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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ΓΔΝΗΚΑ 

Σν πεπξσκέλν ηεο βαιθαληθήο ηζηνξίαο, αληηθαηνπηξίδεηαη ψο  ζπλδπαζκφο  

ηεο ζπληζηακέλεο επηξξνήο ηφζν ησλ ζπλφξσλ φζν θαη ηεο δνκήο ηνπ 

ζηαπξνδξνκηνχ πνπ απνδίδεηαη ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ. Άλζξσπνη, πνιηηηζκνί, ζξεζθείεο, ζπλαληψληαη ζηα Βαιθάληα θαη 

ζπλάκα αληηηίζεληαη κεηαμχ ηνπο. Γεσγξαθηθά, ηα Βαιθάληα είλαη Δπξσπατθή 

ρεξζφλεζνο ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ, ζην βαζκφ πνπ ε Δπξψπε είλαη κηα 

ρεξζφλεζνο ηεο Δπξαζίαο.  

Ζ εηθφλα απηή ησλ Βαιθαλίσλ θαίλεηαη μεθάζαξα ζηηο γεσπνιηηηθέο 

αλαδεηήζεηο κεηά ην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Αλ ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ ηα επεηξσηηθά Βαιθάληα ζπληζηνχζαλ γηα ην δπηηθφ θφζκν ελ 

δπλάκεη εμσηεξηθέο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο πηζαλψλ θξίζεσλ, ζηε κεηαδηπνιηθή 

επνρή ηα Βαιθάληα κεηεμειίζζνληαη ζε ζχλνξν θαη ζηαπξνδξφκη ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο επξαζηαηηθήο κάδαο, απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ην 

«κήιν ηεο έξηδνο» ζηελ εμηζνξξφπεζε ηζρχνο κεηαμχ ησλ δξψλησλ ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ αηζηνδνμία γηα κηα λέα δηεζλή ηάμε πξαγκάησλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ςπρξνχ 

πνιέκνπ, βαζηζκέλε ζηε ζπλεξγαζία ησλ θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ ,ηέζεθε ζε 

ζνβαξή ακθηζβήηεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ αληί λα νδεγήζεη ζε άκεζε επηθξάηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο 

θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο ,απειεπζέξσζε θπγφθεληξεο δπλάκεηο πνπ απεηινχζαλ 

κε βαζηέο αλαθαηαηάμεηο ηνλ ρψξν ηεο Βαιθαληθήο θαη επξχηεξα ηνλ ρψξν ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ θαηαγξαθή ηεο δηεζλνχο ηζρχνο θαη ε εμειηθηηθή 

πξφβιεςε ησλ κνξθψλ ,ησλ δνκψλ ,ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

θαζηζηνχλ ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πεξίπινθε θαη ηηο εζσηεξηθέο εθξήμεηο ησλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλ αθφκε πην απνζηαζεξνπνηεηηθέο γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. 
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Βαιθάληα θαη πξώελ Γηνπγθνζιαβία ζύληνκε αλαδξνκή 

ην παξαπάλσ βαιθαληθφ πιαίζην θπξίαξρν ξφιν θαηείρε ε πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία,αζθαιψο κε ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιάκβαλε ηφζν απηή 

φζν θαη ηα θξάηε πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηάιπζή ηεο. Όζνλ αθνξά ηε  

Γηνπγθνζιαβία, απηή είρε ελνπνηεζεί ππφ ηελ εξβηθή κνλαξρία ην 1918 θαη 

πεξηιάκβαλε θάπνηνπο λνηηνζιαβηθνχο ιανχο φπσο ηνπο ινβέλνπο θαη ηνπο 

Κξνάηεο ζηνλ βνξξά θαη ηνπο Βφζληνπο θαη ηνπο ιαβνκαθεδφλεο ζηνλ λφην. Ζ 

ρψξα ήηαλ επίζεο ρσξηζκέλε ζε ζξεζθεπηηθφ επίπεδν: Οη έξβνη ήηαλ Οξζφδνμνη, 

νη Κξνάηεο θαη νη ινβέλνη Καζνιηθνί θαη πνιινί Βφζληνη Μνπζνπικάλνη. Μεηά ηε 

Γεξκαλντηαιηθή εηζβνιή ηνπ 1941, ε Γηνπγθνζιαβία δηαιχζεθε. Ζ πεξηνρή 

θαηαιήθζεθε απφ ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηε Βνπιγαξία, ε Κξναηία θαη ην 

Μαπξνβνχλην έγηλαλ αλεμάξηεηα κε εγεκφλεο Ηηαινχο πξίγθηπεο θαη ζηε εξβία νη 

θαηαθηεηέο εκπηζηεχζεθαλ  έλα λενθαζηζηηθφ θίλεκα. ηελ Κξναηία, ε εμνπζία 

βξηζθφηαλ θπξίσο ζηα ρέξηα ηνπ Άληε Πάβειηηο, φπνπ νη Οπζηάζα, νη εζληθηζηέο 

νπαδνί ηνπ, θαηέζθαμαλ κεγάιν αξηζκφ έξβσλ θαη έηζη δεκηνχξγεζαλ κίζνο θαη 

δηαξθή ερζξφηεηα αλάκεζα ζηνπο δχν βαζηθνχο Γηνπγθνζιαβηθνχο ιανχο 

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 1943, είρε θαηνξζψζεη λα απειεπζεξσζεί έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη λα ηεζεί ππφ θνκκνπληζηηθφ έιεγρν. Δπηπιένλ, είραλ 

εμαπνιπζεί κηα ζεηξά απφ επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ Ηηαιψλ θαη 

είρε θεξδεζεί ν ζεβαζκφο ησλ Βξεηαλψλ. Μέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 1945, νη 

Κνκκνπληζηέο θπξηάξρεζαλ απφιπηα ζηε Γηνπγθνζιαβηθή Κπβέξλεζε. Ο Σίην 

θξφληηζε λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ αηκαηνρπζία ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Γεκηνχξγεζε έλα 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο φπνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ Κξναηψλ, ησλ ινβέλσλ θαη ησλ 

άιισλ ιαψλ ήηαλ ίζα κε απηά ησλ πξψελ θπξίαξρσλ έξβσλ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

1945 μεθίλεζε ε κεηαξξχζκηζε ηεο γεο ζηελ πιήξεο ηεο κνξθή, κε ηελ δεκηνπξγία 

ζνζηαιηζηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αγξνθηεκάησλ (Castellan 2008, 49-72). 

Ο Σίην δελ ήηαλ πνηέ αλδξείθειν ηνπ ηάιηλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ήηαλ άιινη 

Αλαηνιηθνεπξσπαίνη εγέηεο, αγαλαθηνχζε κε ηε κνλνκεξή θχζε ησλ νβηεηηθψλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ θαη ήηαλ αληίζεηνο κε ηελ ζηξαηνιφγεζε νβηεηηθψλ 

πξαθηφξσλ ζηελ Γηνπγθνζιαβία. Ο ηάιηλ, απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά, δπζθνξνχζε 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Σίην, ν νπνίνο απεηινχζε λα ζηεξηρηεί ζηνπο δεζκνχο πνπ 



                                                   -3- 
 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ γηα λα ζρεκαηίζεη κηα «Βαιθαληθή 

νκνζπνλδία» κε ηελ Αιβαλία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία, εμέιημε πνπ ίζσο 

απεηινχζε ηελ θπξηαξρία ηεο Μφζραο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Απηέο νη δηαθσλίεο 

νδήγεζαλ ζην λα εθδησρζεί ε Γηνπγθνζιαβία απφ ηε «Κφκηλθνξκ» θαη λα ηεο 

επηβιεζεί νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο (Jevalich 2006). 

Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1953, 

απνθάιπςαλ ηελ δπζθνιία λα δηαηεξεζεί ην ζχζηεκα ησλ θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ, 

σο εληαίν θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Κξεκιίλνπ. Ζ λέα νβηεηηθή ζπιινγηθή εγεζία 

ήηαλ απνθαζηζκέλε λα δηαηεξήζεη εμαξηεκέλα ηα θξάηε- δνξπθφξνπο, αιιά ε 

ραιάξσζε ησλ ζηαιηληθψλ ειέγρσλ ζηε θνηλσλία θαη ε λέα πνξεία ζηα νηθνλνκηθά 

πξνθάιεζαλ αλεζπρία ζηνπο Αλαηνιηθνεπξσπαίνπο εγέηεο πνπ είραλ 

πξνζαξκφζεη ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ηνπο ζε απηφ ηνπ 

ηάιηλ(Jevalich 2006). 

Ο ζάλαηνο ηνπ ηάιηλ ην 1953, είρε επίζεο σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ Βειηγξαδίνπ-Μφζραο, κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη ην 1955 ε 

πξνζέγγηζε Γηνπγθνζιαβίαο-Βνπιγαξίαο. Ζ θαηαζηνιή ηεο Οπγγξηθήο εμέγεξζεο 

ςχρξαλε θαη πάιη ηηο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ κέρξη ην 1960. Σν 1959 ε Αζήλα 

θαη ην Βειηγξάδη ζχλαςαλ ζπκθσλία κεζνξηαθήο επηθνηλσλίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

φκσο αλεζηάιε πξνζσξηλά απφ ηελ Αζήλα ην 1962, φηαλ ε νζηαιηζηηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο έιαβε θαη πάιη ερζξηθή ζηάζε ζην «Μαθεδνληθφ». Μηα 

λέα πεξίνδνο ζπλελλφεζεο κεηαμχ Μφζραο θαη Βειηγξαδίνπ πνπ μεθίλεζε ην 1962, 

ηεξκαηίζηεθε κε ηελ ζνβηεηηθή επέκβαζε ζηελ Πξάγα(Μαδαξάθεο 1995, 20-25) 

Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ζρέζεηο Γηνπγθνζιαβίαο-νβηεηηθήο Έλσζεο- 

Βνπιγαξίαο είραλ επίζεο άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ Διιάδα. Κάζε εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζήκαηλε φηη ε Γηνπγθνζιαβία ζα έθεξλε θαη πάιη ζην 

πξνζθήλην θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο, γηα θαθνκεηαρείξηζε ηεο 

ππνηηζέκελεο «Μαθεδνληθήο» ηεο κεηνλφηεηαο(Παπαδφπνπινο 1992, 42-50) 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1988, ε χλνδνο ησλ ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ ησλ 

Βαιθαληθψλ ρσξψλ δηελεξγήζεθε ζην Βειηγξάδη, ζε επνρή πνπ επλννχζε ηηο 

πνιπκεξείο ζρέζεηο. Ζ πκθσλία Ρέηγθαλ-Γθνξκπαηζφθ γηα ην πεξηνξηζκφ ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ βειηίσζε ηηο ζρέζεηο Αλαηνιήο-Γχζεο ζε φια ηα κέησπα. Μεηά 
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ηελ θαηάξξεπζε ηνπ «ππαξθηνχ» ζνζηαιηζκνχ θαη ηελ δηάιπζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, βειηηψζεθε θαη ην ζθεληθφ ζηηο Βαιθαληθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο 

έλαληη ησλ ίδησλ ησλ παιηψλ ηνπο «αληηπάισλ». Χζηφζν ηα αηηήκαηα θαη ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ λεφθνπσλ «Γεκνθξαηηψλ» ησλ Βαιθαλίσλ αληηκεησπίζηεθαλ κε 

κεγαιχηεξε θαηαλφεζε απφ φηη νη ειιεληθέο ζέζεηο, νη νπνίεο άιισζηε αξρηθά 

παξέκεηλαλ πξνζθνιιεκέλεο ζηελ παιηά ξεηνξεία. Ο θφβνο ηνπ πνιηηηθνχ 

θφζηνπο πνπ ππήξμε απφ ην 1992 ε θχξηα ππμίδα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, απνπξνζαλαηφιηζε ηε Βαιθαληθή πνιηηηθή ηεο 

Διιάδαο(Σδψξηδεο 2010, 12-20). 

