη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θξάηνπο ηνπο.  

 Σν 1996 έλα θιίκα απνγνήηεπζεο επηθξαηνχζε ήδε ζην Κφζνβν. Ζ ζπκθσλία 

ηνπ Νηέηηνλ δελ πεξηειάκβαλε πνπζελά ηνπο Αιβαλνχο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο θαη 

φζεο ειπίδεο είραλ ελαπνηεζεί εθεί δηαςεπζηήθαλ. Ζ κφλε ιχζε ζηα κάηηα ηνπο 
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θαηλφηαλ ε βίαηε ή αθφκα θαη έλνπιε αληίδξαζε. Σν 1996 ε δνινθνλία ελφο λεαξνχ 

Αιβαλνχ πνπ έλαο έξβνο λφκηζε γηα θιέθηε απηνθηλήησλ θαηέιεμε ζε δηακαξηπξία 

10.000 Αιβαλψλ θαηά ηεο ζεξβηθήο «θαηνρήο». Κχκα δνινθνληψλ κε ζχκαηα έξβνπο, 

ηηο επφκελεο κέξεο μέζπαζε παληνχ ζην Κφζνβν. ηα ηέιε ηνπ 1996 αξρίδεη λα 

θπθινθνξεί θαη ε θήκε ηεο χπαξμεο κηαο έλνπιεο νξγάλσζεο πνπ ζα πξνάζπηδε ηνπο 

Αιβαλνχο απφ ηνπο έξβνπο. Οη μέλνη παξαηεξεηέο ησλ γεγνλφησλ δελ έδσζαλ 

ζεκαζία ζεσξψληαο ηηο θήκεο πεξηζζφηεξν σο επρνιφγηα παξά σο γεγνλφηα
176

. Ζ 

νξγάλσζε απηή ήηαλ ν Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζφβνπ (Kosova Liberation 

Army-KLA  ή Ushtria Clirimtare e Kosoves γλσζηφηεξνο ζηελ Διιάδα σο UCK) πνπ 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997 εθηέιεζε ηελ πξψηε βνκβηζηηθή ηνπ επίζεζε ελαληίσλ ηνπ 

Πξχηαλε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Πξίζηηλα. Ζ νξγάλσζε έβξηζθε θεθάιαηα απφ ηνπο 

Αιβαλνχο πνπ δνχζαλ ζην εμσηεξηθφ σο κεηαλάζηεο αιιά θαη απφ θνξνιφγεζε πνπ 

δηεμήγαγε ε κε αλαγλσξηζκέλε θπβέξλεζε ηεο επαξρίαο. ινη απηνί επηρνξεγνχζαλ 

ηελ πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο
177

. Ο πνιεκηθφο εμνπιηζκφο ηεο νξγάλσζεο 

βνεζήζεθε πνιχ απφ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δηπιαλή Αιβαλία. Σν 1997 κεηά 

ην «ζθάλδαιν ησλ ππξακίδσλ» ζηελ Αιβαλία θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ιανχ πνπ 

θαηαιάκβαλε απνζήθεο φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ, 1.000.000 θαιάζληθνθ 

θπθινθνξνχζαλ πξνο δηάζεζε θαη ν UCK πξνκεζεχηεθε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε πνιχ 

ρακειή ηηκή
178

. Σν Βειηγξάδη ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηεπλάζεη ηελ έληαζε δηεμήγαγε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Ρνπγθφβα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ θαηάζηαζε φκσο 

είρε αξρίζεη λα μεθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηφζν ησλ έξβσλ φζν θαη ησλ αξρψλ ηνπ 

Κνζφβνπ. Ζ άλνδνο ηνπ   UCK ελψ αξρηθά ήηαλ ζηαδηαθή, κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 1998 

θαη κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο (πνπ ζεσξείηαη έλαξμε πνιέκνπ), εκθαλίδεηαη 

εληππσζηαθή. Ζ νξγάλσζε ζε απηφ ην δηάζηεκα δηαζέηεη απφ ιίγεο εθαηνληάδεο, 
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πνιιέο ρηιηάδεο καρεηψλ
179

. Έρεη γεληθεχζεη ηηο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηεο θαη ηηο 

έλνπιεο επηδξνκέο ελαληίσλ θξαηηθψλ θηηξίσλ, αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ αιιά πιένλ θαη 

απιψλ έξβσλ θαηνίθσλ. Οκάδεο ηεο επηρεηξνχλ απφ βνπλά θαη εμαηηίαο ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο νη  αξρέο δελ κπνξνχλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. 

 ην κεηαμχ ε εκπινθή ηεο Γχζεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1998. Αξρηθά νη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο έζηεηιαλ επηζηνιή ζηνλ 

Μηιφζεβηηο δεηψληαο ηνπ λα δψζεη θαζεζηψο απηνλνκίαο. Ζ απάληεζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ πσο ην ζέκα ήηαλ εζσηεξηθφ θαη δελ αθνξνχζε άιιεο ρψξεο. ηηο 

12 Γεθεκβξίνπ 1997 ν ΟΖΔ εμέδσζε κηα απφθαζε κε ηελ νπνία επέξξηπηε επζχλεο γηα 

παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε εξβία θαη ηεο δεηνχζε λα ζπκκνξθσζεί
180

. 

ηηο 07 Ηαλνπαξίνπ 1998 νη πξεζβεπηέο ηνπ ΝΑΣΟ πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηηο Βξπμέιεο 

εμέθξαζαλ ηελ «έληνλε αλεζπρία» ηνπο γηα φια απηά πνπ ζπλέβαηλαλ ζην Κφζνβν ελψ 

κεηά ηηο ζθαγέο ζηελ Γξέληηζα ν επίηξνπνο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ 

δήηεζε απφ ηνλ Μηιφζεβηηο λα αλνίμεη δηάινγν γηα ηελ επαλαθνξά θαζεζηψηνο 

απηνλνκίαο φπσο απνιάκβαλε ην Κφζνβν πξηλ ην 1989
181

. Δίρε πξνεγεζεί ε επίζεζε 

ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ηνπ Κνζφβνπ ζηε Γξέληηζα γηα ηελ ζχιιεςε ελφο αιβαλνχ 

θπγφδηθνπ, ν νπνίνο θεξφηαλ λα είλαη θαη κέινο ηνπ UCK, πνπ θαηέιεμε ζε πελζήκεξε 

έλνπιε κάρε κε απνηέιεζκα ην ζάλαην 84 «χπνπησλ» Αιβαλψλ
182

.  

 

4.2  Ο πφιεκνο θαη ε δηεζλήο επέκβαζε 

 

 Μεηά ηα γεγνλφηα ζηε Γξέληηζα ε ζπκκεηνρή ζηνλ UCK Αιβαλψλ εζεινληψλ 

πνπ ζα κάρνληαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ Κνζφβνπ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε. Απνηέιεζκα 
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απηνχ ήηαλ ν έιεγρνο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ, ηνπ 40% ηνπ Κνζφβνπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

Ηνπιίνπ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1998 ήηαλ πνπ ν Μηιφζεβηηο αγλνψληαο, ηηο νχησο ή άιισο  

ραιαξέο ζπζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ Γπηηθψλ, πξνψζεζε ζηνλ αγψλα ελαληίσλ ησλ 

αληαξηψλ, άξκαηα κάρεο, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα θαη επηζεηηθά ειηθφπηεξα 

αξρίδνληαο γεληθεπκέλεο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ο ζηξαηφο επέβαιε εχθνια ηε ζέιεζε 

ηνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο θαη ν έιεγρνο ηεο επαξρίαο πεξλνχζε ζηα ρέξηα ηνπ. 

Γελ έιεηςαλ θαη νη θαηαγγειίεο θαηά ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ γηα αθξφηεηεο θαη 

ζθαγέο ζε πνιιέο πφιεηο θαη ρσξία πνπ θαηνηθνχληαλ απφ Αιβαλνχο. Κάζε πεξίπησζε 

πάλησο γηα αλεμάξηεηε θσλή, αληίζεηε κε ηηο πξνζηαγέο ηνπ Μηιφζεβηηο, απφ ηα ΜΜΔ 

ηεο εξβίαο εκπνδηδφηαλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο. Απηνχο ηνπο πξψηνπο κήλεο γηα απηφ 

ην ιφγν έθιεηζαλ 20 ξαδηνθσληθνί θαη 10 ηειενπηηθνί ζηαζκνί ζην Βειηγξάδη
183

. 

 Μεηά απφ αξθεηέο «θελέο» πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ελαληίσλ ηνπ 

Μηιφζεβηηο πξαγκαηνπνηήζεθε  θαη ε πξψηε δηακεζνιάβεζε απφ ηηο ΖΠΑ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1998. Ο  Ρίηζαξλη Υφικπξνπθ (Richard Holbrooke), πνπ ήηαλ ν θχξηνο 

δηακεζνιαβεηήο ζην Νηέηηνλ θαη γλψξηδε θαιά ηνλ Μηιφζεβηηο, δήηεζε θαηάπαπζε ηνπ 

πχξνο, κείσζε δπλάκεσλ, απνκάθξπλζε ησλ βαξέσλ φπισλ θαη έλαξμε ζπδεηήζεσλ 

γηα λα δνζεί απηνλνκία ζην Κφζνβν. Δπίζεο πεξίπνπ 2.000 δηεζλείο παξαηεξεηέο ζα 

επέβιεπαλ ηελ πνξεία ηεο πξνφδνπ ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Ο Μηιφζεβηηο ζπκθψλεζε 

αιιά δελ εθάξκνζε ηίπνηα απφ απηά απμάλνληαο κάιηζηα ηηο δπλάκεηο ηνπ απφ 18.000 

ζε 23.500 ζηξαηηψηεο.  Πνιινί Αιβαλνί δηέκελαλ ζηα βνπλά ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ 

θφβν ηεο καλίαο ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ πνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Μηιφζεβηηο ζα 

έπξεπε λα εθδηψμεη ηνπο Αιβαλνχο απφ ηελ πεξηνρή
184

. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο 

Αιβαλνχο επέζηξεςαλ κεηά ηελ πξψηε απηή ζπκθσλία ζηα κέξε ηνπο. 

 Ο Μηιφζεβηηο κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηηο δηαθσλίεο εληφο ηεο δηεζλήο 

θνηλφηεηαο θαη ηελ δηαθνξά ζηελ νπηηθή κεηαμχ ακεξηθαληθήο θαη επξσπατθήο 

πνιηηηθήο. Ο απεζηαικέλνο ησλ ΖΠΑ ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηνπ  UCK φηαλ νη 

Δπξσπαίνη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ αξλνχληαλ ηελ ζπλνκηιία καδί ηνπο αλαγλσξίδνληαο 
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σο εθιεγκέλε επίζεκε αξρή ηνλ Ρνπγθφβα
185

. Ο Μηιφζεβηηο εθκεηαιιεπφηαλ απηέο ηηο 

δηαθνξέο ρξεζηκνπνηψληαο ηεο γηα λα θεξδίδεη ρξφλν θαη λα επηβάιεη λέα δεδνκέλα. 

ηηο 24 Γεθεκβξίνπ λέεο επηζέζεηο εθηνμεπηήθαλ απφ ηνλ γηνπγθνζιαβηθφ ζηξαηφ θαη 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα επηπιένλ  20.000  Αιβαλνί λα εθδησρζνχλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο.  

ηηο 06 Φεβξνπαξίνπ 1999 λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα εμεχξεζε ιχζεο 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ, απηή ηε θνξά ζηε Γαιιία. Οη έξβνη δελ δέρηεθαλ ηνλ φξν πνπ 

έζεηαλ Ακεξηθάλνη θαη Δπξσπαίνη γηα εγθαζίδξπζε Ναηντθψλ ζηξαηεπκάησλ ελψ νη 

Αιβαλνί εθπξφζσπνη ηνπ Κνζφβνπ δεηνχζαλ πιένλ αλεμαξηεζία. Οη ζπδεηήζεηο 

αλαβιήζεθαλ γηα ηνλ Μάξηην φπνπ θαη πάιη δελ θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία. Ο γεληθφο 

γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ έδσζε κία ηειεπηαία (φπσο απνδείρηεθε) δηνξία ζηε 

Γηνπγθνζιαβία γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηνπ κέρξη ηηο 24 Μαξηίνπ. ην 

κεηαμχ νη λεθξνί ήηαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πεξηζζφηεξνη απφ 2.000 θαη απηνί πνπ 

είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ, πεξίπνπ 459.000.  

  Οη αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί άξρηζαλ ζηηο 24 Μαξηίνπ θαη πεξηειάκβαλαλ 

βνκβαξδηζκνχο ζην Κφζνβν, ζηε εξβία θαη αξρηθά ζην Μαπξνβνχλην. Οη 

Γηνπγθνζιαβηθέο δπλάκεηο δελ ζηακάηεζαλ ηηο ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο ζην Κφζνβν 

ελαληίσλ αθφκα θαη ακάρσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12.575 θξνχζεηο απφ αέξα κέζα ζε 

78 ήκεξεο φηαλ ε Γηνπγθνζιαβία δέρηεθε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ. 

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 78 εκεξψλ ήηαλ 500 έξβνη θαη Αιβαλνί λεθξνί απφ ηνπο 

βνκβαξδηζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ ελψ νη Γπλάκεηο ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ  είραλ 

ζθνηψζεη 10.000- 12.000 Αιβαλνχο. Δπίζεο νη πξφζθπγεο Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ είραλ 

αλέιζεη πιένλ ζηνπο 855.000
186

. Οη πιηθέο δεκηέο ήηαλ αλππνιφγηζηεο. Ο πφιεκνο ζην 

Κφζνβν είρε ηειεηψζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 
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4.3  Σν κεηαβαηηθφ θαζεζηψο θαη ε «αλεμαξηεηνπνίεζε» 

 

 ηηο 9 Ηνπλίνπ 1999 ε Γηνπγθνζιαβία ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην ΝΑΣΟ. 

χκθσλα κε απηήλ ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αλαιάκβαλε ηελ 

ππνρξέσζε λα απνζχξεη φιεο ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο δπλάκεηο απφ ην Κφζνβν ζε 11 

ήκεξεο. Σν ΝΑΣΟ ζα αληηθαζηζηνχζε ηηο δπλάκεηο ηεο κε κηα δχλακε πνπ ζα 

νλνκαδφηαλ   Kosovo protection FORce (KFOR) θαη ζα απνθαζηζηνχζε έλα 

πεξηβάιινλ αζθάιεηαο. Ζ KFOR ζα κπνξνχζε λα πάξεη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ 

απαηηνχληαλ γηα λα εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη πεξηβάιινλ αζθαιείαο ζην 

Κφζνβν. Ζ δχλακε ηεο ζα ήηαλ 50.000 ζηξαηηψηεο. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΖΔ, πνπ δελ είρε δψζεη έγθξηζε γηα ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ, ζηηο 10 Ηνπλίνπ 

ελέθξηλε κε ηελ απφθαζε 1244 ηελ εγθαηάζηαζε ηεο  KFOR θαη φξηζε σο πξνζσξηλή 

δηνίθεζε ηελ United Nations Mission In Kosovo (UNMIK). Δπαλέιαβε επίζεο ζε απηή 

ηελ απφθαζε πσο «επηβεβαηψλεη  ηελ δέζκεπζε/ππνρξέσζε ησλ κειψλ θξαηψλ ηνπ 

ΟΖΔ ζηελ εδαθηθή θπξηαξρία θαη αθεξαηφηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο» θαη ππνζρέζεθε « νπζηαζηηθή απηνλνκία θαη ηζρπξή απηνδηνίθεζε» 

γηα ην Κφζνβν
187

. ηηο 10 Ηνπλίνπ νη πξψηεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο (Βξεηαλνί) εηζήιζαλ 

ζην Κφζνβν απφ ηελ ΠΓΓΜ.  

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ είρε λα αληηκεησπηζηεί κεηά ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο θαη ηελ απνρψξεζε ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ δπλάκεσλ ήηαλ νη πξφζθπγεο. 

Αλαθέξζεθε ήδε έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο Αιβαλψλ πξνζθχγσλ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

Απγνχζηνπ ζε πεξίπνπ ελάκηζε κήλα είραλ επηζηξέςεη 700.000 Αιβαλνί απφ ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο (θπξίσο Αιβαλία) θαη 30.000 απφ άιιεο ρψξεο φπνπ είραλ θαηαθχγεη. 

Πεξίπνπ ην 90% επέζηξεςε άκεζα. Γελ ήηαλ φκσο κφλν ε επηζηξνθή αιιά θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηνπο θαζψο κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ησλ έξβσλ αιιά θαη ηηο 

καθξνρξφληεο, φπσο απνδείρηεθε, επηδξνκέο ηνπ ΝΑΣΟ ε πεξηνρή ήηαλ ζε πνιχ 

άζρεκε θαηάζηαζε. ζνη επέζηξεθαλ έβξηζθαλ ηα ζπίηηα ηνπο ζε θαθή θαηάζηαζε ή 

θαη ηειείσο θαηεζηξακκέλα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ νη πφιεηο ή ηα ρσξία 

θαηνηθνχληαλ απφ κεηθηνχο πιεζπζκνχο θαη νη έξβνη είραλ εγθαηαιείςεη ηα δηθά ηνπο 
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ζπίηηα, νη Αιβαλνί πνπ επέζηξεθαλ ηα έπαηξλαλ. Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο πξφζθπγεο (UNHCR) άξρηζε άκεζα πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο.  

 Γεχηεξν εμίζνπ ζεκαληηθφ ζέκα ήηαλ ε επηβνιή ηνπ αζθαινχο πεξηβάιινληνο. 

Ζ KFOR έπξεπε λα αθνπιίζεη φινπο φζνπο θαηείραλ νπιηζκφ, καρεηέο ή φρη. Δλψ δελ 

είρε πξνβιεθζεί αξρηθά ζηε ζπκθσλία, έγηλε κεηέπεηηα ζπκθσλία κε ηελ εγεζία ηνπ 

UCK θαη απφ ηηο 19 Ηνπλίνπ 1999 άξρηζε ν αθνπιηζκφο. Άξξεθηα δεκέλε κε ηνλ 

νπιηζκφ πνπ ππήξρε άθζνλφο ζηελ πεξηνρή ήηαλ θαη ε  αληηκεηψπηζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ επηθξάηεζε επζχο ακέζσο κε ηελ εηξήλε. ε έλα ηειείσο 

αλνξγάλσην λέν «θξάηνο» φπνπ νπζηαζηηθά δελ ππήξραλ αξρέο θαη ε θαζεκεξηλή 

δηαβίσζε ήηαλ πνιχ δχζθνιε εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ εχθνιν ε 

εγθιεκαηηθφηεηα λα αλζίζεη. Απφ ηηο πξψηεο κέξηκλεο ηεο KFOR ήηαλ λα ηδξχζεη 

αζηπλνκία θαη λα δεκηνπξγήζεη δηθαζηηθφ- πνηληθφ ζχζηεκα. Μέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ  

2000 ππήξραλ 4.130 αζηπλνκηθνί ηεο  UNMIK θαη 2.549 Κνζνβάξνη. Πάλησο ην 

δηθαζηηθφ-πνηληθφ ζχζηεκα ήηαλ δχζθνιν λα έρεη άκεζα θαη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο βίαο πνπ εθδειψζεθε  ην πξψην δηάζηεκα 

ελαληίσλ ησλ έξβσλ ηνπ Κνζφβνπ
188

.  

 Σν λέν πξφβιεκα πνπ εκθαλίζηεθε κε ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηηο 

εζηίεο ηνπο ήηαλ απηή ε εθδήισζε βίαο απέλαληη ζηνπο ελαπνκείλαληεο έξβνπο. 

Αλαθέξνληαη σο ελαπνκείλαληεο δηφηη κε ηελ απνρψξεζε ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ  θαη ηελ επηζηξνθή ησλ Αιβαλψλ, άκεζα 80.000 έξβνη έθπγαλ γηα ηε 

εξβία. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2001 πεξίπνπ 200.000 έξβνη θαη κε Αιβαλνί είραλ θχγεη 

απφ ην Κφζνβν
189

.  πσο αθξηβψο νη Γπηηθνί δελ κπφξεζαλ λα εθηηκήζνπλ ην κέγεζνο 

ηνπ κίζνπο πνπ ζα εθδήισλαλ νη έξβνη ελαληίσλ ησλ Αιβαλψλ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

κήλεο έηζη θαη ηψξα είραλ απνηχρεη λα εθηηκήζνπλ ζε πην βαζκφ ζα έθζαλε ε 

εθδηθεηηθφηεηα ησλ Αιβαλψλ, ε νπνία θάλεθε απφ ηελ πξψηε κέξα
190

. ηηο 29 

Γεθεκβξίνπ 1999 ν Δξπζξφο ηαπξφο είρε θαηαγξάςεη 217.391 άηνκα δηαθφξσλ 
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εζληθνηήησλ πνπ είραλ θχγεη απφ ην Κφζνβν ελψ ζηηο γεληθέο εθηηκήζεηο ηεο UNHCR 

εκθαλίδνληαη σο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
191

. Ζ KFOR πνπ είρε έξζεη λα πξνζηαηέςεη ηνπο 

Αιβαλνχο θαη ηειηθά έπξεπε λα πξνζηαηέςεη ηνπο έξβνπο, δελ ελέπλεπζε κεγάιε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο έξβνπο ηνπ Κνζφβνπ θαη ηειηθά δελ είρε κεγάιε επηηπρία ζε 

απηφ
192

. Σν κίζνο πνπ είρε ζπζζσξεπηεί ζηνπο Αιβαλνχο απφ ηελ ρξφληα εζληθηζηηθή 

θαη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεξβηθψλ ή νκνζπνλδηαθψλ αξρψλ κε απνθνξχθσκα 

ηνλ πφιεκν, ηψξα εθδεισλφηαλ κε δνινθνλίεο, θινπέο, βηαζκνχο μπινδαξκνχο θαη 

θάζε είδνπο βηαηφηεηα ελαληίσλ έξβσλ
193

.  

 Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ν ΟΖΔ αλέιαβε ηελ δηνηθεηηθή επζχλε ζην Κφζνβν 

πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψλεη ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο ζηηο δηνηθεηηθέο ηνπ δνκέο. Οη 

έξβνη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ήηαλ αληίζεηε ζε νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή δηφηη απηφ ζα 

λνκηκνπνηνχζε, φπσο ππνζηήξηδαλ, θάζε αληίζεηε πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπο απφθαζε. 