Ζ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη νη αθξφηεηεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ 

έξγν εζληθψλ εγεζηψλ πνπ θηινδφμεζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα πξσηεχνληα ξφιν 

κέζα ζε λέα κηθξά ζπγθεληξσηηθά θξάηε, αιιά θαη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Έηζη ε εζλνθάζαξζε ήηαλ ε θπζηθή ζπλέπεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θξαηηδίσλ βαζηζκέλσλ ζηελ ππεξνρή κηαο εζλφηεηαο. Οη αληηιήςεηο 

ηεο Γχζεο γηα ηνλ πφιεκν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο δηακνξθψζεθαλ απφ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα νπνία αλήγαγαλ ηε πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα ζε 

απιντθνχο αθνξηζκνχο. Πνιχ ιίγεο θσλέο πςψζεθαλ ζηε Γχζε κε ζθνπφ λα 

θαηαδηθάζνπλ ηε κνλνκεξή παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ πνιέκνπ(Σδψξηδεο 

2010, 12-20). 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ην πφλεκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κεηά 

ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ην ξφιν ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ηελ πνιηηηθή 

ηνπ Βειηγξαδίνπ. 

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο αξρηθά ζα αλαιχζνπκε ηε 

γεσπνιηηηθή θαη γεσζηξαηεγηθή αμία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο δίδνληαο θαη ηζηνξηθά 

παξαδείγκαηα. Καηφπηλ ζα αλαιχζνπκε ηα αίηηα θαηάξξεπζεο νκαδνπνηψληαο ηα 

θαη θαηαδεηθλχνληαο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Βειηγξαδίνπ ζηελ θξίζε. 

Αθνινχζσο ζα εμεηάζνπκε ηελ πνιηηηθή ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, σο 

απνθξπζηάιισζε ηεο ζέζεο ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηελ εκπινθή ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ,σο εξγαιείσλ ησλ ηζρπξψλ παξαγφλησλ ηνπ δηεζλνχο 
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ζπζηήκαηνο, πνπ δηαδξακάηηζαλ θπξίαξρν ξφινζηνπο πνιέκνπο ηεο Κξναηίαο θαη 

ινβελίαο, Βνζλίαο–Δξδεγνβίλεο θαη Κνζζπθνπεδίνπ. Αλαιχεηαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακάηηζαλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη αμηνινγείηαη 

ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα αξρηθά απνηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα  

αληηκεηψπηζεο ησλ βίαησλ ζπγθξνχζεσλ θαη επηβνιήο θιίκαηνο ζηαζεξφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. 

Οινθιεξψλνληαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα ιάζε ζηελ 

άζθεζε πνιηηηθήο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ  Βειηγξαδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 
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ΑΝΑΛΤΖ 

ΓΔΩΠΟΛΗΣΗΚΖ – ΓΔΩΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΞΗΑ ΠΡΩΖΝ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ  – 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ 

Γεληθά 

Ζ Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο, ηεο νπνίαο ηκήκα είλαη ν ρψξνο ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο, απνηειεί έλα κεγίζηεο ζεκαζίαο ζηξαηεγηθφ ρψξν γηα ηε Γχζε. 

Λφγσ ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηε Βαιθαληθή, αιιά θαη ηεο έθηαζήο 

ηεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο ζπγθεληξψζεσο θαη αλαπηχμεσο κεγάισλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ αθηηλνεηδψο πξνο 

πάζα θαηεχζπλζε. Ζ γεσζηξαηεγηθή1αμία ηεο εξβίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπζρεηηζκφ ηζρχνο θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, πξνζδηνξίδεη θαη ηελ γεσπνιηηηθή2 ζεκαζία 

ηεο (Parker 2002, 11).  

Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο, φηη νη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο είραλ πάληα 

ηε πξψηε ζέζε ζηνπο πνιηηηθνχο ππνινγηζκνχο, φρη κφλν ησλ ηζρπξφηεξσλ 

θξαηψλ, πνπ επηδηψθνπλ λα παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηεζλή πνιηηηθή 

(ΖΠΑ-Ρσζία-ΝΑΣΟ-ΔΔ), αιιά θαη ζηελ εζληθή πνιηηηθή κηθξφηεξσλ θξαηψλ, γηα ηα 

νπνία ηα θαηάιιεια γεσγξαθηθά ζχλνξα απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ εζληθή ηνπο 

αζθάιεηα.  

Γεσζηξαηεγηθά – Γεσπνιηηηθά ηνηρεία 

 Όζνλ αθνξά ηε εξβία σο «θέληξν» ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο 

νκνζπνλδίαο αιιά θαη κεηαγελέζηεξα σο απηφλνκν θξάηνο, απηή βξίζθεηαη ζε 

θεληξηθή ζέζε ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, ελψ έρεη απνθνπεί απφ ηελ Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. Καηαιακβάλεη ζπλνιηθά 

έθηαζε 88,361 η. ρικ., ελψ έρεη θνηλά ζχλνξα κε άιια νθηψ θξάηε δειαδή κε 

                                            

1  Ζ γεσζηξαηεγηθή αζρνιείηαη µε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ  ψο θιάδν ηεο γεσπνιηηηθήο. Ζ 
γεσζηξαηεγηθή µηαο ρψξαο βξίζθεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο θαη ηελ 
Δζληθή ηξαηεγηθή Άκπλαο. 

2εκαζηνινγηθά, ε γεσπνιηηηθή είλαη έλαο φξνο πνπ εθθξάδεη µηα ηδηαίηεξε ζρέζε αλάκεζα 
ζηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην εδαθηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθδειψλεηαη απηή ε 
δξαζηεξηφηεηα θαηά Geoffrey Parker. 
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Αιβαλία, Βνζλία – Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Οπγγαξία, ΠΓΓΜ, Ρνπκαλία, 

Μαπξνβνχλην Βνπιγαξία. 

Σν έδαθφο ηεο παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο θαη πνηθηιία. Σν Βφξεην ηκήκα 

απνηειείηαη απφ ηηο επξείο θαη γφληκεο πεδηάδεο ηεο Βντβνληίλαο. Σν 

Κνζζπθνπέδην είλαη αξθεηά νξεηλφ θαη επηθνηλσλεί κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο κε 

δηαβάζεηο κεγάιεο ζηξαηησηηθήο αμίαο. Τπάξρεη επαξθέο ζηδεξνδξνκηθφ θαη νδηθφ 

δίθηπν πξνο φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

Οη θάηνηθνη ηεο εξβίαο είλαη δηαθφξσλ εζλνηήησλ φπσο έξβνη, Αιβαλνί, 

Οχγγξνη, Κξνάηεο, ινβάθνη, Βιάρνη, θαη Έιιελεο έρνληαο κνηξαία θαη δηαθνξεηηθά 

ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ ( Οξζφδνμνη, Μνπζνπικάλνη, θαζνιηθνί, Πξνηεζηάληεο ). 

Λφγσ ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 

450.000πξφζθπγεο ζην έδαθφο ηεο.  

Γεσπνιηηηθή Αμία 

Ζ Γηνπγθνζιαβία θαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ζήκεξα ε εξβία, θαηέρεη 

κηα πνιχ ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ζέζε ζηα Βαιθάληα. Απνηειεί ηελ επεηξσηηθή 

«γεσπνιηηηθή θαξδηά» ηεο ρεξζνλήζνπ, θαη ιεηηνπξγεί σο δχλακε αλάζρεζεο πνπ 

εκπνδίδεη ηε γεσπνιηηηθή πξνψζεζε ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηε Μεζφγεην. Απφ ηελ 

άιιε απνηειεί δπλεηηθφ ρψξν πξνψζεζεο πξνο βνξξά ηεο γεσπνιηηηθήο ηζρχνο 

ησλ ΖΠΑ, πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνγεθχξσκα ζην «καιαθφ 

ππνγάζηξην» ηεο Δπξψπεο ή θαιχηεξα κηα «ζθήλα» κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη Ρσζίαο 

ζην ρψξν ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

Σν παξάδνμν κε ηε εξβία είλαη, φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά 

απξνζδηφξηζηε γεσγξαθηθή έλλνηα, εθφζνλ ε δηαζπνξά ηνπ εξβηζκνχ ζηε 

δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ δελ επέηξεςε ηνλ μεθάζαξν εληνπηζκφ ηεο. Ζ 

αδπλακία ηνπ εξβηζκνχ λα πξνζδηνξηζηεί γεσγξαθηθά, ππήξμε θη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο ηα ηειεπηαία 150 

ρξφληα. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ ν πνιχλεθξνο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

μεθίλεζε απφ ηηο ζθαίξεο ηνπ εξβνβφζληνπ Γθαβξίιν Πξίληζηπ, πνπ ην 1914 

δνινθφλεζε ζην εξάγεβν ηνλ αξρηδνχθα ηεο Απζηξίαο Φξαγθίζθν – Φεξδηλάξδν.  
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Ζ ζέζε ηεο εξβίαο ζηα Βαιθάληα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή απφ ηελ 

άπνςε ησλ επεηξσηηθψλ γεσπνιηηηθψλ αμφλσλ ηεο. Ζ Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο, 

έρεη δχν θνκβηθέο, απφ γεσζηξαηεγηθή άπνςε, πεξηνρέο. Ζ πξψηε είλαη ην λεζί 

ηεο Κξήηεο, πνπ ειέγρεη φινπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζαιάζζηνπο δηαχινπο ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ε δεχηεξε είλαη ε λφηηα εξβία θαη ην Κφζζνβν, πνπ 

απνηεινχλ ηε γεσπνιηηηθή «θαξδηά» ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Αλ, ινηπφλ νη 

λαπηηθέο δπλάκεηο θαη ην ΝΑΣΟ ( Διιάδα, ΖΠΑ, Μ. Βξεηαλία) ζεσξνχλ ηελ Κξήηε 

σο ππ‘ αξηζκ. έλα ζαιάζζην θφκβν ηεο Μεζνγείνπ, απφ ηελ άιιε νη επεηξσηηθέο 

δπλάκεηο (εξβία, Γεξκαλία, Ρσζία, Σνπξθία) ζεσξνχλ ηε λφηηα εξβία θαη ην 

Κφζζνβν σο ην ζεκαληηθφηεξν ρεξζαίν θφκβν ησλ Βαιθαλίσλ, επεηδή ειέγρεη 

φινπο ηνπο θπζηθνχο άμνλεο ηεο πεξηνρήο. χκθσλα, ινηπφλ κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γεσπνιηηηθψλ πνπδψλ ηνπ Βειηγξαδίνπ, ε πεξηνρή  «θαξδηά» ησλ 

Βαιθαλίσλ πεξηθιείεηαη κέζα ζην γεσγξαθηθφ ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη πφιεηο 

Κξάιηεβν – φθηα – θφπηα – Κξάιηεβν. Πξφθεηηαη γηα κηα έθηαζε 20.000 η.ρ.ι.κ. 

ζην θέληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε πφιε Νηο, φπνπ θαη δηαζηαπξψλνληαη νη ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξνη άμνλεο κεηαθνξψλ ηεο Βαιθαληθήο. Πξψηνο ν άμνλαο Βηέλλεο – 

Νηο – Κσλζηαληηλνχπνιεο, δεχηεξνο ν άμνλαο Βνπδαπέζηεο – Νηο – 

Θεζζαινλίθεο θαη ηξίηνο ν άμνλαο Βάξλαο – φθηαο – Νηο – Πξίζηηλαο – 

Γπξξαρίνπ3. 

Μέζα ζ΄ απηφ ην «ζηξαηεγηθφ ηξίγσλν», πνπ πεξηθιείεηαη θαη ην αλαηνιηθφ 

Κφζζνβν, θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε πεξηνρή ηεο πφιεο Νηο, πνπ ζεσξείηαη «θέληξν 

βάξνπο» απηνχ ηνπ θξίζηκνπ γεσζηξαηεγηθνχ ρψξνπ. Όκσο, απηή ε ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ζεξβηθή πφιε, πνπ βνκβαξδίζηεθε ηδηαίηεξα ζθιεξά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ακεξηθαληθήο επίζεζεο ηελ άλνημε ηνπ 1999, είλαη εμαηξεηηθά επάισηε απφ ην 

βνξξά (θνηιάδα ηνπ Μνξάβα), ην λφην (θνηιάδα ηνπ Αμηνχ) θαζψο θαη απφ ηα 

αλαηνιηθά (Πηξζη). Αληίζεηα, ην Κφζζνβν είλαη έλα είδνο «θπζηθνχ θάζηξνπ»,αθνχ 

ην ηείρνο πνπ ην πεξηβάιεη ην θαζηζηά πεξίθιεηζηε πεξηνρή, ηζρπξή ηνπνζεζία 

άκπλαο, πξνζηαηεπκέλν απφ θάζε είδνπο ρεξζαίεο επηζέζεηο. Σν κφλν 

κεηνλέθηεκα είλαη, φηη δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο άκπλαο ζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ηνπ απφ πνιιέο θαηεπζχλζεηο.  

                                            

3Βι. Παξάξηεκα «Α».Γεσπνιηηηθφ Ηλζηηηνχην Βειηγξαδίνπ:(α)Ζ «θξίζηκε πεξηνρή», (β)Ζ 
«γεσπνιηηηθή θαξδηά»ησλ Βαιθαλίσλ 
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Δθηφο ηνπ φηη ε «θαξδηαθή πεξηνρή» ησλ Βαιθαλίσλ πνπ βξίζθεηαη ζην 

έδαθφο ηεο, ε εξβία θαηέρεη ην θέληξν ηεο ιεθάλεο ηνπ Γνχλαβε, ειέγρνληαο 

απνηειεζκαηηθά ην ξνπ ηεο ζεκαληηθφηεξεο πδάηηλεο ιεσθφξνπ ηνπ πιαλήηε καο, 

πξάγκα πνπ ελδηαθέξεη πξσηίζησο ηε Γεξκαλία. Γηα ηελ επεηξσηηθή Γεξκαλία ν 

έιεγρνο ηεο εμίζνπ επεηξσηηθήο εξβίαο αλέθαζελ ήηαλ ην θιεηδί γηα ηελ 

πξνψζεζή ηεο πξνο ην λφην. Όκσο ε εξβία απνηεινχζε πάληνηε έλα ελνριεηηθφ 

εκπφδην, πνπ αλέθνπηε ηελ θάζνδν ηεο Γεξκαλίαο, θη έλα πξνπχξγην ηεο Ρσζηθήο 

πνιηηηθήο ζηα Βαιθάληα. Αλεθπιήξσην ζρέδην, φια απηά ηα ρξφληα, γηα ηε 

Γεξκαλία ήηαλ ε εμαθάληζε ηεο εξβίαο απφ ην ράξηε ή, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, 

ε γεσπνιηηηθή ηεο ζπξξίθλσζε.  

Γηα νξηζκέλνπο ε θξίζηκε γεσπνιηηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε εξβία ζηα φξηα 

ηνπ θαζνιηθνχ, ηνπ νξζφδνμνπ θαζψο θαη ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ, απνηειεί θαη ηε 

ζεκαληηθφηεξε αηηία ησλ δεηλψλ πνπ πξνέθπςαλ πάλσ απφ ‗‘ηα θεθάιηα‘‘ ηνπ 

ζεξβηθνχ ιανχ. Πίζσ φκσο απφ απηή ηελ εμήγεζε, θξχβνληαη θαζαξά γεσπνιηηηθά 

αίηηα. Σν δξάκα ηνπ ζεξβηθνχ ιανχ έρεη θαηά βάζε νξζνινγηθή εξκελεία θαη 

νθείιεηαη ζηελ ηδηαίηεξε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη  ζην γεγνλφο φηη νη 

έξβνη, παξαζπξφκελνη απφ ηνλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ αίζζεζε 

ηεο ηζηνξηθήο επζχλεο ηνπο, ζπρλά αθνινπζνχζαλ πνιηηηθή ελάληηα ζηα 

γεσπνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  

Γεσζηξαηεγηθή Αμία 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λ΄ αλαθεξζνχκε ιίγν θαη ζηε ζπλνιηθή 

γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ζεκεξηλήο εξβίαο. Παξά ηελ εδαθηθή ηεο 

ζπξξίθλσζε, ε εξβία ζπλερίδεη λα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην ζχζηεκα ησλ 

θπζηθψλ αμφλσλ ηεο Βαιθαληθήο. Μέζα ινηπφλ, απφ ην έδαθφο ηεο δηέξρνληαη έμη 

ζεκαληηθφηαηνη άμνλεο κεηαθνξψλ, πνπ θαζηζηνχλ ηε εξβία ρψξα θνκβηθή κέζα 

ζηα φξηα ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Οη άμνλεο απηνί είλαη θαηά ζεηξά 

ζπνπδαηφηεηαο: ν αλαηνιηθφο άμνλαο (Βηέλλεο – Νηο – Κσλζηαληηλνχπνιεο), ν 

θάζεηνο άμνλαο (Βνπδαπέζηεο – Νηο – Θεζζαινλίθεο), ν δπηηθφο άμνλαο 

(Βειηγξαδίνπ – Σεξγέζηεο), ν λφηηνο άμνλαο (Βειηγξαδίνπ – Γπξξαρίνπ), ν 

λνηηνδπηηθφο άμνλαο (Νηο – Πξίζηηλαο) θαη ηέινο ν δνπλαβηθφο άμνλαο (Βφξεηαο 

Θάιαζζαο – Μαχξεο Θάιαζζαο).  
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Ζ χπαξμε, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο εξβίαο ζ‘ απηνχο ηνπο θπζηθνχο 

επηθνηλσληαθνχο άμνλεο απμάλεη ηε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζέζε θαη ζεκαζία, ζηνπο 

ζρεδηαζκνχο πνπ θάλνπλ νη επεηξσηηθέο δπλάκεηο. χκθσλα κάιηζηα, κε ην 

Ηλζηηηνχην Γεσπνιηηηθψλ πνπδψλ ηνπ Βειηγξαδίνπ, απφ ην έδαθνο ηεο εξβίαο 

δηέξρεηαη ε ιεγφκελε «ηεπηνληθή γξακκή», δειαδή ε γεσζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε 

ηεο Γεξκαλίαο, φπσο παιηφηεξα θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο (Κεληξηθέο Γπλάκεηο), 

πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή (ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Βεξνιίλνπ – Βαγδάηεο). Δλψ 

αληίζηξνθα δηέξρεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο Σνπξθίαο, φπσο παιηφηεξα ηεο 

Οζσκαληθήο αιιά θαη ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε εξβία πεξλάεη θαη ε θαηεχζπλζε ηεο Ρσζηθήο δηείζδπζεο, 

φπσο παιαηφηεξα ηεο ΔΓ θαη ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο, απφ ηηο 

αλαηνιηθνεπξσπατθέο πεδηάδεο πξνο ηελ Αδξηαηηθή. Ζ εξβία, ινηπφλ απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηαπξνδξφκη ζπκθεξφλησλ γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ησλ 

επεηξσηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε.  

Δχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ γηα πνην ιφγν ε εξβία πξνζπαζεί πάζε ζπζία, 

αθφκε θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ, λα 

θξαηήζεη ην Αιβαλνθξαηνχκελν Κφζζνβν εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο, αξλνχκελε λ΄ 

απνδερηεί θάζε ζθέςε πεξί αλεμαξηεζίαο, αζρέησο ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ απφ 109 

θξάηε-κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ(UN 2015). Γελ είλαη κφλν ηζηνξηθνί 

θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ιφγνη, νχηε θαλ νηθνλνκηθνί. Δίλαη θπξίσο ιφγνη 

γεσζηξαηεγηθνί θαη γεσπνιηηηθνί. Μεηά ηνλ πφιεκν ζηελ Κξναηία θαη ζηε Βνζλία ν 

πξνο δπζκάο γεσπνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εξβίαο αλαθφπεθε. Απφ ην 

1995 ν γεσπνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εξβίαο είλαη θπξίσο πξνο ηηο 

νξζφδνμεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα πξνο λφην, δειαδή πξνο ηε FYROM θαη ηελ 

Διιάδα. Όκσο απηή ε λέα γεσπνιηηηθή ζηξνθή ηεο εξβίαο πξνζθξνχεη ζ΄ έλα 

εκπφδην: ζηελ παξνπζία πνιπάξηζκσλ κνπζνπικαληθψλ αιβαλφθσλσλ 

πιεζπζκψλ, ηφζν ζην Κφζζνβν, φζν θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο επάισηεο 

δεκνθξαηίαο ηεο FYROM.  

Ζ παξνπζία απηψλ ησλ πιεζπζκψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ νξγαληθφ ηκήκα 

ηνπ ιεγφκελνπ «ηζιακηθνχ ηφμνπ» πνπ εκθαλίζηεθε απεηιεηηθά ζηα Βαιθάληα κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο ‗‘Απηνθξαηνξίαο‘‘, δεκηνχξγεζε ζηε εξβία ηελ 

αίζζεζε, φηη ην νδαιηθήο έκπλεπζεο ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηθχθισζήο ηεο 

ήηαλ κηα νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εξβία, κε εμαίξεζε ηα βφξεηα ζχλνξά ηεο, 
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είλαη νπζηαζηηθά πεξηθπθισκέλε απφ ερζξηθνχο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. Οη 

έξβνη ζπλεηδεηνπνηνχλ, φηη ν κφλνο ηξφπνο  γηα λα κελ απνθηήζεη απηφ ην 

ερζξηθφ ηείρνο ζπκπαγή κνξθή, είλαη λα θξαηεζεί ην Κφζζνβν κέζα ζηα φξηα ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηαπηφρξνλα λα ππνζηεξηρηεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο FYROM. 