ην πξψην «κεηαβαηηθφ ζπκβνχιην» πνπ ζπγθιήζεθε  νη έξβνη ζπκκεηείραλ. ηαλ 

φκσο αλαθνηλψζεθε πσο κεγάιν κέξνο ηνπ UCK ζα κεηαηξαπεί ζε αζηπλνκία 

απνρψξεζαλ θαη αθνινχζεζαλ ηελ ηαθηηθή ηεο κε ζπκκεηνρήο. Ζγέηεο ησλ Αιβαλψλ 

ήηαλ ν Ρνπγθφβα θαη ν Θάηζη, ν δεχηεξνο ήηαλ ν πξψελ αξρεγφο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζθέινπο ηνπ UCK. Καη νη δχν εγέηεο παξφιεο ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ηνπο θαη ην 

παξειζφλ ηνπο ζπκθσλνχζαλ πσο δελ ζα δερηνχλ ζαλ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

Κνζφβνπ θάηη ιηγφηεξν απφ αλεμαξηεζία. Ζ ζεξβηθή πιεπξά θαη ε θπβέξλεζε ηεο 

εξβίαο απφ ηελ άιιε πιεπξά δέρνληαλ λα δψζνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηνλνκία 

αιιά θάηη ιηγφηεξν απφ αλεμαξηεζία. Ο ΟΖΔ, ε ΔΔ αιιά θαη νη ΖΠΑ ήηαλ νη 

δηακεζνιαβεηέο ζε δηάθνξεο δηαπξαγκαηεχζεηο  πνπ φκσο δελ έβξηζθαλ ηα δχν 

αληίπαια κέξε λα ππνρσξνχλ. Ζ θαηάζηαζε πάλησο γηα ηε εξβία έβαηλε ζπλερψο 

πξνο ην ρεηξφηεξν θαζψο ν πιεζπζκφο ησλ έξβσλ ειαηησλφηαλ θαη ε δχλακε ησλ 

Αιβαλψλ απμαλφηαλ. Ζ πηψζε ηνπ Μηιφζεβηηο ην 2001 θαη ε άλνδνο Κνζηνχληηζα 
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ζηελ εμνπζία ηεο εξβίαο δελ έθεξε αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ηνπ Κνζφβνπ
194

. Σν 

Μάξηην ηνπ 2004 μέζπαζαλ ζνβαξά επεηζφδηα ζην Κφζνβν κε ηνπο έξβνπο λα 

βηψλνπλ έλα ηζρπξφ πνγθξφκ θαη λα έρνπλ 19 λεθξνχο. Ο Κνζηνχληηζα πνπ ήηαλ θαη 

πάιη πξσζππνπξγφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (φρη ζπλερφκελα) πξνζπάζεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ δηεζλή «ζπκπφληα» πξνο ηνπο έξβνπο ζε πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα εμεχξεζε ιχζεο
195

. Απηή ίζσο ήηαλ θαη ε ηειεπηαία 

επθαηξία ησλ έξβσλ λα επηηχρνπλ θάηη ζεηηθφ αιιά δελ επνδψζεθε. Σν 2006 θαη κεηά 

απφ έληνλεο πηέζεηο, ηεο αιβαληθήο πιεπξάο νη δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ θηάζεη ζε 

νξηαθφ ζεκείν. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ζθφπεπε λα πεξηκέλεη άιιν θαη νη Αιβαλνί 

ήηαλ νη θπξίαξρνη ζηελ ππφζεζε. Ζ εξβία, ρσξίο ην Μαπξνβνχλην πνπ είρε απνζρηζηεί 

απφ ηελ νκνζπνλδία, δελ ππνρσξνχζε θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ επηεκβξίνπ 

θαηέιεμαλ ζε αδηέμνδν. Ζ εξβία ππνιφγηδε κφλν ζηε βνήζεηα απφ ηε Ρσζία πνπ φκσο 

δελ ήηαλ αξθεηή. Οη Αιβαλνί έδσζαλ δηνξία γηα εμεχξεζε ιχζεο θαη ε ηειηθή 

πξνζπάζεηα ππφ ηνλ ΟΖΔ φιν ζρεδφλ ην 2007 δελ είρε απνηέιεζκα. Σειηθά, θαη κεηά 

απφ αλαβνιέο, ν πξσζππνπξγφο ηνπ Κνζφβνπ Αηδίκ Σζέθνπ (Agim Ceku)  ζηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ 2008 θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ
196

. 

 

4.4  Ζ θαηάζηαζε έσο ζήκεξα 

 

 Σελ θήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο 17
εο

 Φεβξνπαξίνπ αθνινχζεζαλ απεηιέο ηεο 

εξβίαο γηα πφιεκν, θαηαγγειίεο γηα παξάλνκε πξάμε, δηακαξηπξίεο θαη επεηζφδηα 

εληφο ηεο εξβίαο θαη ηνπ Κνζφβνπ.  Ο αθξηβήο φξνο πνπ αθνξνχζε ην Κφζνβν σο 

θξάηνο ήηαλ «Κξαηηθή νληφηεηα ππφ δηεζλή επνπηεία» αλ θαη δελ αλαθέξεηαη πνπζελά 

ε ιέμε αλεμαξηεζία, ε θξαηηθή απηή νληφηεηα έρεη δηθαίσκα αλαγλψξηζεο απφ ηα άιια 
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θξάηε, ζχλαςεο δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε δηεζλήο νξγαληζκνχο. 

Οπζηαζηηθά ήηαλ έλα αλεμάξηεην θξάηνο. Φπζηθά ε εξβία δελ αλαγλψξηζε ην θξάηνο 

αιιά ην ίδην έθαλαλ θαη αξθεηέο άιιεο ρψξεο είηε εμαηηίαο ησλ πνιχ θαιψλ ζρέζεσλ κε 

ηε εξβία είηε εμαηηίαο δηθψλ ηνπο ιφγσλ. Γηα παξάδεηγκα θάπνηεο ρψξεο, κία εθ’ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα, δελ ην έρνπλ αλαγλσξίζεη γηαηί ζεσξνχλ πσο ε αλαγλψξηζε 

δεκηνπξγεί πξνεγνχκελν ζε πηζαλέο δηεθδηθήζεηο αλεμαξηεζίαο απφ θάπνηνπο 

κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο εληφο θξαηψλ. Σα γεηηνληθά ηνπ θξάηε πάλησο, εθηφο ηεο 

εξβίαο, έρνπλ αλαγλσξίζεη ην Κφζνβν. Οη ΖΠΑ αλαγλψξηζαλ ην θξάηνο ζηηο 18 

Φεβξνπαξίνπ 2008 ηελ επφκελε ηεο αλαθήξπμεο ηνπ
197

. 

 Σν «λενζχζηαην» θξάηνο έρεη έθηαζε 10.908 km
2
 θαη ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011, 1.780.021 θαηνίθνπο. Γηα ηελ ζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Κνζφβνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην 91% είλαη Αιβαλνί, ην 3,4 έξβνη θαη ην 

ππφινηπν 5,6 «άιινη», ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη πεξηζζφηεξν
198

. Γπζηπρψο ζηελ 

απνγξαθή απηή ην ζξήζθεπκα δελ ήηαλ ζηηο εξσηήζεηο, νπφηε δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά γηα ην πνζνζηφ κνπζνπικάλσλ ζηε ρψξα νχηε ζε απηή ηελ απνγξαθή. Δίλαη 

γεγνλφο πάλησο πσο ζην Κφζνβν ηνλ ηειεπηαίν αηψλα δελ ππάξρνπλ πνζνζηά ζε ζρέζε 

κε ηε ζξεζθεία, θαζψο ν εζληθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Αιβαλνχ δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα 

κε απηφλ ηνπ κνπζνπικάλνπ ζην ζξήζθεπκα. Οχηε  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ζαλ θνκκάηη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, αιιά νχηε θαη ηψξα ππάξρνπλ 

επίζεκα ζηνηρεία.  

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ηέζεθε ζε ηζρχ ην λέν ζχληαγκα ηνπ Κνζφβνπ. Σν 

ζχληαγκα απηφ απνηέιεζε θνηλή πξνζπάζεηα ησλ αξρψλ ηνπ Κνζφβνπ κε ηελ 

UNMIK
199

. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζχληαμε ηνπ έπαημε ν Μάξηη Αρηηζάξη ( Martti 

Ahtisaari) o νπνίνο ήηαλ θαη ν θχξηνο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ Αιβαλψλ θαη έξβσλ 

ζηηο ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο γηα ζπκβηβαζκφ. Τπφ δηεζλή επνπηεία ην Κφζνβν είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. ηελ πνιηηηθή ηνπ 
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ζθελή, πξσζππνπξγφο είλαη ν Θάηζη απφ ην 2008 ελψ ζην αμίσκα ηνπ Πξφεδξνπ 

Γεκνθξαηίαο απφ ην 2011 είλαη κηα γπλαίθα, ε Αηηθέηε Σδαρηδάξα (Atifete Jahjara) . 

 ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ν ξφινο 

ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ζηε ρψξα θαη ε βνήζεηα  ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ πξφζβαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ  UNICEF έρεη δηεπξπλζεί αλ θαη πνιιά απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο είλαη αλεπίζεκα απφ ΜΚΟ, θαη φρη απφ ην θξάηνο. 

ίγνπξν είλαη πσο ε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία αιιά ηα πξνβιήκαηα 

φπσο ν νξγαληζκφο επηζεκαίλεη είλαη πνιιά. Καη ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο ππάξρεη 

βειηίσζε αιιά ε κεηάβαζε απφ έλα θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα πγείαο ζε έλα λέν, φπσο 

θαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ην θξάηνο αληηκεησπίδεη  δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε
200

. Ζ KFOR παξακέλεη ζηε ρψξα φκσο ε δχλακε ηεο έρεη κεησζεί θαηά 

πνιχ θαζψο δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαινχο πεξηβάιινληνο πιένλ. 

 Θα  κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ην Κφζνβν εξγάδεηαη κε ηε βνήζεηα πάληα ηεο 

ΔΔ, ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ ΖΠΑ γηα λα βξεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Απφ 

ηε κέξα ηεο θήξπμεο ηεο αλεμαξηεζίαο, αιιά θαη πξηλ απφ απηήλ, θάλεη ζηαζεξά 

βήκαηα πξνφδνπ. Παξφια ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηηο 

άζρεκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο αλ θάπνηνο επηζθεθηεί ηε ρψξα ζα 

δηαθξίλεη πσο είλαη έλα απέξαλην εξγνηάμην. ηελ πξσηεχνπζα Πξίζηηλα  γίλνληαη νη 

κεγαιχηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ελψ ην νδηθφ δίθηπν είλαη θαη απηφ ππφ 

αλαθαηαζθεπή. Ήδε ν δξφκνο πνπ ζπλδέεη ηελ πξσηεχνπζα κε ηελ Αιβαλία είλαη 

έηνηκφο θαη δηαζέηεη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. ε φινπο ηνπο ηνκείο θαηαζθεπψλ 

ππάξρεη κηα αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ ζπκίδεη ιίγν πιένλ, ηνλ πφιεκν ηνπ 1998-

1999. 

  

                                                           

200
 http://www.unicef.org/kosovoprogramme/Joined_Hands_ENG_web.pdf    ζει.32-42  
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Κεθάιαηο 5
ο
     Οη κοσζοσικάλοη ζηης σπόιοηπες πρώελ Γηοσγθοζιαβηθές τώρες 

 

5.1  εξβία 

 

 Ζ πξψηε απφ ηηο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθέο ρψξεο πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ε 

εξβία (Υάξηεο 8). Μεηά ηελ απφζρηζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ έγηλε θαη απηή αλεμάξηεην 

θξάηνο παίξλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο πνπ άθεζαλ νη ηξεηο 

Γηνπγθνζιαβίεο. Σα ρξφληα πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα είλαη  κεηά 

ην 1991 φηαλ θαη αξρίδεη ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε εξβία ήηαλ ην θπξίαξρν 

θξάηνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ απέκεηλε. Οη νκνζπνλδηαθνί ζεζκνί, φπσο είδακε θαη 

ζην Κφζνβν, ειέγρνληαλ απφιπηα απφ ηε εξβία θαη εμππεξεηνχζαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο. 

Πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε πσο ε εξβία ήηαλ ε κεγάιε ρακέλε ηεο δηάιπζεο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο θαη απηνχ ηνπ κεγάινπ εζληθηζηηθνχ αγψλα πνπ άξρηζε κε ηελ δηάιπζε 

ηεο ρψξαο. Οη απνηπρίεο ζηα εδάθε ηεο Κξναηίαο, ζηε Βνζλία θαη ζην Κφζνβν, ηελ 

έθεξαλ ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε θαη πνιιέο θνξέο δηθαηνιφγεζαλ μεζπάζκαηα ζε 

κεηνλνηηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο πνπ δηέκελαλ ζηε ρψξα 

θαη πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.  Μνπζνπικάλνη ζηελ εξβία 

ππήξραλ ζπγθεληξσκέλνη ζε ηξεηο πεξηνρέο. Ζ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε ζε κέγεζνο 

κεηνλφηεηα κνπζνπικάλσλ  ήηαλ απηή ηνπ Κνζφβνπ πνπ έρεη αλαιπζεί ήδε. Ζ δεχηεξε 

ήηαλ ζην αληδάθ θαη αθνινπζνχζαλ ζηε Νφηηα εξβία ζηα ζχλνξα κε ην Κφζνβν. 