Δλδερφκελε αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζφβνπ ζα νδεγνχζε εθηφο ησλ άιισλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο FYROM.  

ε θάζε πεξίπησζε θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε εξβία εηζήιζε ζε θάζε 

εθδεκνθξαηηζκνχ θαη επαλαπξνζέγγηζεο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ηνεξβηθφ 

πξφβιεκα παξακέλεη άιπην. Γελ είλαη κφλν ε πιεγή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, πνπ 

αηκνξξαγεί κε ηελ πξψηε επθαηξία. Δίλαη επίζεο θαη ην δήηεκα ηεο Βνζλίαο, πνπ 

δελ θαίλεηαη λα έρεη θιείζεη νξηζηηθά. Ζ πεξηβφεηε εληαία Βνζλία (εξβηθή 

Γεκνθξαηία θαη Κξναηνκνπζνπικαληθή Οκνζπνλδία) είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε, 

νη πξφζθπγεο θαη ηδηαίηεξα νη έξβνη ηεο Κξάηλαο δελ έρνπλ επηζηξέςεη αθφκε ζηηο 

εζηίεο ηνπο. Τπάξρνπλ αθφκε κηα ζεηξά απφ γεσζηξαηεγηθέο εθθξεκφηεηεο 

(δηάδξνκνο ηνπ Μπξηζθν, ρεξζφλεζνο Πξεβιάθα θ.ά.), φπσο επίζεο θαη ην 

δήηεκα ηεο ζχιιεςεο ησλ εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ. Σέινο έγηλε αληηιεπηφ απφ 

φινπο θαη ην ηεξάζηην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο εξβίαο, ε 

νπνία έρεη ππνζηεί δεκηέο, κεηά ηνλ ηειεπηαίν πφιεκν, άλσ ησλ 100 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ζ΄ απαηηεζεί αθφκε ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία γηα 

λα ζπλέιζεη.  

Ηζηνξηθή Δπηβεβαίσζε Γεσπνιηηηθήο-Γεσζηξαηεγηθήο αμίαο εξβίαο 

Αμίδεη λ‘ αλαθέξνπκε επίζεο, νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθή απφ πιεπξάο γεσπνιηηηθήο-

γεσζηξαηεγηθήο αμίαο είλαη ε πεξηνρή ηεο εξβίαο αιιά θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο.  

Έηζη θαηά ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν ηνπ 1912, ε 3ε εξβηθή ηξαηηά 

εηζέβαιε θαηά κήθνο ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Λακπ, γηα λα βνεζήζεη ηελ 1ε 

ηξαηηά ηνπ πξίγθηπα Αιεμάλδξνπ ε νπνία επηηίζεην κεησπηθά. Καηά ηε κάρε πνπ 

αθνινχζεζε ζηηο 9ε Οθησβξίνπ κεηαμχ ηνπ 7νπ ηνπξθηθνχ  θαη ηεο 3εο εξβηθήο 

ηξαηηάο νη Σνχξθνη ληθήζεθαλ θαη έηζη απειεπζεξψζεθε ε λφηηα εξβία, δειαδή 

ην Κνζζπθνπέδην. 
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Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1915 θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ν Γεξκαλφο 

ζηξαηάξρεο Φνλ Μάθελζελ, κε ζπγθεληξσηηθή επίζεζε ηεο Απζηξν-γεξκαλν-

βνπιγαξηθήο ηξαηηάο, θαηέβαιε ηελ απέιπηδα αληίζηαζε ηνπ εξβηθνχ ζηξαηνχ, ν 

νπνίνο εμαλαγθάζηεθε, κεηά απφ εμαληιεηηθή πνξεία θαη κε ηξνκεξέο απψιεηεο, λα 

θαηαθχγεη, κέζσ Κνζζπθνπεδίνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα Αιβαλίαο, ζηελ Κέξθπξα.  

Σνλ επηέκβξην – Οθηψβξην ηνπ 1918, επίζεο θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ, νη δπλάκεηο ηεο Αληάλη 

(θαη ε 3ε Διιεληθή Μεξαξρία) ππφ ηνλ Γάιιν ζηξαηεγφ Φξαλζέ λη‘ Δζπεξέ, 

έθαλαλ πξνέιαζε δηα ηεο θνηιάδαο ηνπ Αμηνχ θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ γηα λα 

απειεπζεξψζνπλ ηελ ππφινηπε εξβία θαη λα πξνζβάινπλ ηελ Απζηξννπγγαξία 

απφ ηελ θνηιάδα ηνπ Γνχλαβε.  

Σέινο, θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε 12ε Γεξκαληθή ηξαηηά ηνπ 

ζηξαηάξρε Φνλ Λίζη, ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941, επηηέζεθε απφ ηε Βνπιγαξία, 

πξνζέβαιε ην Κνζζπθνπέδην ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ άμνλα Κηνπζηεληήι – 

Κνπκάλνβν – θφπηα – Λέπελαηο, δηαρψξηζε ηνλ Γηνπγθνζιαβηθφ ζηξαηφ ζε δχν 

ηκήκαηα θαη έθακςε ηε αληίζηαζή ηνπ, θαιχπηνληαο έηζη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζηε 

Μαθεδνλία.  

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΓΗΟΤΓΟΛΑΒΗΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο απνδφκεζεο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο 

είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη νξαηά ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Σίην 4, ν νπνίνο 

απνηεινχζε ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ εμαζθάιηδε ηελ αξκνληθή 

ζπκβίσζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλoηηθψλ νκάδσλ. Σν πνιηηηθφ θελφ πνπ 

άθεζε ν ζάλαηνο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε ε ρψξα αιιά θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ θιεξνδφηεζε 5 , είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε ζηελ 

                                            

4«Έρνπκε ρχζεη σθεαλνχο αίκαηνο γηα ηελ ελφηεηα θαη αδειθφηεηα» ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ιανχ 
θαη δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε πνηέ λα θαηαζηξαθεί εθ ησλ έζσ.» — Γηφδηκπ Μπξφδ Σίην. 

5χκθσλα κε ην ζεζκφ ηεο ―πιινγηθήο πξνεδξίαο‖ o πξφεδξνο νξηδφηαλ εθ πεξηηξνπήο γηα έλαλ 

ρξφλν απφ έλα νθηακειέο εθινγηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ έμη αλεμαξηήησλ 

δεκνθξαηηψλ θαη επί πιένλ ησλ δχν απηφλνκσλ ζεξβηθψλ επαξρηψλ (Κφζζνβν θαη Βνηβνληίλα). 
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επηθάλεηα εζληθψλ αληαγσληζκψλ θαη ηζηνξηθψλ αληηπαινηήησλ πνπ κέρξη ηφηε 

βξίζθνληαλ ζε ιήζε θαη έηζη ε ελφηεηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο άξρηδε λα θινλίδεηαη. 

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο είραλ νηθνλνκηθά θίλεηξα. θαη εθδειψζεθαλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξεο δεκνθξαηίεο ηεο Κξναηίαο θαη ινβελίαο, πνπ πξψηεο 

άξρηζαλ λα δηακαξηχξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπο κε 

νκνζπνλδηαθνχο θφξνπο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηηο νηθνλνκηθά αδχλακεο 

δεκνθξαηίεο ηεο λφηηαο Γηνπγθνζιαβίαο. 

Παξάιιεια έληνλα πξνβιήκαηα άξρηζαλ λα παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ φπνπ ν Αιβαληθφο πιεζπζκφο αληηδξνχζε έληνλα 

απαηηψληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξβηθήο απηήο επαξρίαο σο αλεμάξηεηεο 

Γηνπγθνζιαβηθήο δεκνθξαηίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη έξβνη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ δηακαξηχξνληαλ θαη δεηνχζαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ Βειηγξαδίνπ γηα 

ηελ κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Αιβαληθψλ αξρψλ ηνπ Κνζζφβνπ ελαληίνλ 

ηνπο. Ζ ζθιεξή πνιηηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ έξβν πξφεδξν 

Μηιφζεβηηο κε βίαηα θαηαζηνιή ησλ Αιβαληθψλ δηαδειψζεσλ θαη θαηάξγεζε 

ηνπθαζεζηψηνο απηνλνκίαο πνπ απνιάκβαλε ην Κνζζπθνπέδην απφ ην 1974, 

πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε φρη κφλν ησλ Αιβαλψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ 

δεκνθξαηηψλ πιελ ηεο εξβίαο θαη ηνπ Μαπξνβνχληνπ, ελδπλακψλνληαο ηηο 

δηακαξηπξίεο θαη αληηδξάζεηο γηα ηελ ζαθή πιένλ εξβηθή θπξηαξρία επί ηεο 

Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο . 

Με ηελ δηελέξγεηα ησλ πξψησλ δεκνθξαηηθψλ εθινγψλ ην 1990 ζε φιεο ηηο 

Γηνπγθνζιαβηθέο δεκνθξαηίεο επηθξάηεζαλ ηα «εζληθηζηηθά θφκκαηα». Οη 

εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο ηεο Κξναηίαο θαη ηελ ινβελίαο δεηνχζαλ ηελ δεκηνπξγία 

κηαο ζπλνκνζπνλδίαο αλεμαξηήησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ σο έλα επηπιένλ βήκα 

πξνο ηελ αλεμαξηεζία πνπ ήηαλ ν ηειηθφο πνιηηηθφο ηνπο ζηφρνο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε εξβία απαηηνχζε ηελ δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο δεδνκέλνπ φηη εληφο ησλ 

δεκνθξαηηψλ ηεο Κξναηίαο θαη ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο ππήξρε έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ έξβηθνπ πιεζπζκνχ θαη ελδερφκελε απφζρηζε ζα θαηαθεξκάηηδε ην 

εξβηθφ πιεζπζκφ κεηαμχ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο 

πνπ αλεζπρνχζε ηελ εξβία ήηαλ θαη ε επίδξαζε πνπ ζα είρε κηα ηέηνηα εμέιημε 

ζηηο ελδερφκελεο θηινδνμίεο αλεμαξηεζίαο ησλ απηφλνκσλ ζεξβηθψλ επαξρηψλ 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο Βντβνληίλα. 
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Ο πιήξεο έιεγρνο ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ηξαηνχ κε ηελ πξνψζεζε έξβσλ 

θαη Μαπξνβνχλησλ αλψηαησλ αμησκαηηθψλ θαη ε άξλεζε ηνπ έξβνπ πξνέδξνπ 

ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο νκνζπνλδίαο Borisav Jovic λα παξαρσξήζεη ηελ ζέζε ηνπ 

ζηνλ επεξρφκελν Κξναηή πξφεδξν Stiepe Mesic, φπσο φξηδε ην νκνζπνλδηαθφ 

ζχληαγκα, έθαλε ζαθείο ηηο εξβηθέο πξνζέζεηο γηα πιήξε έιεγρν ζηνπο 

νκνζπνλδηαθνχο ζεζκνχο. Αθνινχζσο ε Κξναηία θαη ε ινβελία άξρηζαλ λα 

απαηηνχλ πιένλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ ηελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Οκνζπνλδία. 