 Σν αληδάθ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην αιιά θαη 

αλάκεζα ζηε Βνζλία θαη ην Κφζνβν (Υάξηεο 11). Μία πεξηνρή 8.700 km
2
  κε 

ιηγφηεξνπ απφ 500.000 θαηνίθνπο θαη απφ απηνχο πεξίπνπ ηνπο κηζνχο 

κνπζνπικάλνπο. Υσξίδεηαη ζηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην. χκθσλα κε ηε 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ην 1991 ρσξηδφηαλ ζε 11 δήκνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο 6 αλήθαλ ζηε εξβία θαη 5 ζην Μαπξνβνχλην. Απφ απηνχο ηνπο δήκνπο, 5 

είραλ πιεηνλφηεηα κνπζνπικάλσλ. Σξείο απφ ηνπο ζεξβηθνχο θαη δχν απφ απηνχο πνπ 

βξηζθφηαλ ζην Μαπξνβνχλην. Ο έλαο απφ ηνπο ηξεηο ζεξβηθνχο ήηαλ απηφο ηνπ Νφβη 
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Παδάξ πνπ ήηαλ θαη ε αλεπίζεκε πξσηεχνπζα πφιε ηεο πεξηνρήο
201

. Οη κνπζνπικάλνη 

ηνπ αληδάθ ήηαλ ζρεδφλ φινη Μνπζνπικάλνη ζηελ εζληθφηεηα εθηφο απφ κεξηθά 

ρσξία ζηα νπνία θαηνηθνχζαλ Αιβαλνί. Οη Μνπζνπικάλνη πνπ ζεσξνχζαλ ηελ 

θαηαγσγή ηνπο ίδηα αθξηβψο κε απηή ησλ Βφζλησλ Μνπζνπικάλσλ δελ είραλ ηδηαίηεξεο 

ζρέζεηο κε ηνπο Αιβαλνχο παξά ηα ηειεπηαία απηά ρξφληα πνπ ζπλαζπίζηεθαλ 

πνιηηηθά
202

. ηηο αξρέο ηνπ 1991 νη Μνπζνπικάλνη ηνπ αληδάθ ζπλαζπίζηεθαλ  ζε 

έλα παξάξηεκα ηνπ θφκκαηνο ηνπ Ηδεηκπέθνβηηο. Δπίζεο ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο κε 

βάζε απηφ ην παξάξηεκα, θάπνηα άιια κηθξφηεξα θφκκαηα θαη δηάθνξνπο 

ζξεζθεπηηθνχο ζπιιφγνπο ηδξχνπλ ην Μνπζνπικαληθφ Δζληθφ πκβνχιην ηνπ αληδάθ 

(Muslim National Council of Sandzak MNVS). Σν φξγαλν απηφ απφ εθείλε ηε ζηηγκή 

πξσηαγσλίζηεζε ζηελ πεξηνρή θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηε εξβία. 

Με ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία ε Οκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε απνιχεη ζρεδφλ 

φινπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ εξγάδνληαλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηνπ αληδάθ θαη 

ζηνλ νκνζπνλδηαθφ ζηξαηφ.  ηελ αζηπλνκία ηνπ Νφβη Παδάξ ην 95% ήηαλ έξβνη θαη 

Μαπξνβνχληνη
203

. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ κέρξη θαη ην Νηέηηνλ ην MNVS 

θαηήγγεηιε ηεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηηο αθξφηεηεο ησλ 

γηνπγθνζιαβηθψλ αξρψλ θαη παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ. Δπίζεο ζην ίδην δηάζηεκα 

παξαηεξεηέο ηνπ ΟΖΔ επηβεβαίσζαλ παξαβηάζεηο αιιά φρη ζην βαζκφ πνπ ηα 

παξνπζίαδε ην MNVS
204

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ιίγν κεηά ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ 

ζηε Βνζλία είραλ ζπγθεληξσζεί δπλάκεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο 

έξβσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή. Σα γεγνλφηα δελ 

ήηαλ ηεο έληαζεο ζηε Βνζλία αιιά ππήξμαλ θαη εδψ καδηθέο δνινθνλίεο θαη φια ηα 

ππφινηπα εγθιήκαηα πνιέκνπ πνπ ζπλέβεζαλ θαη ζηε Βνζλία
205

. Οη Μνπζνπικάλνη 

δεηνχζαλ ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηνρήο ζηε Βνζλία ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, 

                                                           

201 Geert- Hinrich Ahrens, Diplomacy on the edge, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 

2007, p.223 

202
 Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Η δνινθνλία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, Παξαηεξεηήο, 

Θεζζαινλίθε, 1999, ζει.114 

203
 Sabrina P. Ramet, Balkan Babel, Westview Press, Colorado, 2002, p.347 

204
 Geert- Hinrich Ahrens, φπ. π., ζει. 232 

205
 Geert- Hinrich Ahrens, φπ. π., ζει. 229 
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απηνλνκία ζηελ Οκνζπνλδία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε θσλή ηνπο έθζαλε κέρξη ηηο 

δηακεζνιαβεηηθέο επηηξνπέο πνπ αζρνινχληαλ κε ηνλ πφιεκν ζηε Βνζλία. Αξθεηέο 

θνξέο κάιηζηα ηέζεθε ην ζέκα ηνπο ζηε εξβία απφ ηηο επηηξνπέο απηέο ρσξίο φκσο 

παξαπάλσ πηέζεηο θαζψο ζηε Βνζλία ε θαηάζηαζε είρε μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν θαη 

ήηαλ επείγνπζα. Κάζε θνξά ε εξβία αξληφηαλ ηηο θαηεγνξίεο θαη παξνπζίαδε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ν ΟΑΔ πεξηέγξαςε κηα γεληθεπκέλε 

έμνδν ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο, ε ζεξβηθή πιεπξά ηελ επηβεβαίσζε φκσο 

πεξηέγξαςε ηα θίλεηξα ηεο εμφδνπ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά. ηελ πξάμε πεξίπνπ 

100.000 Μνπζνπικάλνη εγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνρή πξνζσξηλά απφ ην 1991 έσο ην 

2000 θαη νη πεξηζζφηεξνη αλάκεζα ζην 1992 θαη ην 1994 εμαηηίαο ηεο δξάζεο 

παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ
206

. Οη Μνπζνπικάλνη πξνζπάζεζαλ λα αληηδξάζνπλ κε 

έλνπιν αγψλα αιιά δελ κπνξνχζαλ λα αλακεηξεζνχλ κε ην Γηνπγθνζιαβηθφ ζηξαηφ. 

Μεηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2002 ζηε εξβία, παξαηεξήζεθε πσο ε κείσζε ησλ 

Μνπζνπικάλσλ ηνπ αληδάθ ήηαλ 8% ελψ δηαηεξήζεθε ε πιεηνλφηεηα πνπ ππήξρε 

ζηνπο δήκνπο πξνπνιεκηθά. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή 136.000 θάηνηθνη ηνπ 

εξβηθνχ αληδάθ δήισζαλ Μνπζνπικάλνη Βφζληνη (Bosniaks- είραλ αλαγλσξίζεη απφ 

ην 1996 απηή ηελ εζληθή ηαπηφηεηα πνπ νη Βφζληνη είραλ εηζάγεη ην 1993), 16.000 

Μνπζνπικάλνη (ιάβνη Μνπζνπικάλνη, «Μαθεδφλεο» Μνπζνπικάλνη, Πνκάθνη θαη 

γεληθά φζνη ήζειαλ λα θξαηήζνπλ ηελ σο ηφηε εζληθφηεηα ηνπο θαη αξληφληαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ Βφζληνη Μνπζνπικάλνη) θαη 4.000 Αιβαλνί. Οη Μνπζνπικάλνη (θαη νη 

δχν θαηεγνξίεο) απφ ην 2005 δηδάζθνληαη ζηε γιψζζα ηνπο, πνπ δελ δηαθέξεη θαη πνιχ 

απφ ηε ζεξβηθή, ζε ιαηηληθή γξαθή γηα ηα πξψηα 4 ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ
207

. ηελ 

απνγξαθή ηεο εξβίαο πιένλ ζαλ αλεμάξηεην θξάηνο ην 2011 εκθαλίδνληαη 145.218 

Μνπζνπικάλνη Βφζληνη θαη 22.301 Μνπζνπικάλνη ελψ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο 

Αιβαλνχο. 

 Ζ επφκελε κνπζνπικαληθή ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζηε εξβία είλαη ζην 

λφηην κέξνο ζηα δπηηθά ζχλνξα ηνπ Κνζφβνπ. Ο πιεζπζκφο ηνπο ήηαλ γχξσ ζηηο 

74.000 ην 1991 ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ελψ φηαλ νη ίδηνη αλαθέξνληαλ ζηνλ 

                                                           

206
 Sabrina P. Ramet, The Three Yugoslavias, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 

2006, p.501 
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πιεζπζκφ ηνπο κηινχζαλ γηα 100.000
208

. Απνηεινχζαλ πιεηνλφηεηα ζε ηξεηο δήκνπο. 

Οη Αιβαλνί απηνί πάληα ζεσξνχζαλ πσο ήηαλ κέξνο ηνπ Κνζφβνπ θαη δεηνχζαλ ηελ 

έλσζε κε απηφ. Ήηαλ ζπζπεηξσκέλνη γχξσ απφ ην θφκκα ηνπ Ρνπγθφβα. Σν 1992 

δήηεζαλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ην δηθαίσκα έλσζεο κε ην Κφζνβν. Δπίζεο ζε 

επηζηνιέο πνπ έζηεηιαλ ηελ ίδηα επνρή ζηνλ ΟΖΔ θαηεγνξνχζαλ ηε εξβία γηα 

θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  πγθεθξηκέλα γηα θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

απνθιεηζκφ απφ ηνλ Γεκφζην ηνκέα, θιείζηκν ζρνιείσλ θαη πηέζεηο ζην ζέκα ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο ηνπο. Γελ ππήξραλ πάλησο θαηαγγειίεο γηα βηαηφηεηεο ή δνινθνλίεο. ε 

κηα πεξίνδν πνπ ν πφιεκνο είρε μεζπάζεη απηέο νη θαηαγγειίεο ήηαλ νη πην «αζψεο» 

ίζσο ζηε Γηνπγθνζιαβία. Δίλαη αιήζεηα πσο ηελ πεξίνδν απφ ην 1991 έσο ην 1996 ν 

Μηιφζεβηηο είρε λα αζρνιεζεί κε ηνπο πνιέκνπο ζηε ινβελία, ζηελ Κξναηία θαη ζηε 

Βνζλία θαη δελ ήζειε λα αλνίμεη θαη κέησπν κε ηνπο Αιβαλνχο
209

. Σα πξνβιήκαηα 

άξρηζαλ κεηά ην 1999 φηαλ νη έξβνη κεηαθηλνχληαλ απφ ην Κφζνβν καδί κε ηνλ 

ζεξβηθφ ζηξαηφ θαη δηέξρνληαλ κέζα απφ ηηο πεξηνρέο απηέο. Ζ Sabrina P. Ramet 

ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Φηιίπνβηηο  ηζρπξίδεηαη  πσο νη 

Αιβαλνί απηνί δέρηεθαλ «πηέζεηο» θαη θάπνηνη έθπγαλ γηα ην Κφζνβν
210

. εκεηψλεη 

επίζεο πσο πνιινί έκεηλαλ λα πνιεκήζνπλ ηνπο έξβνπο. Αληίζεηα ν Geert- Hinrich 

Ahrens δελ αλαθέξεη θάηη γηα απνρψξεζε ζε απηή ηε θάζε αιιά πεξηγξάθεη ηνλ 

έλνπιν αγψλα κε ηε βνήζεηα παξαζηξαηησηηθψλ Αιβαλψλ, πξψελ κέιε ηνπ UCK, πνπ 

πέξαζαλ ηα ζχλνξα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αδειθνχο ηνπο. Πην ινγηθή θαίλεηαη ε 

άπνςε ηεο Sabrina P. Ramet  δηφηη νη απνγξαθέο κεηαμχ 1991 θαη 2002 δείρλνπλ κηα 

κείσζε ησλ Αιβαλψλ θαηά 10.000. ην δηάζηεκα πνπ ε έληαζε απμήζεθε ππήξραλ 

δνινθνλίεο έξβσλ, θπξίσο θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Σν 2001 κεηά απφ πξσηνβνπιία θαη 

εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ νη παξαζηξαηησηηθνί επέζηξεςαλ ζην Κφζνβν, αθνπιίζηεθαλ θαη 

πήξαλ ακλεζηία. ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 θαηακεηξήζεθαλ 5.809 Αιβαλνί αιιά κε 

ηελ ππνζεκείσζε πσο νη ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο δελ επέηξεςαλ ηελ απνγξαθή νχηε ην 

2002 νχηε ην 2011. Οη Αιβαλνί είραλ επηιέμεη λα απέρνπλ απφ ηηο απνγξαθέο.  
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 Geert- Hinrich Ahrens, φπ. π., ζει. 275 

209
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Αλεπίζεκα ε αιβαληθή πιεπξά ππνινγίδεη ηνπο Αιβαλνχο ηεο πεξηνρήο ζε 50.000 πνπ 

ζεκαίλεη πσο ζε θάζε πεξίπησζε ππήξμε απνρψξεζε πιεζπζκνχ, ην πηζαλφηεξν πξνο 

ην αλεμάξηεην Κφζνβν. 

 ηε εξβία ζρεδφλ φινη νη Μνπζνπικάλνη θαη νη Αιβαλνί πνπ δελ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη θάπνπ, έθπγαλ κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία νη πξψηνη θαη 

ζην Κφζνβν νη δεχηεξνη. ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ηα απνηειέζκαηα δίλνπλ έλα 

πνζνζηφ κνπζνπικάλσλ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. ήκεξα πιένλ ε 

εξβία κε επξσπατθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ, δηαθπιάηηεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κνπζνπικάλσλ αιιά θαη γεληθά 

ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ.  Κάζε ηάμε πνπ δηαζέηεη 15 κεηνλνηηθνχο καζεηέο, απηνί 

ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Μάιηζηα ζε έλδεημε θαιήο 

ζέιεζεο αθήλεη πεξηζψξην λα γίλεη θαη ζε ιηγφηεξνπο καζεηέο αλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα
211

. Σφζν ηα Αιβαληθά φζν θαη ηα «Βνζληαθά», πνπ ηειηθά ε εξβία 

αλαγλψξηζε ην 2004, δηδάζθνληαη ζηα κεηνλνηηθά ηκήκαηα. Δπίζεο θαη ηα ηνπξθηθά 

δηδάζθνληαη φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαζψο απνηεινχλ κεηνλνηηθή γιψζζα αλ 

θαη δελ ππάξρνπλ αμηνκλεκφλεπηνη ζπκπαγείο πιεζπζκνί. 

 

5.2  Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) 

 

 Ζ ΠΓΓΜ (Υάξηεο 11) ηδξχζεθε σο αλεμάξηεην θξάηνο ζηηο 18 επηεκβξίνπ 

1991 κεηά απφ έλα δεκνςήθηζκα κε ηελ εξψηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ δηνξγαλψζεθε 

ζηηο 09 επηεκβξίνπ 1991. Οη Αιβαλνί ηα ΠΓΓΜ απείραλ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη 

εηνίκαδαλ δηθφ ηνπο
212

. Ζ αιήζεηα ήηαλ πσο ε ρψξα δελ ήηαλ έηνηκε λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί αιιά ηα γεγνλφηα κε πξσηαγσληζηέο ηε ινβελία θαη ηελ Κξναηία 
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ηελ πξφιαβαλ
213

. Ο πιεζπζκφο ηεο ΠΓΓΜ ήηαλ πνιπεζληθφο φπσο θαη ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο γηνπγθνζιαβηθέο Γεκνθξαηίεο. Οη κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο πνπ δηαβηνχζαλ θαη 

δηαβηνχλ ζηα εδάθε ηεο είλαη νη  Αιβαλνί, νη Σνχξθνη θαη νη Μνπζνπικάλνη. ηελ 

απνγξαθή πνπ νξγαλψζεθε ην 1991 απφ ην νκνζπνλδηαθφ θαζεζηψο νη Αιβαλνί ήηαλ 

ην 21, 7%, νη Σνχξθνη ην 3,8% (ηξίηε πιεζπζκηαθά εζλφηεηα) θαη νη Μνπζνπικάλνη ην 

1,5%. Με ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ρψξαο νη Αιβαλνί θαη νη έξβνη ακθηζβήηεζαλ ηα 

πνζνζηά ηα νπνία ζεψξεζαλ φηη είραλ ζπξξηθλσζεί απφ ηα θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λέα απνγξαθή ην 1994 πνπ φκσο έδεημε πεξίπνπ ηα ίδηα 

πνζνζηά (Αιβαλνί 22,7%, Σνχξθνη 4,0% θαη Μνπζνπικάλνη 1,1%). Οη «Μαθεδφλεο» 

εκθαλίδνληαλ λα είλαη ην 1991 ην 65,3% θαη ην 1994 ην 66,6% ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

κεγάιν ζέκα ινηπφλ γηα ηε ρψξα ήηαλ ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ κεηνλνηήησλ θαη θπξίσο 

ησλ Αιβαλψλ. 

 Ζ πξψηε δηαθσλία- «ζχγθξνπζε» κε ηνπο Αιβαλνχο ήξζε απφ ην πξψην θηφιαο 

δηάζηεκα χπαξμεο ηνπ θξάηνπο, απφ ηελ αλαθήξπμε ηνπ πληάγκαηνο πνπ έιεγε πσο 

«ε Μαθεδνλία είλαη ην εζληθφ θξάηνο ησλ Μαθεδφλσλ». Οη Αιβαλνί δήηεζαλ ηελ 

αιιαγή πνπ φκσο έγηλε πνιχ αξγφηεξα
214

. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1992 νη Αιβαλνί 

αλαθνίλσζαλ απηνβνχισο ηελ απηνλνκία κεηά απφ έλα «δεκνςήθηζκα» ζην νπνίν νη 

Αιβαλνί απνθάζηζαλ κε κεγάιε πιεηνςεθία. Σέζζεξηο κήλεο κεηά, ζε κεγάιεο 

δηαδειψζεηο ζηα θφπηα δήηεζαλ απηνλνκία ζηα δπηηθά ηεο ρψξαο
215

. Οη Αιβαλνί 

ιφγσ θαη ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ πνιηηηθή ηδξχνληαο 

θφκκαηα. Σα θφκκαηα απηά κέζα απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο δηαθήξπζζαλ ηε 

λνκηκνθξνζχλε ηνπο ζηε ρψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη απνθήξπζζαλ εζληθηζηηθέο 

ηδέεο
216

. Μάιηζηα ην 1998 πξψηε θνξά ζπκκεηείραλ ζε θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ. 

Μέζα απφ ηα πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πξνζπαζνχζαλ λα πξναζπίδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο πνπ ζεσξνχζαλ πσο ζίγνληαλ. Παξφιν πνπ ην χληαγκα δηαθχιαζζε 

φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ, νη Αιβαλνί ην 1993 θαηείραλ ην 
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3% ησλ δεκφζησλ ζέζεσλ. Σν 1995 ε Αιβαληθή γιψζζα νξίζηεθε ε δεχηεξε επίζεκε 

γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Απηφ ην αίηεκα ζην νπνίν νη θξαηηθέο αξρέο δελ ζπκθσλνχζαλ, 

ήηαλ ε ίδξπζε ελφο παλεπηζηεκίνπ ζην Σέηνβν κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ηα 

Αιβαληθά. Απφ ην 1994 νη Αιβαλνί ην δεηνχζαλ αιιά νη αξρέο πξφηεηλαλ έλα 

αιβαλφθσλν ηέηνην ηκήκα ζην παλεπηζηήκην ησλ θνπίσλ. Σειηθά νη Αιβαλνί ην 1995 

ρσξίο άδεηα ηδξχζαλ έλα παλεπηζηήκην ζην Σέηνβν κε δηθά ηνπο ρξήκαηα ζην νπνίν 

φκσο νη αξρέο έζηεηιαλ δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο θαη κπνπιληφδεο. ηηο δηαδειψζεηο 

Αιβαλψλ πνπ ζπλάληεζαλ νη αζηπλνκηθνί απάληεζαλ κε βία θαη έλαο Αιβαλφο 

ζθνηψζεθε. Σειηθά νη Αιβαλνί «ίδξπζαλ» έλα παλεπηζηήκην πνπ δελ αλαγλσξηδφηαλ 

απφ ηηο αξρέο θαη ηα δηπιψκαηά ηνπ δελ είραλ αληίθξηζκα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα
217

. Σν 

1998- 1999 φηαλ ε θξίζε ζην Κφζνβν μέζπαζε ην θχκα ησ Αιβαλψλ πξνζθχγσλ έθεξε 

κεγάιε αλεζπρία ζηελ ΠΓΓΜ. Πεξίπνπ 300.000 πξφζθπγεο εηζήιζαλ ζην έδαθφο ηεο 

θαη νη ληφπηνη Αιβαλνί δπζαξεζηήζεθαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ «ιάβσλ» πνπ δελ 

έδεημαλ θηιφμελνη. Οη «Μαθεδφλεο» απφ ηελ άιιε πιεπξά θνβνχληαλ κήπσο ε 

θαηάζηαζε είλαη κε αλαζηξέςηκε θαη κείλνπλ κφληκα ζηε ρψξα αιιάδνληαο ηνλ 

πιεζπζκηαθφ ράξηε πξνο φθεινο ησλ Αιβαλψλ. Δπίζεο ε βία ζα κπνξνχζε λα 

κεηαθεξζεί ζην έδαθφο ηνπο
218

. Οη θξαηηθέο αξρέο απαίηεζαλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο λα 

θξνληίζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζην Κφζνβν. Απηφ έγηλε φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην κεηά ηελ εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ κε αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο θαη ηελ 

επηβνιή ησλ φξσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηε εξβία. 

 Απηφ φκσο πνπ θαηλφηαλ λα απνκαθξχλεηαη καδί κε ηνπο πξφζθπγεο ην 1999 

έθζαζε ηειηθά ζηελ ΠΓΓΜ ην 2001. Ζ νξεηλή πεξηνρή ζηα ζχλνξα κε ην Κφζνβν ήηαλ 

αλεμέιεγθηε απφ ηηο αξρέο θαη κεηαηξάπεθε ζε θέληξν εγθιεκαηηθφηεηαο. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2001  κία νξγάλσζε πνπ νλνκαδφηαλ  UCK (ηα αξρηθά ζεκαίλνπλ ηα 

ίδηα φπσο ζην Κφζνβν εθηφο απφ ην Κ πνπ αληί Kosoves ελλννχζε Kompetare ) θχξεμε 

ηνλ αγψλα γηα ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ Αιβαλψλ ηεο ΠΓΓΜ.  Απνηεινχληαλ απφ 

καρεηέο πνπ ήξζαλ απφ ην Κφζνβν θπξίσο θαη είραλ ζρέζεηο θαη κε εγθιεκαηηθέο 

δξάζεηο. Σνλ Φεβξνπάξην ε δηαθήξπμε ηνπο άιιαμε θαη ν αγψλεο ζα ήηαλ γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ Αιβαλψλ
219

.  Σν δηάζηεκα κέρξη ηελ δπλακηθή 

αληίδξαζε ησλ θξαηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ήηαλ γεκάην απφ ελέξγεηεο ηξνκνθξάηεζεο 

ησλ αληίπαισλ πιεζπζκψλ, εζληθψλ εθθαζαξίζεσλ, δηαδειψζεηο ππνζηήξημεο 

ζπλνκηιίεο θαη θαηαπαχζεηο ππξφο πνπ δελ δηαξθνχζαλ. ηηο 25 Μαξηίνπ ηειηθά 

εμαπνιχζεθε επίζεζε απφ ηηο θξαηηθέο δπλάκεηο θαη είρε θάπνηα απνηειέζκαηα. Οη 

κάρεο ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηνλ Αχγνπζην θαη νη θξαηηθέο δπλάκεηο έδεηρλαλ λα 

παίξλνπλ ηνλ έιεγρν. Σειηθά ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2001 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηεο 

Αρξίδαο κε ηελ νπνία νη Αιβαλνί ζα παξέδηδαλ ηνλ νπιηζκφ ηνπο θαη ζα ζηακαηνχζαλ 

ηε δξάζε ηνπο ελψ ε θπβέξλεζε ζα δηαζθάιηδε ηε δεκηνπξγία παλεπηζηεκίνπ ζην 

Σέηνβν, ζα φξηδε σο δεχηεξε επίζεκε γιψζζα ηα Αιβαληθά ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ 

είραλ πάλσ απφ 20% Αιβαλνχο θαη ζα έδηλε ακλεζηία ζε φζνπο παξέδηδαλ ηνλ νπιηζκφ 

ηνπο. Σελ επζχλε γηα ηνλ αθνπιηζκφ ζα ηνλ αλαιάβαλε ην ΝΑΣΟ πνπ εγθαζίδξπζε κηα 

απνζηνιή απφ ην 2001 έσο ην 2003. ηνλ έλνπιν απηφ αγψλα ζθνηψζεθαλ 100 

άλζξσπνη. Πεξίπνπ 10.000 Αιβαλνί εθηνπίζηεθαλ ζην εζσηεξηθφ ή έγηλαλ πξφζθπγεο 

ζην Κφζνβν απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ ζηξαηνχ. Σειηθά επέζηξεςαλ φηαλ ε εξεκία 

απνθαηαζηάζεθε
220

. 