Έηζη νη πξψηεο αληηδξάζεηο ζηελ ινβελία, ζηελ Κξναηία θαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Κνζζφβνπ απνηέιεζαλ ηελ ζξπαιιίδα ζην εθξεθηηθφ κίγκα πνπ πάληα 

παξέκελε ελεξγφ ζηελ πεξηνρή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, πνπ έκειιε ηε δεθαεηία πνπ 

ζα αθνινπζνχζε (1990 -1999) ε Δπξψπε λα ζπγθινληζηεί απφ ηηο βίαηεο πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ δηάιπζε ηεο. 

Αξρηθά ν ζχληνκνο πφιεκνο ζηελ ινβελία ηεξκαηίζηεθε κε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο θαη αθνινπζήζεθε απφ έλαλ πην έληνλν θαη αηκαηεξφ πφιεκν 

ζηελ Κξναηία πνπ πξνζσξηλά ζηακάηεζε κεηά ηελ δηεζλή επέκβαζε ρσξίο ηνλ 

θαζνξηζκφ κίαο επίζεκεο ηειηθήο θαηάζηαζεο.Ο ζθιεξφηεξνο πφιεκνο σζηφζν 

ήηαλ ζηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε. Ζ πνιπεζληθή ζχλζεζε ηνπ θξάηνπο 

(Μνπζνπικάλνη, έξβνη θαη Κξνάηεο), ε έληνλε εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε 

ησλ ηξηψλ εζλνηήησλ αιιά θαη νη βιέςεηο ησλ δχν βαζηθψλ αληαγσληζηψλ 

Κξναηίαο θαη εξβίαο γηα ηελ Βνζλία, απνηέιεζαλ θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ δξακαηηθή εμέιημε πνπ ζα αθνινπζνχζε. Ο πφιεκνο ζηελ Βνζλία 

ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ζπκκαρηψλ 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ εζλνηήησλ θαη απφ έληνλε αλάκημε ηξίησλ παξαγφλησλ, ηφζν 

πξνεξρφκελσλ απφ ηελ δχζε φζν θαη απφ ηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν. Τπήξμε 

αλακθηζβήηεηα έλαο απφ πην απερζείο πνιέκνπο ηεο κεηαςπρξνπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ φπνπ εγθιήκαηα πξαγκαηνπνηεζήθαλ ελαληίνλ ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ 

ηξηψλ εζλνηήησλ. 

Ζ ηειεπηαία πξάμε πνπ επηζθξάγηζε ηελ πεξίνδν ησλ πνιέκσλ κεηά ηελ 

δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ήηαλ ε επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ εξβηθή επαξρία 

ηνπ Κφζζνβνπ θαη ν αλειεήο βνκβαξδηζκφο ηεο εξβίαο ην 1999 πνπ έζεζε ην 
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Κνζζπθνπέδην ππφ ηελ πνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ ΟΖΔ θαη ηνλ ζηξαηησηηθφ έιεγρν ηνπ 

ΝΑΣΟ. 

 

ΑΗΣΗΑ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΣΖ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ 

Γεληθά 

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ζηνπο 

κεηέπεηηα πνιέκνπο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ελδνγελείο, ζε απηνχο δειαδή 

πνπ νθείινληαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηηο εμειίμεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ εληφο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Βειηγξαδίνπ αιιά θαη 

εμσγελείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ζηελ ζηάζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

Δλδνγελή αίηηα 

α. Σν ελδνγελέο αίηην ησλ ηζηνξηθώλ δηαθνξώλ 

Ζ Γηνπγθνζιαβία ηνπ Σίην ήηαλ κηα νκνζπνλδία φπνπ ζπκβίσλαλ 

εηεξνγελείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο, θαζηζηψληαο πνιχ δχζθνιε ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπο ζε έλα θνηλφ 

θξάηνο6. Σν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο σο εληαίν θξάηνο μεθηλά απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα θαη αθνινχζεζε ηελ δηάιπζε δχν κεγάισλ 

απηνθξαηνξηψλ πνπ δέζπνδαλ ζηελ Δπξψπε, ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν «Βαζίιεην ησλ ινβέλσλ- Κξναηψλ θαη έξβσλ» 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1918 ,πεξηέιαβε ηνπο θαζνιηθνχο ινβέλνπο θαη Κξνάηεο 

νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο Απζηξννπγγαξίαο αιιά θαη ηνπο νξζφδνμνπο 

έξβνπο νη νπνίνη έλαλ αηψλα πξηλ είραλ απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Ζ πνιηηηζκηθή απηή δηάζηαζε κεηαμχ δπηηθήο θαη 

αλαηνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ηνπο θιεξνδφηεζε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην δηαθνξεηηθφ ηνπο ζξήζθεπκα δεκηνχξγεζε κία αληηπαιφηεηα θαη 

αληαγσληζκφ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ ζπκβίσζε ηνπο ζην πξψην Γηνπγθνζιαβηθφ 

θξάηνο. 

                                            

6Βι. Παξάξηεκα «Β» 
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Με ηνλ Β‘ΠΠ νη ζεξησδίεο ησλ θηινλαδηζηψλ Κξναηψλ «Οπζηάζη» ελαληίνλ 

ησλ έξβσλ δεκηνχξγεζαλ επί πιένλ αληηπαιφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν εζλνηήησλ. 

Έηζη νη βαζηέο απηέο ηζηνξηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη νη πηθξέο ηζηνξηθέο κλήκεο 

απνηεινχζαλ πάληα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο 

(Υεηιά, Ο ξφινο ηεο µεζνιάβεζεο ζην ρεηξηζµφ θξίζεσλ 1999, 183-184). 

Θέινληαο λα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ ν Σίην ρξεζηκνπνίεζε κεζφδνπο «θνκκνπληζηηθνχ ηχπνπ» πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηελ απνκάθξπλζε θαη εθδίσμε πνιηηηθψλ κε εζληθηζηηθέο ηδέεο, ηελ 

θαζηέξσζε ηεο αζεΐαο θαη ηελ άζθεζε πξνπαγάλδαο. Έηζη ζχληνκα θαηφξζσζε λα 

απελεξγνπνηήζεη ηηο αληαγσληζηηθέο ηάζεηο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εηξεληθή 

ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ θαιιηεξγψληαο επηκειψο ηελ ηδέα 

ηεο «Γηνπγθνζιαβηθήο ελφηεηαο θαη αδειθφηεηαο» πνπ έγηλε ην ζχλζεκα γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηνπ λένπ θξάηνπο. Μνιαηαχηα νη πξναηψληεο εζληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέοαληηπαιφηεηεο ζπλέρηδαλ λα ππνβφζθνπλ ζηελ ζπλείδεζε ηνπ ιανχ 

θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Σίην αλαδσππξψζεθαλ θαη απνηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θιηκάθσζε ησλ πνιέκσλ ζηελ 

Κξναηία ζηελ Βνζλία αιιά θαη ζην Κνζζπθνπέδην. 

β. Σν ελδνγελέο αίηην ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

Σελ δεθαεηία ηνπ ‗80 ε Γηνπγθνζιαβία αληηκεηψπηδε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε 

κε ην πιεζσξηζκφ, ηελ αλεξγία θαη ην εμσηεξηθφ ρξένο λα εθηηλάζζνληαη θαη ηνπο 

κηζζνχο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν λα κεηψλνληαη. Ζ επέκβαζε ηνπ δηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα δεκηνπξγία κηαο δπηηθνχ ηχπνπ νηθνλνκίαο, κε 

πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο βηνκεραλίαο θαη επηβνιή απζηεξψλ 

κέηξσλ ιηηφηεηαο, φρη κφλν δελ θαηφξζσζαλ λα εμπγηάλνπλ ηελ νηθνλνκία αιιά 

δεκηνχξγεζαλ αθφκα κεγαιχηεξε χθεζε(Woodward 2000, 134-135). 

Ζ δπζκελήο απηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε αληζφξξνπε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κεηαμχ ησλ έμη νκφζπνλδσλ γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηεο ινβελίαο θαη ηεο Κξναηίαο ψζηε λα εληζρπζνχλ 

νη αζζελέζηεξεο δεκνθξαηίεο φπσο ε εξβία ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

θαη ε Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο «Μαθεδνλίαο» (Κ.Kavoulakos, NATO 

Intervention in Yugoslavia: Prelude to perpetual peace 2000, 66). 
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Καζψο σζηφζν ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηλφηαλ νινέλα θαη δπζκελέζηεξε, 

ε Κξναηία θαη ε ινβελία δξαζηηθνπνίεζαλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θηάλνληαο σο ην 

ζεκείν ηεο άξλεζεο θαηαβνιήο ησλ θφξσλ θαη απφιπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ άιιεο εζλνηηθέο νκάδεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηνπο πξψηνπο 

ηξηγκνχο ζηελ ζπλνρή ηεο νκνζπνλδίαο (Woodward 2000, 136). 

γ. Σν ελδνγελέο αίηην ηεο  ύπαξμεο εζληθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμηζνξξνπήζεη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ εζλνηήησλ, αιιά θαη λα κεηψζεη ηηο θηινδνμίεο ηεο κεγαιχηεξεο 

θαη ηζρπξφηεξεο εξβηθήο εζλφηεηαο, ν Σίην αλαδηακφξθσζε ηα εζσηεξηθά ζχλνξα 

επλνψληαο εδαθηθά ηνπο Κξνάηεο εηο βάξνο ησλ έξβσλ θαη απνδίδνληαο ζηελ 

Κξναηία εδάθε κε εξβηθνχο πιεζπζκνχο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κία ζεκαληηθή 

εξβηθή κεηνλφηεηα ζηελ Κξναηία πνπ απνηεινχζε ην 12% ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξάηλα θαη ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο 

ιαβνλίαο. 

Δπί πιένλ κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηελ γεληθφηεξε επίδξαζε ησλ δχν 

ηζρπξφηεξσλ Γηνπγθνζιαβηθψλ εζλνηήησλ, ησλ έξβσλ θαη ησλ Κξναηψλ, 

θαζηέξσζε σο αλεμάξηεηε νκφζπνλδε δεκνθξαηία ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ηελ 

νπνία ηζηνξηθά δηεθδηθνχζαλ ηφζν νη έξβνη φζν θαη νη Κξνάηεο, ελψ κε ην 

ζχληαγκα ηνπ 1974 πξνρψξεζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο «Μνπζνπικαληθήο 

βνζληαθήο εζλφηεηαο». Ο πιεζπζκφο σζηφζν ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο είρε ην 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ λα απνηειείηαη απφ ηξεηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθά εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθ ησλ νπνίσλ θακία 

δελαπνηεινχζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (άλσ ηνπ 50%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ(43% Βφζληνη κνπζνπικάλνη, 31% νξζφδνμνη έξβνη θαη 17% 

θαζνιηθνχο Κξνάηεο) (Anderson, The collapse of Yugoslavia : background and 

summary 1995-96, 5-6). 