 Μεηά ηε ζπκθσλία ηεο Αρξίδαο ε θαηάζηαζε γεληθά βειηηψζεθε καδί κε ηε 

ζέζε ησλ Αιβαλψλ ζηε ρψξα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο εθηφο ηηο αιιαγέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηε γιψζζα δφζεθε θάπνηαο κνξθή απηνλνκία ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν ζε πεξηνρέο κε κεγάιε αιβαληθή ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη ε 

ζπληαγκαηηθή ζέζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ Αιβαλνχ εμηζψζεθε κε απηή ηνπ 

«Μαθεδφλα». Σν παλεπηζηήκην ζην Σέηνβν άλνημε ζαλ Παλεπηζηήκην Ννηηαλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ηνλ ίδην κήλα θαη ε ζπκκεηνρή ζην δεκφζην απμήζεθε. ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή ην 2002 ηα πνζνζηά ησλ Αιβαλψλ ήηαλ 25,2% θαη ε ηάζε είλαη απμεηηθή. 

Οη εληάζεηο κε ηνπο Αιβαλνχο δελ ζηακάηεζαλ κέρξη ζήκεξα αιιά έρνπλ πεξηνξηζηεί 

ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά φπσο ε πξφζθαηε (επηέκβξηνο 2014) δηαθήξπμε ζε 

πιαηεία ησλ θνπίσλ ηεο ίδξπζεο ηεο Ηιιπξίδαο (ρψξαο ησλ «αξραίσλ» Αιβαλψλ) πνπ 
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απνζχξζεθε κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο θαη ηα επεηζφδηα κε αθνξκή δνινθνλία 

«Μαθεδφλσλ» απφ Αιβαλνχο πξηλ δχν ρξφληα. 

 Ζ επφκελε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζηελ ΠΓΓΜ είλαη νη Σνχξθνη ην 2002 

ήηαλ 77.959 θαη 3,9% ηνπ πιεζπζκνχ. Βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηε δπηηθή πιεπξά 

ηεο ρψξαο αλάκεζα ζε αιβαληθνχο πιεζπζκνχο. Οη Σνχξθνη δελ δεκηνχξγεζαλ πνηέ 

πξνβιήκαηα ζην θξάηνο θαη απνδείρηεθαλ «θαινί» πνιίηεο γηα ηελ ΠΓΓΜ. Ζ γιψζζα 

ηνπο είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε 

κεηνλφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο. Σν πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη Σνχξθνη είλαη φηη νη 

θνηλφηεηεο ηνπο είλαη απνκνλσκέλεο θαη πνιιά παηδηά αλαγθάδνληαη λα καζαίλνπλ 

αιβαληθά κε θίλδπλν λα αθνκνησζνχλ. Απηή ηελ επνρή ε Σνπξθία εληζρχεη ηελ 

δηδαζθαιία ηνπξθηθψλ ζηελ ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηεο ΠΓΓΜ κε νηθνλνκηθά κέζα θαη 

ην πξφβιεκα έρεη κεηξηαζηεί
221

.  

 Οη Μνπζνπικάλνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2002 ήηαλ πεξίπνπ 20.000 ή 

0,9% ηνπ πιεζπζκνχ. ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο αλήθαλ ζε έλα θφκκα 

παξάξηεκα ηνπ θφκκαηνο ηνπ Ηδεηκπέθνβηηο. Ζ ΠΓΓΜ δελ ήζειε λα ηνπο αλαγλσξίδεη 

μερσξηζηά εμαηηίαο ηεο ζιαβηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Σειηθά κεηά απφ ζπδεηήζεηο θαη 

δηεπζεηήζεηο κε ηνλ Ηδεηκπέθνβηηο απφ ην 1993 κέρξη ην 1995 θαη κε δηακεζνιάβεζε 

επηηξνπψλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο κεηνλφηεηεο αλαγλσξίζηεθαλ ζπληαγκαηηθά θαη απφ ηφηε 

ραίξνπλ ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεηνλνηήησλ ηεο ΠΓΓΜ. Σν κεγάιν πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη απηνί είλαη ε Αιβαλνπνίεζε ή Κνζνβνπνίεζε φπσο νη ίδηνη 

ηελ απνθαινχλ
222

. Ο κηθξφο αξηζκφο ηνπο θαη ε ηάζε γηα κείσζε ζχκθσλα κε ηηο 

απνγξαθέο ην θάλεη πξαγκαηηθά επίθνβν. 

 ηα ζέκαηα ζξεζθεηψλ ε ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα είλαη ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε ελψ απφ ην 1997 κε λφκν θαζνξηζηήθαλ νη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο 

ρψξαο. Απηέο είλαη ε Καζνιηθή ζξεζθεία, ε Οξζφδνμε θαη ην Ηζιάκ. ιεο νη ππφινηπεο 

είλαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. Σν 2002 ην πνζνζηφ ησλ κνπζνπικάλσλ ζηε ρψξα ήηαλ 

33,3%. Αλ αζξνηζηνχλ νη Αιβαλνί (ππνζέηνληαο πσο είλαη φινη κνπζνπικάλνη) νη 

Σνχξθνη θαη νη Μνπζνπικάλνη ην άζξνηζκα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ 
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κνπζνπικάλσλ. Πξνθαλψο κέζα ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

3,3% πνπ είλαη κνπζνπικάλνη δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο. Πηζαλφλ λα είλαη Ρνκά αιιά 

θαη άιισλ εζληθνηήησλ. 

 

5.3  Μαπξνβνχλην 

 

 Σν Μαπξνβνχλην (Υάξηεο 12) ήηαλ ε ηειεπηαία απφ ηηο έμη δεκνθξαηίεο πνπ 

ζπληζηνχζαλ ηε Γηνπγθνζιαβία πνπ ηελ εγθαηέιεηςε δηαιχνληαο θαη ηππηθά ην 

δεκηνχξγεκα απηφ. Απφ ηηο 03 Ηνπλίνπ 2006 πνξεχεηαη κφλε ηεο φπσο θαη ε εξβία. Ζ 

έθηαζε ηεο ρψξαο είλαη 13.812 km
2
 θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ην 2011, 620.556 

θάηνηθνη. Ζ ρψξα έρεη δχν βαζηθέο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο, ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

(Βφζληνπο θαη κε) θαη ηνπο Αιβαλνχο. Σν Μαπξνβνχλην αλ θαη εκθαλίδεηαη σο ε πην 

πνιπεζληθή ρψξα ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο δελ είρε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ζην 

έδαθφο ηεο. 

 Οη Μνπζνπικάλνη ηεο ρψξαο είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Μαπξνβνπληαθνχ αληδάθ. Μεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ απφ ηε εξβία 

θαη ην αληδάθ ρσξίζηεθε. Δθεί φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ππάξρνπλ πέληε 

καπξνβνπληαθνί δήκνη πνπ έρνπλ Μνπζνπικάλνπο θαη ζηνπο δχν απφ ηνπο πέληε είλαη 

θαη πιεηνλφηεηα. Οη Μνπζνπικάλνη ην 1991 ήηαλ 89.000 θαη 14,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, ην 2002 πεξίπνπ 72.500 ( 24.500 Μνπζνπικάλνη θαη 48.000 Βφζληνη 

Μνπζνπικάλνη) θαη 11,8%  ηνπ πιεζπζκνχ ελψ ην 2011 ζπλνιηθά 74.000 (53.500 θαη 

20.500 αληίζηνηρα) θαη 11.9% ηνπ πιεζπζκνχ. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο νη 

Μαπξνβνχληνη απνηεινχλ ην 45% θαη νη έξβνη ην 28,7%. Απφ ην 2011 νη καζεηέο ηεο 

κεηνλφηεηαο απηήο δηδάζθνληαη θαη εμεηάδνληαη ζηε «βνζληαθή γιψζζα» πνπ 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ «Κξναηηθή» θαη ηε έξβν-Μαπξνβνπληαθή»
223

. Γεληθά ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηνπο Μνπζνπικάλνπο ήηαλ νμπκέλα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε ρψξα 

άλεθε ζηελ Οκνζπνλδία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη έρνπλ πεξηγξαθεί ζην ππνθεθάιαην 

ηεο εξβίαο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο πσο ηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο έρνπλ 
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δηθάζεη πνιίηεο ηεο ρψξαο νη νπνίνη δηέπξαμαλ εγθιήκαηα θαηά ησλ Μνπζνπικάλσλ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90
224

.  

 Οη Αιβαλνί ηνπ Μαπξνβνπλίνπ είλαη επίζεο νη κνλαδηθνί Αιβαλνί ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο πνπ δελ έθαλαλ  έλνπιν αγψλα. Ο ιφγνο γη’ απηφ ίζσο λα νθείιεηαη φηη 

δελ γεηηλίαδαλ κε ην Κφζνβν φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο εξβίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ. Οη 

Αιβαλνί ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαηνηθνχλ ζε ηξείο πεξηνρέο θαη κφλν ζηε κία απνηεινχλ 

πιεηνλφηεηα. Ζ πξψηε είλαη ζην Ννηηνδπηηθφ άθξν ηεο ρψξαο δπηηθά ηεο ιίκλεο 

θνχηαξη (22.000 απνγξαθή 1991). Ζ δεχηεξε είλαη θνληά ζηελ πξσηεχνπζα 

Πνληγθφξηηζα απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο ιίκλεο ρσξίο λα ζπλδένληαη φκσο γηα λα ηε 

ζεσξήζνπκε εληαία πεξηνρή (13.000).  Ζ Σξίηε πεξηνρή είλαη ζην αληδάθ θαη 

βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην Κφζνβν αιιά είλαη κφιηο 5.000
225

. Οη Αιβαλνί 

δηακαξηχξνληαλ θαηά ησλ ζθαγψλ ζηε Βνζλία θαη ηνπ θαζεζηψηνο πνπ βίσλαλ νη 

Αιβαλνί ζην Κφζνβν. Δίραλ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε θαη ζπλαζπίζηεθαλ κε ην θφκκα 

ησλ Μνπζνπικάλσλ ζε θάπνηεο εθινγέο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ έιαβε ρψξα γηα ηε ζχληαμε ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο ηεο 

ρψξαο νη Αιβαλνί δήηεζαλ «εηδηθφ θαζεζηψο» γηα ην δήκν Οχιηζηλiηο (Ulcinj) ζηνλ 

νπνίν ήηαλ πιεηνλφηεηα. Έζηεηιαλ ην αίηεκα ηνπο θαη πξνο ηελ νκάδα ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο 

κεηνλφηεηεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο πνπ είρε ζπζηαζεί. Οη Μαπξνβνχληνη 

ππνζηήξημαλ πσο ζε έλα πνιπεζληθφ θξάηνο απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη, πσο ε 

πεξηνρή πνπ αλαθέξνληαη νη Αιβαλνί είλαη πνιχ κηθξή θαη δελ κπνξεί θάζε ηφζν κηθξφ 

κέξνο κηαο ρψξαο λα έρεη ηέηνην θαζεζηψο, πσο ζηε ρψξα ηνπο δελ είραλ βίαηα 

εζληθηζηηθά πεξηζηαηηθά ή ζπγθξνχζεηο θαη πσο ζα έπξεπε λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

κε λφκνπο. Σν ζθεπηηθφ ηνπο θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ήηαλ ινγηθά θαη ην αίηεκα 

ησλ Αιβαλψλ δελ βξήθε αληαπφθξηζε
226

. Βέβαηα ηφζν ε λνκνζεζία φζν θαη ην 

χληαγκα ηνπ 1992 ελίζρπαλ ηελ εμνπζία ζε ζρέζε κε ηνπο δήκνπο θαη ζεσξνχζαλ ην 

Μαπξνβνχλην σο έλα εζληθφ θαη φρη πνιπεζληθφ θξάηνο (ζηελ απνγξαθή ηνπ 1991 νη 

Μαπξνβνχληνη απνηεινχζαλ ην 61,9% ηνπ πιεζπζκνχ).  Οη Αιβαλνί απφ ηφηε 

δηακαξηχξνληαλ γηα παξαβηάζεηο ζηα δηθαηψκαηα ηνπο, γηα ειιηπή ζπκκεηνρή ζηε 
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δηνίθεζε, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία φπσο θαη γηα ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ δνχζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Κφζνβν νη 

Αιβαλνί δηαδήισλαλ ππέξ ησλ νκνεζλψλ ηνπο ζην Κφζνβν αιιά πνηέ ε θαηάζηαζε 

δελ παξεθηξάπεθε. Δλλνείηαη πσο ήηαλ ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο Μηιφζεβηηο θαη ηνπ 

Μπνπιάηνβηηο, πνπ ήηαλ πηζηφο ζην έξβν πξφεδξν, ζην Μαπξνβνχλην. Δλίζρπαλ ηελ 

πνιηηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Νηδνπθάλνβηηο ζηηο εθινγέο θαη δέρηεθαλ ηελ ήηηα ηνπ 

Μηιφζεβηηο κε κεγάιε ραξά. Δπίζεο επηζπκνχζαλ ηελ απφζρηζε απφ ηελ έλσζε κε ηε 

εξβία ηελ νπνία ζεσξνχζαλ ερζξφ ηνπ έζλνπο ηνπο. 

Σν 2012 ην Ηζιάκ αλαγλσξίζηεθε σο επίζεκε ζξεζθεία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. 

ηε ρψξα ππάξρνπλ 13 Ηζιακηθέο, ζξεζθεπηηθά  δηνηθεηηθέο, θνηλφηεηεο. Σν ζχλνιν 

ησλ κνπζνπικάλσλ ζηε ρψξα ην 2002 ήηαλ πεξίπνπ 110.000 θαη  17,7% ελψ ην 2011 

118.479 ή πεξίπνπ 19%
227

. Ζ θαηάζηαζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζηε ρψξα δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη έρεη βειηησζεί θαηά πνιχ φπσο παξαδέρεηαη θαη ν πξφεδξνο 

ηεο Ηζιακηθήο Κνηλφηεηαο Μαπξνβνπλίνπ ζε ζπλέληεπμε ηνπ ην Μάξηην ηνπ 2012
228

.  

 

5.4  Κξναηία θαη ινβελία 

 

  ιφγνο πνπ νη δχν απηέο ρψξεο εμεηάδνληαη ζην ίδην ππνθεθάιαην είλαη πσο 

θαη νη δχν δελ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα. Ηζηνξηθά δελ είραλ 

ηφζν ζπκπαγείο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα νμεία 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Γεκνθξαηίεο ηνπ Νφηνπ. 

 Ζ Κξναηία (Υάξηεο 13) ζηελ νπνία ζα γίλεη αλαθνξά αξρηθά έρεη έθηαζε 

56,594 km
2
 θαη πιεζπζκφ 4.284.889. Οη κνπζνπικάλνη ζηε ρψξα ζήκεξα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 1,47%. Κάπνηα άιια ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ζε 

ζρέζε κε ιανχο πνπ θαηά βάζε είλαη κνπζνπικαληθνί πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. Οη 

Αιβαλνί ην 1991 ήηαλ 12.032 άηνκα θαη 0,25% ηνπ πιεζπζκνχ ελψ ην 2011, 17.513 

                                                           

227
 Montenegro in Figures 2013, Montenegro Statistical Office, Podgorica, 2013, p.8 
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θαη 0,41%. Οη Μνπζνπικάλνη ην 1991 ήηαλ 43.486 θαη ην 2011 31.479
229

. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία πνιινί Μνπζνπικάλνη πξφζθπγεο πέξαζαλ ηα 

ζχλνξα ηεο Κξναηίαο γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηνπο έξβνπο. ηαλ ην 1993 νη ζρέζεηο 

Μνπζνπικάλσλ θαη Κξναηψλ ζηε Βνζλία έγηλαλ ερζξηθέο, νη Κξνάηεο δελ θέξζεθαλ 

θαιά ζηνπο θηινμελνχκελνπο πξφζθπγεο θαη ππήξμαλ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά βίαο 

ελαληίνλ ηνπο
230

. Γεληθά κέρξη ην 1999 πνπ πεζαίλεη ν Σνχληδκαλ ε πνιηηηθή ηνπ 

θξάηνπο ήηαλ επηζεηηθή πξνο ηηο κεηνλφηεηεο θαη νη Μνπζνπικάλνη ζχκθσλα θαη κε ηηο 

«ηζηνξηθέο» ζεσξίεο ησλ Κξναηψλ ήηαλ Κξνάηεο πνπ αιιαμνπίζηεζαλ. ζν βέβαηα νη 

εζληθνί αληαγσληζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο νμχλνληαλ ηφζν θαη ην κίζνο 

απμαλφηαλ θαη ηέηνηεο ζεσξίεο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα ππνζηεξηρηνχλ. ήκεξα νη 

Μνπζνπικάλνη δελ έρνπλ δηθά ηνπο κεηνλνηηθά ζρνιεία θαζψο ζαλ γιψζζα ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη ε Κξναηηθή. Οη Αιβαλνί επίζεο δελ έρνπλ κεηνλνηηθά ζρνιεία γηαηί δελ 

επηδίσμαλ ή γηαηί δελ έρνπλ ζπκπαγείο πιεζπζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο.  

 Ζ ινβελία (Υάξηεο 14) πνπ βξίζθεηαη βνξεηφηεξα ηεο Κξναηίαο ήηαλ ε πξψηε 

γηνπγθνζιαβηθή ρψξα πνπ απνθάζηζε λα αθήζεη ηελ νκνζπνλδία. Ήηαλ ε πξψηε 

επίζεο πνπ βίσζε ηνλ πφιεκν αλ θαη νη ερζξνπξαμίεο δηήξθεζαλ ιίγν θαη δελ έγηλαλ νη 

αθξφηεηεο πνπ έγηλαλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Μηθξή ρψξα θαη απηή κε 20.273km
2
 θαη 

ζρεδφλ 2.000.000 θαηνίθνπο. Απφ ηελ επνρή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζεσξνχληαλ ε πην 

«επξσπατθή» Γεκνθξαηία θαη απηφ εμαηηίαο ηα πνιχ θαιήο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

αιιά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ παξαδνζηαθά είρε κε Γεξκαλία θαη Απζηξία. 

 ηε ρψξα ην 2002 δνχζαλ 6.186 Αιβαλνί, 21.542 Βφζληνη Μνπζνπικάλνη θαη 

10.467 Μνπζνπικάλνη. Σν 1991 νη Αιβαλνί ήηαλ 3.534 θαη νη Μνπζνπικάλνη 

26.577
231

. Ζ ινβελία μερσξίδεη ηνπο κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο ζε «απηφρζνλεο 

εζληθέο νκάδεο» θαη ζε «λέεο κεηνλφηεηεο». Σφζν νη Αιβαλνί φζν θαη νη 

Μνπζνπικάλνη παξφιν πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία ζεσξνχληαη  

«λέεο κεηνλφηεηεο». Γηα ηελ αθξίβεηα θαη νη έξβνη θαη νη Κξνάηεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία θαη ζχκθσλα κε ηηο ζινβεληθέο αξρέο ήξζαλ ζηελ πεξηνρή απφ ην 1961 θαη 
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230
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κεηά
232

. Σν 1992 ε ινβελία δήηεζε απφ ηνπο σο ηφηε Γηνπγθνζιάβνπο πνιίηεο πνπ δελ 

ήηαλ ινβέλνη πνιίηεο αιιά δηέκελαλ εθεί λα δεισζνχλ εθ’ λένπ είηε κε ηελ παιαηά 

ηνπο εζληθφηεηα είηε ζαλ ινβέλνη, δίλνληαο ηνπο δηνξία έμη κελψλ. Πεξίπνπ 130.000 

ηέηνηα άηνκα δελ έθαλαλ ηίπνηα νπφηε θαη δηαγξάθεθαλ απφ ηνπο δεκφζηνπο 

θαηαιφγνπο. Μέρξη ην 2003 18.000 «δηαγξακκέλνη» πνιίηεο δηέκελαλ ζηε ινβελία θαη 

γηα λα ζπλερίζνπλ λα δηακέλνπλ ζα έπξεπε λα δεισζνχλ σο ινβέλνη. Οη άλζξσπνη 

απηνί ήηαλ Μνπζνπικάλνη, έξβνη θαη Κξνάηεο θαηά βάζε. Σειηθά ην ζέκα έθζαζε ζε 

δεκνςήθηζκα φπνπ ν ιαφο απνθάζηζε λα επηιέμνπλ ηελ εζληθφηεηα ηνπο
233

. ην ζέκα 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηε γιψζζα ηνπο νη Μνπζνπικάλνη αληηκεηψπηζαλ έλα άιιν 

πξφβιεκα. Αξρηθά ην 1992 θαηαξγήζεθε ε δηδαζθαιία ησλ ζεξβνθξναηηθψλ γηα 

έξβνπο, Κξνάηεο θαη Μνπζνπικάλνπο αθνχ ήηαλ «λέεο κεηνλφηεηεο» θαη δελ ην 

δηθαηνχληαλ. Σν ζέκα φκσο πεξηπιέρηεθε φηαλ ην 1998 κεηά απφ εηδηθή  ζπκθσλία κε 

ηελ Κξναηία ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο επαλήιζε ζαλ Κξναηηθά. Οη ππφινηπεο φκσο 

εζληθφηεηεο, έξβνη θαη Μνπζνπικάλνη δελ ζπκκεηείραλ γηαηί ε δηδαζθαιεία ηεο 

Κξναηηθήο γιψζζαο γηλφηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ δηδαζθαιία θξναηηθήο ηζηνξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ
234

.   

 Σν Ηζιάκ είλαη ε δεχηεξε πνιππιεζέζηεξε ζξεζθεία ηεο ρψξαο κεηά ηελ 

Καζνιηθή.  Αληηπξνζσπεχεη ην 2,4% ησλ πηζηψλ θαη ε θνηλφηεηα απνηειείηαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Έλα πάγην αίηεκα ησλ κνπζνπικάλσλ 

ηεο ρψξαο απφ ην 2004 είλαη ην ρηίζηκν ελφο ηεκέλνπο ζηε Ληνπκπιηάλα
235

. Σειηθά ην 

2013 θαη κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο, απνθάζεηο θαη αλαβνιέο έγηλαλ ηα εγθαίληα ησλ 

εξγαζηψλ θαη ην έξγν είλαη ππφ θαηαζθεπή
236

. Ζ ππφζεζε ηνπ ζπκίδεη ηελ πεξίπησζε 

ηεο Αζήλαο. 
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Δπίιογος 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 Μεηά ην 1991
 

ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ησλ θξαηψλ πνπ κειεηήζεθαλ. ια ηα θξάηε αξγά ε γξήγνξα θαηαλφεζαλ 

πσο ε αλάπηπμε θαη ε επεκεξία ηνπο πεξλά κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ΔΔ. 