Σέινο ζεκαληηθφ πξφβιεκα είραλ αξρίζεη λα απνηεινχλ νη Αιβαληθνί 

πιεζπζκνί πνπ απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ απηφλνκε εξβηθή επαξρία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη δηεθδηθνχζαλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπο σο αλεμάξηεηε 

Γηνπγθνζιαβηθή δεκνθξαηία. 
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δ. Σν ελδνγελέο αίηην ηεο επηθξάηεζεο εζληθηζηηθώλ πνιηηηθώλ ηάζεσλ 

Σν ζάλαην ηνπ Σίην αθνινχζεζε ε άλνδνο ζηελ εμνπζία πνιηηηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ κε έληνλεο εζλνθεληξηθέο απφςεηο. Ζ άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ 

ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο σο πξνέδξνπ ηεο εξβηθήο δεκνθξαηίαο θαη ε νπζηαζηηθή 

ηνπ αλάδεημε σο ηνπ ηζρπξνχ πνιηηηθνχ άληξα ζηελ Γηνπγθνζιαβία ην 1988, ήηαλ 

αλακθηζβήηεηα έλα θξίζηκν γεγνλφο πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο πεξαηηέξσ 

εμειίμεηο. Ο Μηιφζεβηηο παξαβίαζε αλνηρηά ηελ αξρή ηεο «Αδειθφηεηαο θαη 

Δλφηεηαο» πνπ είρε επηβάιεη ν Σίην ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ελφηεηα ηεο 

Οκνζπνλδίαο ήηαλ ππεξάλσ νπνηνπδήπνηε ζπκθέξνληνο ησλ νκφζπνλδσλ 

θξαηψλ. Έηζη γηα πξψηε θνξά άζθεζε αλνηρηά εζλνθεληξηθή πνιηηηθή 

ππνζηεξίδνληαο ηα ππνβφζθνληα εζληθηζηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ έξβσλ πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη δελ απνιάκβαλαλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ φληαο ε 

κεγαιχηεξε εζλνηηθή νκάδα. Ζ δξαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αιβαληθψλ 

αληηδξάζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην θαη ε ππνζηήξημε θαη ππνδαχιηζε ησλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ εξβηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Κξναηία, έδεημαλ ηελ ζθιεξή γξακκή 

πνπ ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα αθνινπζήζεη ν Μηιφζεβηηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθδηθήζεη ην κέγηζην εθηθηφ απνηέιεζκα γηα ηελ εξβία. 

Οη ελέξγεηεο σζηφζν απηέο εμέγεηξαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο εζληθηζηηθέο 

ηάζεηο ησλ ππνινίπσλ εζλνηήησλ θαη έηζη νη εζληθηζηηθέο πνιηηηθέο νκάδεο άξρηζαλ 

λα ηζρπξνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο δεκνθξαηίεο. Με ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

θνκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ πξψησλ 

δεκνθξαηηθψλ πνιπθνκκαηηθψλ εθινγψλ, ζε φιεο ηηο Γηνπγθνζιαβηθέο 

δεκνθξαηίεο επηθξάηεζαλ ηα ιεγφκελα εζληθηζηηθά θφκκαηα θαη άξρηζαλ λα 

δηακνξθψλνληαη νη ζπλζήθεο πνπ ζα νδεγνχζαλ αξγφηεξα ζην μέζπαζκα ζεηξάο 

πνιέκσλ θαη ζηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

Αξρηθά ζηελ ινβελία θαη ζηελ Κξναηία, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο νη 

θπβεξλήζεηο πξνέβεζαλ ζε δειψζεηο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ 

Γηνπγθνζιαβηθή νκνζπνλδία. ηελ πεξίπησζε ηεο ινβελίαο φπνπ ν πιεζπζκφο 

ήηαλ νκνηνγελήο θαη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο εζληθέο κεηνλφηεηεο (κφλν 2% 

έξβσλ) δελ ρξεζηκνπνηεζήθαλ αθξαίεο κέζνδνη ελαληίνλ κεηνλνηήησλ θαη ε 

εζληθηζηηθή πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ Milan Kucan πεξηνξίζηεθε ζηελ εθηεηακέλε 



                                                   -19- 
 

αληηζεξβηθή πξνπαγάλδα ψζηε λα δηθαηνινγήζεη ηηο επηδηψμεηο ηνπ γηα 

αλεμαξηεηνπνίεζε. 

Ηδηαίηεξα αθξαία θαη εκπξεζηηθή φκσο ήηαλ ε πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ν 

Franco Tudjman ελαληίνλ ησλ έξβσλ ζηελ Κξναηία πνπ απνηεινχζαλ ην 12% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ πνιηηηθή απηή πεξηιάκβαλε απνιχζεηο έξβσλ απφ 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηελ ζπγθξφηεζε Κξναηηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ 

θαη εγθαηάζηαζε ηνπο ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξατλα θαη ηεο αλαηνιηθήο ιαβνλίαο 

φπνπ ππήξραλ κεγάινη εξβηθνί πιεζπζκνί. Ζ πξνθιεηηθή απηή πνιηηηθή 

δεκηνχξγεζε θφβνπο θαη αλαζθάιεηα ζηνλ εξβηθφ πιεζπζκφ θαη αλαβίσζε 

ηξαγηθέο αλακλήζεηο απφ ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ησλ Κξναηψλ «Οπζηάζη» ηνπ 

Β΄ΠΠ . Έηζη ηνπο νδήγεζε ζηελ πνιηηηθή ζπζπείξσζε ηνπο θαη ζηελ δεκηνπξγία 

ελφπισλ ηκεκάησλ κε ηελ ππνζηήξημε βέβαηα ηνπ Βειηγξαδίνπ (Anderson, The 

collapse of Yugoslavia : background and summary 1995-96, 10). 

Οη πφιεκνη πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ινβελίαο θαη Κξναηίαο 

είραλ φπσο ήηαλ αλακελφκελν επίδξαζε θαη ζηελ Βνζλία φπνπ κεηά ηηο εθινγέο 

είραλ επηθξαηήζεη ηα ηξία εζληθηζηηθά θφκκαηα (Βνζληαθφ , εξβηθφ θαη Κξναηηθφ) 

θαη σο πξφεδξνο βάζε ηνπ ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο είρε αλαδεηρζεί γηα ην πξψην 

12κελν ν εγέηεο ησλ κνπζνπικάλσλ Alija Izetbegobic. Αληηκεησπίδνληαο ην 

δίιεκκα κεηαμχ ηεο αηκαηεξήο αλεμαξηεζίαο ή ηεο παξακνλήο ζε κία 

Γηνπγθνζιαβία ππφ ηελ εξβηθή θπξηαξρία, ν θνληακεληαιηζηήο κνπζνπικάλνο 

εγέηεο κε ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ Κξναηψλ εζληθηζηψλ ηεο Βνζλίαο αιιά θαη ηεο 

Κξναηίαο επέιεμε ηελ πξψηε εθδνρή αγλνψληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εξβνβνζλίσλ. Ζ επηινγή απηή απνηέιεζε ηελ ελαξθηήξηα πξάμε ελφο δξάκαηνο 

πνπ ζα ζπγθιφληζε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, ηνπ πνιέκνπ ηεο Βνζλίαο. 

Γεληθφηεξα ε επηθξάηεζε ζηελ εγεζία ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ, 

πξνζψπσλ κε αθξαίεο θαη απφιπηεο εζληθηζηηθέο ζέζεηο αιιά θαη ππέξκεηξεο 

πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ήηαλ απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη γηα ηελ αλεμέιεγθηε θιηκάθσζε 

ηεο βίαο πνπ αθνινχζεζε.Καηά ηελ δηάξθεηα άιισζηε ησλ πνιέκσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ φινη νη παξαπάλσ εγέηεο, ζε κηθξφηεξν ε κεγαιχηεξν βαζκφ, 

άζθεζαλ αθξαίεο πνιηηηθέο εηο βάξνο ησλ άιισλ εζλνηήησλ κε απνθιεηζηηθφ 
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ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ πνιηηηθνχ θαη εδαθηθνχ 

νθέινπο γηα ηα θξάηε ηνπο. 

Δμσγελείο Παξάγνληεο 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ 

δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ήηαλ ε ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο πηψζεο ησλ 

θνκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ. Ζ εμέιημε απηή 

νδήγεζε ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ πξψελ θνκνπληζηηθψλ θξαηψλ θαη ζηελ 

εθδήισζε θηλεκάησλ απηνδηάζεζεο ησλ δεκνθξαηηψλ ζηελ πξψελ ΔΓ. Οη 

ηάζεηο φκσο απηέο φπσο ήηαλ αλακελφκελν επεξέαζαλ θαη ηελ Γηνπγθνζιαβία, 

δηακνξθψλνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα εθδεισζνχλ νη πξψηεο 

απνζρίζηεθεο θηλήζεηο απφ πιεπξάο ηεο Κξναηίαο θαη ινβελίαο θαη 

αθνινχζσοαπφ ηηο ππφινηπεο Γηνπγθνζιαβηθέο δεκνθξαηίεο 

Σέινο θξίζηκν ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ε ζηάζε ησλ ηζρπξψλ δηεζλψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν θαη ηνλ 

ηξφπν εκπινθήο ηνπο αιιά θαη ηε ζπρλά κεξνιεπηηθή πνιηηηθή ηνπο. Ζ πνιηηηθή 

ζηάζε θαη αληίδξαζε ησλ δηεζλψλ απηψλ παξαγφλησλ φρη κφλν δελ θαηάθεξε λα 

απνθιηκαθψζεη ηελ δηαθαηλφκελε θξίζε αιιά αληίζεηα ζπλέηεηλε ζηελ επηδείλσζε 

ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηελ πξσηνθαλή έθξεμε βίαο πνπ αθνινχζεζε. Οη 

παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζηε Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά  παξαθάησ. 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ-ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΑΗ  ΓΗΟΤΓΚΟ-

ΛΑΒΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Γεληθά 

Σα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο 

απηά δηαθαίλνληαη απφ ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, εδξάδνληαη ηφζν βάζεη ηεο ζέζεο ηνπο ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα αιιά θαη ζηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζηελ πεξηνρή πάληα ζην πιαίζην ηνπ 

κεηαδηπνιηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 
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πκθέξνληα θαη επηδηώμεηο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Δπξώπεο 

α. Αγγιία 

Ζ Αγγιία θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηε επξχηεξε πεξηνρή, ζην ηέινο ηνπ 17νπ 

αηψλα θαη απφ ηφηε θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ε Μεζφγεηνο απεηέιεζε 

δσηηθφ ρψξν γηα ηελ επηβίσζε ηεο βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ο έιεγρνο ησλ 

ζαιάζζησλ γξακκψλ επηθνηλσληψλ θαη ε δηαηήξεζε γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εμππεξεηήζεθαλ απφ ηηο βξεηαληθέο επθνιίεο ζηα Ηφληα 

λεζηά, Γηβξαιηάξ, Μάιηα θαη Κχπξν. Ζ Μεζφγεηνο γηα ηελ Αγγιία δελ ήηαλ κηα 

απνκνλσκέλε πεξηνρή αιιά έλαο θξίθνο πνπ εμαζθάιηδε ηελ ελφηεηα θαη 

δηαηήξεζε ηεο βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Απφ ην 1947 εθζξνλίδεηαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην απφ ηα Βαιθάληα αιιά θαη ηελ παγθφζκηα ζθαθηέξα θαη ηελ ζέζε ηνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη ΖΠΑ. 

Ζ Αγγιηθή ζηξαηεγηθή  θαίλεηαη ζηελ εκπινθή ηεο ζην Κφζζνβν. Δλψ 

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαβνπιεχζεηο ζην Rambouillet ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998 θαη ζην 

Παξίζη ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ κεηαμχ ηνπ UCK θαη  

Milocevic, φπνπ  επζπγξακκίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ γηα ρξήζε 

ζηξαηησηηθήο δχλακεο. Παξά ηελ κε χπαξμε εληνιήο απφ ηνλ ΟΖΔ γηα ρξήζε 

ζηξαηησηηθήο βίαο, ζπλεηζθέξεη κε 13.000 ζηξαηηψηεο, ππνβξχρηα, 

αεξνπιαλνθφξν θαη αεξνζθάθε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

θπβέξλεζε Blair δείρλεη έηζη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηεο λα δψζεη ζηελ Αγγιία έλαλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο άκπλαο. Πξνζθνιιεκέλε ζηελ 

πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ζπκθσλεί θαη πξνσζεί ηελ ρξήζε ρεξζαίσλ δπλάκεσλ, παξά 

ηελ αληίζεηε άπνςε ηεο Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Ρσζίαο γηα 

ζπλέρηζε ησλ βνκβαξδηζκψλ ρσξίο ρεξζαία επέκβαζε. 

Ζ Αγγιία μερψξηζε ζαλ ε ρψξα πνπ έθεξε ην βάξνο αλάπηπμεο ησλ 

ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. Με απηήλ ηελ πξφηαζε θαη ηελ εκκνλή ηεο, επεδίσμε λα 

θαηεπζχλεη ηηο εμειίμεηο μεπεξλψληαο αθφκε θαη ηηο ΖΠΑ ηνλίδνληαο φηη φιεο νη 

επηινγέο είλαη αλνηρηέο θαη φηη ε πκκαρία ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο κέρξη ην ηέινο. Δάλ δελ ππνγξαθφηαλ ην εηξελεπηηθφ ζρέδην, ε Αγγιία ζα 

πξσηνζηαηνχζε ζηελ ρεξζαία εηζβνιή.Γξαζηεξηνπνηήζεθε επίζεο ζηνλ 

επεξεαζκφ ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαηά ηνπ Milocevic. Πξσηνζηάηεζε ζηελ 
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απνζηνιή εηδηθψλ εξεπλεηψλ ζην Κφζζνβν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πνιηηηθήο 

εθθαζαξίζεσλ ηνπ Milocevic θαηά ησλ Αιβαλνθψλσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαζηεί απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. 

β. Γεξκαλία 

Ζ επίζεκε πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο ζε φιε ηελ θξίζε ζηα Βαιθάληα 

δηαθαηερφηαλ απφ έλα ζεκαληηθφ ζχλζεκα ηεο Γεξκαληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ήηαλ θαη είλαη ην «δηθαίσκα ησλ ιαψλ ζηελ 

εζληθή αλεμαξηεζία». Απηή ε πνιηηηθή πξνζπαζεί λα ζηεξηρζεί ζηηο 

αληηπαξαζέζεηο θνηλσληθψλ νκάδσλ δηαθνξεηηθήο γιψζζαο, ζξεζθείαο θαη 

πνιηηηζκνχ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά εμαξηψκελσλ θξαηψλ 

7.  

Ζ Γεξκαλία ζπλεηδεηνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ εηδηθή ζέζε ηεο σο ην 

ζεκαληηθφηεξν θξάηνο ηεο Δπξψπεο, ηνλ νηθνλνκηθά ηζρπξφ εηαίξν ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνλ αλαδπφκελν εγέηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νηψζεη φηη έρεη εηδηθή επζχλε 

γηα ηελ πξφζθαηα ρεηξαθεηεκέλε Κεληξηθή Δπξψπε, θαηά ηξφπν πνπ ζπκίδεη 

αζαθψο πξνγελέζηεξεο αληηιήςεηο. Δπηπξφζζεηα, ε Γεξκαλία (φζν θαη ε Γαιιία) 

ζεσξεί φηη είλαη αξκφδηα λα εθπξνζσπήζεη ηα Δπξσπατθά ζπκθέξνληα ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Ρσζία θαη κάιηζηα, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο, ε 

Γεξκαλία επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ηε κεγάιε επηινγή κηαο εηδηθήο δηκεξνχο 

δηεπζέηεζεο κε απηή. 

Ζ Γεξκαλία ήηαλ ε θχξηα ρψξα πνπ ππνθίλεζε ηελ Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε8. 

Μεηά ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο απφζρηζεο ηεο ινβελίαο θαη ηεο Κξναηίαο, κεηά ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ εξβίαο-Κξναηίαο θαη ηελ εηξήλεπζε ζηε Βνζλία, ε Γεξκαλία 

κείσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πεξηνρή. Απηφ πνπ ήζειε, ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε 

ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο, θξαηψλ ππφ ηελ άκεζε επηξξνή ηεο Βφλλεο, ην 

είρε πεηχρεη. Δπίζεο πέηπρε ηελ εκπινθή ησλ ΖΠΑ ζηνλ αζηαζή Βαιθαληθφ Νφην. 

                                            

7Δίλαη ε "ζεσξία ηνπ πνξηνθαιηνχ" φπσο ηε δηαηχπσζε ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα ν Paul Rohrbach, 
γηα ην πξφγξακκα ηεο δηάιπζεο ηνπ Σζαξηθνχ ξάηρ ηφηε ζηα δηάθνξα εζληθά ηνπ θνκκάηηα «φπσο 
φηαλ κε πξνζνρή αλνίγεηο έλα πνξηνθάιη δελ πξνθχπηεη έλα άρξεζην ράνο, κηα θαηαζηξνθή αιιά 
ε θάζε ηνπ θέηα έρεη κηα λφζηηκε ρξεζηκφηεηα». 

8Καηά ηνπο Ακεξηθαλνχο αιιά θαη θαηά νκνινγία πξψελ κειψλ ηεο Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο 
θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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ηελ θξίζε ζην Κφζζνβν ε θπβέξλεζε Schroeder αλαζεξκαίλεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα Βαιθάληα θαη ηνλίδεη ηελ εηνηκφηεηα αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ηεο Γεξκαληθήο αεξνπνξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Γηα πξψηε θνξά κεηά 

ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν ηα Γεξκαληθά ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε ζπκκεηείραλ ζε 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο πάλσ απφ ηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Μεηά 

ην πέξαο ηεο θξίζεο 8.000 Γεξκαλνί ζηξαηηψηεο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ, 

αλαπηχρζεθαλ ζην Κφζζνβν. Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή 

παξνπζία (κεηά ηελ Αγγιία) Δπξσπατθήο δχλακεο. Μέζα απφ απηήλ ηελ 

ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα ε Γεξκαλία έγηλε πάιη έλα «θαλνληθφ», ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο ζθιεξήο ηζρχνο, θξάηνο. 

Παξά ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο Ναηντθέο επηρεηξήζεηο, αληέδξαζε έληνλα 

ζηελ θιηκάθσζή ηνπο θαη ζηελ απνζηνιή ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. 

Απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηελ Ακεξηθή θαη πξνψζεζε ζρέδην πνιηηηθήο ιχζεο. Αηηία 

ήηαλ ε κε λνκηκνπνίεζε φρη κφλν ηεο Ναηντθήο εκπινθήο αιιά θαη ηεο Γεξκαληθήο 

εκπινθήο. Αληηκεηψπηδε έληνλεο αληηδξάζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν 

θαη κέζα ζηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ. Τπφ ην βάξνο απηψλ ησλ πηέζεσλ 

πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ θιηκάθσζε ησλ επηρεηξήζεσλζηηο νπνίεο δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα ζπκκεηέρεη ρσξίο ζεκαληηθφ πνιηηηθφ θφζηνο. Αλέπηπμε έληνλε 

δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα εηξεληθή ιχζε θαη παξνπζίαζε πξφηαζε πνπ 

πξνέβιεπε ηελ δηπισκαηηθή κεζνιάβεζε ηεο Ρσζίαο. Ζ πξφηαζε ζπδεηήζεθε ζε 

έθηαθηε χλνδν Κνξπθήο ηεο ΔΔ θαη ηειηθά απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ζηελ ιήμε ηεο 

θξίζεο. 

Ο ξφινο ηεο Γεξκαλίαο ζα αλαιπζεί θαη σο κέινο ηεο ΔΔ, ζε κεηαγελέζηεξν 

ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ. 

γ. Ηηαιία 

Ηζηνξηθά ε Ρψκε είρε πάληα εληαγκέλε ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζην 

δηθφ ηεο γεσπνιηηηθφ φξακα. ήκεξα ε Ηηαιία κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο επηβεβαηψλεη ηελ πξφζεζή ηεο λα ιεηηνπξγήζεη ζηε 

Μεζφγεην θαη ηα βαιθάληα ζαλ κηα ελδηάκεζε Γχλακε. Σν γεσπνιηηηθφ ηεο 

δπλακηθφ ην αληιεί απφ ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, 

ηελ νηθνλνκία ηεο, ηε ζηξαηησηηθή ηεο ηζρχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΔΔ θαη ην 
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ΝΑΣΟ. Ζ αλάπηπμε Ναηντθψλ ζηξαηεγείσλ ζην έδαθφο ηεο καδί κε ηελ δηάζεζε 

ζηξαηησηηθψλ επθνιηψλ ζηηο ΖΠΑ/ΝΑΣΟ ελίζρπζαλ ηε γεσπνιηηηθή πξνβνιή ηεο 

Ηηαιίαο ζηε Μεζφγεην ελψ νη ζηξαηεγηθνί θφκβνη ηεο αξδελίαο, ηθειίαοθαη ηνπ 

Οηξάλην απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ θεθάιαην ηεο Ηηαιίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζαιαζζίσλ γξακκψλ επηθνηλσληψλ ζηε Μεζφγεην θαη ηελ ππνζηήξημε 

επηρεηξήζεσλ ζηε Βαιθαληθή θαη ηε Β. Αθξηθή. 

Χο γεσπνιηηηθνχ ραξαθηήξα επηδηψμεηο ηεο Ηηαιηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε δηείζδπζε ζηηο Γπηηθέο Βαιθαληθέο ρψξεο (ινβελία, 

Κξναηία, Αιβαλία) , ε αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ζην ζπκκαρηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ 

δηνηθήζεσο ησλ Ναηντθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηείζδπζε ζηηο αγνξέο θαη ηηο 

θνηλσλίεο ησλ Παξακεζφγεησλ ρσξψλ. 