Αθφκε θαη ε εξβία πνπ απνηέιεζε άθακπην ερζξφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΝΑΣΟ αιιά θαη ηνπ 

ΟΖΔ έρεη αληηιεθζεί πσο κφλν κε ηε ζχλδεζε αξρηθά θαη ηε ζπκκεηνρή αξγφηεξα ζηελ 

ΔΔ ζα κπνξέζεη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο. Οη ππνρξεψζεηο γηα ζπκκφξθσζε κε 

δηεζλείο θαλφλεο φηαλ έλα θξάηνο επηδηψθεη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ή ζπκκεηνρή ζηελ ΔΔ, 

βνήζεζαλ ηα δχν θξάηε (ινβελία, Κξναηία) πνπ ήδε αλήθνπλ ζε απηήλ, αιιά θαη ηα 

ππφινηπα ηξία πνπ επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ κηα κέξα ζηελ ράξαμε επξσπατθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ Βνζλία θαη ην Κφζνβν βξίζθνληαη αθφκε ππφ δηεζλή έιεγρν- 

επηηήξεζε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΖΔ θαη απηφ επίζεο ηα «αλαγθάδεη» λα αθνινπζνχλ 

επξσπατθή πνξεία ζπκκνξθνχκελα κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο. Βέβαηα γηα απηά ηα δχν 

θξάηε πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο πσο ην Ηζιάκ είλαη ε ζξεζθεία ηεο 

πιεηνλφηεηαο. ια απηά έρνπλ βνεζήζεη ηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ δνπλ ζηηο πξψελ 

γηνπγθνζιαβηθέο ρψξεο λα θαηνρπξψζνπλ ηφζν ζε ζξεζθεπηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν δηθαηψκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα δνπλ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ο 

εθδεκνθξαηηζκφο θαη εμεπξσπατζκφο ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο  κφλν λα σθειήζεη 

κπνξεί ηηο πνιππάζεηο κεηνλφηεηεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θπξίαξρε εζλφηεηα. 

Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θξάηε απηά 

δελ ζα κπνξνχζε λα απνθιεηζηεί λα απνηειέζνπλ θαη πάιη ζεξκά ζεκεία. Σα γεγνλφηα 

ηνπ 2001 ζηελ ΠΓΓΜ έδεημαλ πσο αθφκα θαη εηεξνρξνληζκέλα κπνξεί νη ζρέζεηο 

κεηαμχ εζλνηήησλ λα νμπλζνχλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ρψξα πνπ «δεη» κηα φρη θαη ηφζν αξγή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο δείρλεη ζεκάδηα, πνπ αλ ζέινπκε λα 

ηα ζπγθξίλνπκε κε ην παξειζφλ, δελ νδεγνχλ ζε εηξεληθή δηαβίσζε. Δπίζεο ε ιχζε πνπ 

έρεη δνζεί ζηε Βνζλία κε ηνλ απφιπην δηαρσξηζκφ ησλ εζλνηήησλ εληφο ελφο θξάηνπο 
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δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε αλ ζα είλαη κφληκε.  Ζ δηεζλήο παξνπζία απφ ην 1995 

κέρξη ζήκεξα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιφηεηα ε νπνία φκσο θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη κέζα 

ζηα ζηεγαλά πιαίζηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη γηα ηηο ηξεηο εζλφηεηεο. Σα έζλε δελ 

πξνζπαζνχλ θαη δελ καζαίλνπλ ηελ θνηλή δηαβίσζε θαη δελ μέξνπκε αλ απηφ ην 

κφξθσκα κπνξέζεη ηειηθά λα αληέμεη ζην ρξφλν.  ην Κφζνβν επίζεο, ζην ηειεπηαίν 

ρξνληθά θξάηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε, παξφιν ηηο πνιχ κηθξήο πιένλ κεηνλφηεηαο 

έξβσλ πνπ δεη ζηε ρψξα ην κίζνο κεηαμχ έξβσλ θαη Αιβαλψλ δελ δείρλεη λα είλαη 

αλάινγα κηθξφ. Σν γεγνλφο πσο θαη ζηα ηξία απηά θξάηε νη κεηνλνηηθνί πιεζπζκνί πνπ 

πηζαλφλ ζα πξνθαιέζνπλ λέα πξνβιήκαηα γεηηληάδνπλ κε ην «κεηξνπνιηηηθφ» γη 

απηνχο θξάηνο, θαηά ηε γλψκε κνπ εληζρχεη ηηο ππνςίεο γηα κειινληηθά ζεξκά ζεκεία.  

 Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ηε κειέηε ζα ήηαλ επίζεο ε απάληεζε, γηα ην αλ ηα 

θίλεηξα δξάζεο ησλ κνπζνπικαληθψλ εζλνηήησλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ 

ζξεζθεπηηθά ή εζληθά. Δίθνζη πεξίπνπ ρξφληα κεηά ην Νηέηηνλ  θαη 15 κεηά ηελ 

ζχγθξνπζε ζην Κφζνβν πνιινί Δπξσπαίνη θαη Ακεξηθάλνη πηζηεχνπλ πσο ηα θίλεηξα 

πξνέθπςαλ απφ ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ. Αθφκε θαη γηα ην Κφζνβν, ην νπνίν έρσ 

επηζθεθζεί πνιιέο θνξέο, έρσ αθνχζεη Ναηντθνχο πςειφβαζκνπο αμησκαηηθνχο λα 

ζεσξνχλ πσο ε κεγάιε δηαθνξά έξβσλ θαη Αιβαλψλ πνπ νδήγεζε θαη ζηνλ πφιεκν 

ήηαλ ε ζξεζθεπηηθή. Πηζηεχσ πσο θπξηάξρεζε  ν εζληθφο θαλαηηζκφο θαη απηφο ήηαλ 

ην κεγαιχηεξν θίλεηξν  ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Μάιηζηα, πάληα θαηά ηε γλψκε 

κνπ, ν θνληακεληαιηζκφο ησλ νξζφδνμσλ έξβσλ ίζσο λα ήηαλ θαη ην ε πην αθξαία 

επίδεημε ζξεζθεπηηθνχ κίζνπο απφ πιεπξά αληηκαρφκελσλ. Κάηη αθφκα πνπ  

απνδεηθλχεη  ηα παξαπάλσ είλαη ε κε θνηλή δξάζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζηνπο 

«αγψλεο». ε θακία Γεκνθξαηία ή πεξηνρή νη κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί δελ 

ζπλαζπίζηεθαλ ελάληηα ζηνλ ερζξφ νχηε έδξαζαλ κε θνηλή ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε. Ζ 

ζχληνκε θνηλή πνιηηηθή θάζνδνο Μνπζνπικαληθψλ θαη Αιβαληθνχ θνκκάησλ ζην 

Μαπξνβνχλην ήηαλ ιχζε αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχζε πξφζθαηξα θνηλά ζπκθέξνληα 

αδχλακσλ εζληθψλ νκάδσλ θαη φρη ηδενινγηθή ζξεζθεπηηθή ζπζηξάηεπζε. 

 Βιέπνληαο ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο βίαο πνπ απειεπζεξψζεθε 

απφ απηήλ δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ ηελ ζπγθξίλνπκε θαη κε ηε δηάιπζε άιισλ 

πξψελ θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ. Ζ Σζερνζινβαθία γηα παξάδεηγκα ήηαλ κηα πνιχ 

εηξεληθή ιχζε ελψ θαη ε δηάιπζε ηεο ΔΓ δελ πξνθάιεζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα. 

Ζ κεγάιε δηαθνξά κε απηά ηα θξάηε ήηαλ ε πνιπεζληθή ζχζηαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 
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φρη κφλν ζηα πιαίζηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ Γεκνθξαηηψλ πνπ 

ηελ απάξηηδαλ. Δπίζεο νη ηφζν κεγάιεο δηαθνξέο, θπξίσο ηζηνξηθέο- εζληθέο αιιά θαη 

ζξεζθεπηηθέο- πνιηηηζκηθέο, πνπ φζν θαη αλ πξνζπάζεζε ν Σίην λα «θξχςεη» 

αλαθαιχπηνληαο θνηλέο δξάζεηο ελάληηα ζην λαδηζκφ γηα παξάδεηγκα δελ επέηξεςαλ 

ηειηθά ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ Γηνπγθνζιάβσλ. Σειηθά ηα 50 πεξίπνπ ρξφληα ζηα 

νπνία ε Γηνπγθνζιαβία ηνπ Σίην έλσζε ηνπο Γηνπγθνζιάβνπο ήηαλ κεγάιε επηηπρία ή 

κεγάιν ιάζνο;  Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη κε ηηο δχν 

ιέμεηο, πξψησλ επίηεπγκα γηαηί απνδείρζεθε κεηά ην 1991 πσο ε ζπκβίσζε ηνπο ήηαλ 

πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε θαη ιάζνο γηαηί  ε πξνζπάζεηα ηνπ Σίην αληί λα ηνπο ελψζεη 

θαη λα ηνπο νκνγελνπνηήζεη ηνπο έθαλε λα αλαπηχμνπλ πην ηζρπξά εζληθά θαη 

εζληθηζηηθά αηζζήκαηα.  

 Σέινο ζην θιείζηκν απηήο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ηειεπηαία 

αλαθνξά ζε φια απηά ηα εγθιήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία. Ζ 

Δπξψπε είρε λα δεη γελνθηνλίεο απφ ηελ επνρή ηνπ Β΄ΠΠ θαη ζην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ηηο είδε θαη πάιη ζηα Βαιθάληα. Σα εζληθηζηηθά αηζζήκαηα πνπ εθιχζεθαλ κε ηε 

δηάιπζε ηεο ρψξαο ήηαλ αθχζηθα γηα ηνλ κέζν Δπξσπαίν. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο λεθξνί 

θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πξνήιζαλ απφ καδηθέο εθηειέζεηο. έξβνη εγέηεο 

θαηεγνξεζήθαλ γηα γελνθηνλία ελαληίνλ ηφζν ησλ Αιβαλψλ φζν θαη ησλ 

Μνπζνπικάλσλ. Γεθάδεο ήηαλ ηα δηθαζηήξηα εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ. ε κηα επνρή πνπ 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξνβάινπλ φηη γίλεηαη, νπνπδήπνηε, ε πεξίπησζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο απέδεημε θαη είλαη ίζσο ην πην επίθνβν, πσο απηά κπνξνχλ λα ζπκβνχλ 

αθφκα θαη ζηα «ζχλνξα» ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. 
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https://ask.rks-gov.net/eng   Γξαθείν ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Κνζφβνπ  

http://webrzs.stat.gov.rs   Ηζηνζειίδα ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Κνζφβνπ 

http://www.unmikonline.org   Ηζηνζειίδα ηεο απνζηνιήο ηνπ ΟΖΔ ζην Κφζνβν 

http://www.osce.org   Ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔ  

http://popis2011.stat.rs   χλδεζε κε επίζεκν ζηαηηζηηθφ βηβιίν ηνπ Κνζφβνπ 

http://www.stat.gov.mk   Ηζηνζειίδα ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο ΠΓΓΜ 

http://www.todayszaman.com    Ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ Σodays Εaman (Σνπξθία) 

http://www.dzs.hr    Ηζηνζειίδα ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Κξναηίαο 

http://www.minorityrights.org    ΜΚΟ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

http://www.sloveniatimes.com    Ηζηνζειίδα πεξηνδηθνχ Slovenia Times 

http://www.foreignaffairs.com/
http://www.worldlii.org/
http://www.un.org/apps/news
http://www.imf.org/
http://www.nato.int/
http://www.unicef.org/
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
http://www.unhcr.org/
https://ask.rks-gov.net/eng
http://webrzs.stat.gov.rs/
http://www.unmikonline.org/
http://www.osce.org/
http://popis2011.stat.rs/
http://www.stat.gov.mk/
http://www.todayszaman.com/
http://www.dzs.hr/
http://www.minorityrights.org/
http://www.sloveniatimes.com/
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