δ. Γαιιία 

Ζ Γαιιία πάληα επεδίσθε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ΝΑ 

Δπξψπε ,θαη‘ επέθηαζε θαη ζηα Βαιθάληα ,ελψ παξάιιεια ππήξμε πάληα κηα 

Μεζνγεηαθή Γχλακε .ηελ πεξηνρή ε Γαιιία πξφβαιιε κηα εμσηεξηθή πνιηηηθή 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηθήο δηείζδπζεο. ην θνληηλφ παξειζφλ , θαη ζηα 

πιαίζηα δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ ακεξηθαληθφ παξάγνληα, ε Μεζφγεηνο 

απνηέιεζε ηελ κνλαδηθή πεξηνρή παξνπζίαο αλεμάξηεηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο 

δχλακεο (ππξεληθφ ππνβξχρην) . Έρεη ηε δηθή ηεο γεσζηξαηεγηθή αληίιεςε γηα ηελ 

Δπξψπε, ε νπνία δηαθέξεη ζε πνιιά ζεκαληηθά δεηήκαηα απφ εθείλε ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη θιίλεη ζηελ πξνψζεζε ηαθηηθψλ ειηγκψλ πνπ ζηνρεχνπλ 

λα ζηξέθνπλ ηε Ρσζία ελαληίνλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία ελαληίνλ ηεο 

Γεξκαλίαο, παξφηη ζηεξίδεηαη ζηε Γαιινγεξκαληθή ζπκκαρία ,γηα λα αληηζηαζκίδεη 

ηε δηθή ηεο ζρεηηθή αδπλακία. 

ήκεξα ην Παξίζη επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη εμειίμεηο επλντθέο πξνο ηνπο 

γεσπνιηηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνσζψληαο ηηο επηζπκίεο 

κέζσ Δ.Δ φπνπ δηαηεξεί κε ηελ Γεξκαλία πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Γελ επηδηψθεη 

κφλν λα παίδεη θεληξηθφ πνιηηηθφ ξφιν ζηελ ελνπνηεκέλε Δπξψπε, αιιά βιέπεη 

επίζεο ηνλ εαπηφ ηεο σο ηνλ ππξήλα κηαο κεζφγεηαθήο- βνξεηναθξηθαληθήο 

νκάδαο θξαηψλ κε θνηλά ζπκθέξνληα. Γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ επηινγψλ ε 
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Γαιιία ζηαζεξά ππνζηεξίδεη ζρήκα απηφλνκνπ Μεζνγεηαθνχ ζπζηήκαηνο κε 

πεξηνξηζκφ ηεο παξέκβαζεο ηνπππεξαηιαληηθνχ παξάγνληα . 

ηελ θξίζε ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία θαη ηδηαίηεξα ζην Κφζζνβν, ε Γαιιία 

πξνζπάζεζε λα ζπκκεηέρεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο εμειίμεηο σο εγέηηδα δχλακε ηεο 

ΔΔ. Απφ λσξίο εκπιέθεηαη ζηελ θξίζε θαζψο καδί κε ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Αγγιία 

ζπκκεηέρεη ζηελ Οκάδα Δπαθήο πνπ δηεμήγαγε δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηνπ 

UCK θαη ηνπ Milocevic . Γελ έζεζε πνηέ ζέκα λνκηκφηεηαο ησλ Ναηντθψλ 

βνκβαξδηζκψλ ελαληίνλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ,αλ θαη δελ ππήξρε εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Έζεζε ζηελ δηάζεζε ηεο ζπκκαρίαο 2.400 

ζηξαηηψηεο ,νη νπνίνη αλαπηχρζεθαλ ζηα θφπηα, θαη 60 αεξνζθάθε. Μεηά ηελ 

έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ δηέζεζε αθφκε αξηζκφ ειηθνπηέξσλ, UAVs 9  θαη 

αεξνδξφκηα γηα εμππεξέηεζε ακεξηθαληθψλ αεξνζθαθψλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δηεθδίθεζε ηελ πξσηνβνπιία 

αλαδήηεζεο εηξεληθήο επίιπζεο ηεο θξίζεο θαζψο θαη ην λα έρεη ιφγν ζηελ επηινγή 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζα πξνζβαιιφηαλ, ηδίσο φηαλ επξφθεηην γηα πνιηηηθνχο ζηφρνπο. 

Γηα ηελ πνιηηηθή ιχζε πξνζπάζεζε λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηελ Ρσζία, αλέπηπμε 

δηπισκαηηθέο επαθέο θαη πξφηεηλε ζρέδην κε αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

ΟΖΔ. Με απηήλ ηελ επηινγή ηεοδεκηνπξγήζεθε ξήγκα ζηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ θαη 

ε Γαιιία άξρηζε λα εμαηξείηαη απφ νξηζκέλεο Ναηντθέο επηρεηξήζεηο κε ην 

πξφζρεκα ηνπ θηλδχλνπ δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Γηνπγθνζιαβηθή πιεπξά. 

Γηα λα ππάξρεη εθηφλσζε ηεο έληαζεο ,δεκηνπξγήζεθε «Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο» 

απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Γαιιίαο, Αγγιίαο Γεξκαλίαο θαη 

Ηηαιίαο. Ζ νπνία ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ επφκελε ζχγθξνπζε ήξζε κε ηελ Γεξκαλία ζηελ πξφηαζε ηεο ηειεπηαίαο 

γηα εθαξκνγή εκπάξγθν πεηξειαίνπ ζε βάξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ζ Γαιιία ήηαλ 

αληίζεηε δηφηη ζεσξνχζε φηη ηέηνηα ελέξγεηα απαηηνχζε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε 

ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απέθπγε λα πάξεη μεθάζαξε ζέζε θαη ζησπεξά δέρζεθε 

                                            
9Με επαλδξσκέλεο ηπηάκελεο κεραλέο (αγγι.Unmanned aerial vehicle) 
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ην ελδερφκελν απνζηνιήο ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. Έηζη εγθαηέιεηςε ηνλ πξσηαξρηθφ 

ηεο ζθνπφ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, σο εγέηηδα δχλακε, γηα δηπισκαηηθή ιχζε. 

Σνλ ξφιν απηφλ ηειηθά ηνλ έπαημε ε Γεξκαλία κε ηελ ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ ΖΠΑ. 

ε. Ρσζία 

Ζ Ρσζία ρξίζηεθε δηάδνρνο ηεο ΔΓ έρνληαο θαη ην ππξεληθφ νπινζηάζην 

ηεο παιαηφηεξεο. Πάληα ήζειε ηελ έμνδν ηεο ζε ζεξκή ζάιαζζα θαη ε θνληηλφηεξε 

ήηαλ ην Αηγαίν. Έηζη ηα ιηκάληα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Καβάιαο ήηαλ ν ζηφρνο 

φισλ ησλ ιαβηθψλ επηδξνκψλ θαη απφ θαηξνχ ζε θαηξφ απνθηνχζαλ ηνλ έιεγρν. 

Μαθξνρξφληα ιχζε γηα ηα «πξνβιήκαηα» ζα ήηαλ ε θπξηαξρία ζηελ Διιεληθή 

ρεξζφλεζν. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ αλαθαιχθζεθε ν παλζιαβηζκφο, δειαδή ε 

πξνζπάζεηα λα πεηζηνχλ νη Έιιελεο φηη είλαη ιάβνη. Όηαλ θαη πάιη απέηπρε έγηλε 

ε πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο κεγάιεο Βνπιγαξίαο θαη κεηά θαη απφ απηήλ 

ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα εκθαλίζηεθε ην αλεμάξηεην «Μαθεδνληθφ Έζλνο» 

απφ ηελ ζπλζήθε ηνπ Αγ. ηεθάλνπ θαη χζηεξα.  

Ζ νβηεηηθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα θαη ζηε Μεζφγεην, πνιηηηθή, εκπνξηθή 

θαη λαπηηθή, απέβιεπε ζην λα εληζρχζεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηξξνή, λα αξλεζεί ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ησλΓπηηθψλ, λα παξεκβιεζεί ζηελ ακεξηθαληθή ζηξαηεγηθή ζηε 

Μεζφγεην θαη Μ. Αλαηνιή, λα εληζρχζεη ξεχκαηα νπδεηεξφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηειηθά λα ζπλππνινγίδεηαη κεηαμχ ησλ Γπλάκεσλ πνπ ζα 

επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή. 

ηηο κέξεο καο, ε ελεξγνπνίεζε ηεο Ρσζίαο (Δπηρεηξήζεηο ζε Οπθξαλία - 

πξία), επηδεηθλχεη ην ξφιν πνπ απηή πξνζπαζεί λα δηαδξακαηίζεη ζηα δηεζλή 

δξψκελα. Παξαηεξνχκε βέβαηα θαη ηελ παξέκβαζή ηεο ζηηο εμειίμεηο ζηε 

Βαιθαληθή, θαζψο θαη ηελ αληίζεζή ηεο ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθηειέζεσο αζθήζεσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Μαχξε ζάιαζζα. Δπίζεο επηδηψθεη ηελ 

απφθηεζε θαη δηαηήξεζε θάπνησλ αγνξψλ φπισλ ζηελ πεξηνρή. Δπηρεηξεί λα 

αμηνπνηήζεη ην «ραξηί» ηεο νξζνδνμίαο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ην Βειηγξάδη θαη ηελ 

Αζήλα. 

ήκεξα, ε Ρσζία φζνλ αθνξά ηα Βαιθάληα, επηιέγεη λα εθκεηαιιεχεηαη 

θπξίσο ηνλ παξάγνληα ελεξγείαο γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηε Μεζφγεην. Σν κήλπκα 

πνπ εθπέκπεη ν πξφεδξνο Πνχηηλ  είλαη φηη κάιινλ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη 
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ελίζρπζε ηεο Ρσζηθήο παξνπζίαο ζε Βαιθάληα θαη Μεζφγεην ζηα επφκελα ρξφληα,  

ζην βαζκφ θπζηθά πνπ ζα ηεο ην επηηξέπεη ην γεσπνιηηηθφ ηεο δπλακηθφ .Σν 

παηγλίδη ηεο δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξνβάιιεηαη 

γεσπνιηηηθά θαη ζηε Μεζφγεην θαη ζην Αηγαίν εηδηθφηεξα. 

 

πκθέξνληα θαη επηδηώμεηο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο 

Σα ζπκθέξνληα θαη νη επηδηψμεηο ησλ ΖΠΑ, απνθξπζηαιιψζεθαλ κε ηελ 

επηβνιή ηνπο ζηα πιαίζηα  δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζπλαζπηζκψλ (ΟΖΔ θαη 

ΝΑΣΟ), σο απνηχπσζε ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ηζρχνο κεηαμχ απηψλ θαη φισλ ησλ 

άιισλ δηεζλψλ δξψλησλ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπξαιηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ δηεζλψλ 

ρέζεσλ,κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε ζθιεξή (ζηξαηησηηθή) ηζρχ αιιά θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ πνπ ήηαλ 

ειεγρφκελνη απφ ηηο ΖΠΑ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ζε μερσξηζηφ θεθάιαην. 

Κηλεηήξηνο κνριφο ζηελ αλάκημε ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα ήηαλ θαη είλαη ηα Γίθηπα 

Δλέξγεηαο θαη Μεηαθνξψλ. 

Γηαρξνληθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα είλαη: 

α. Ζ δηαζθάιηζε ηνπ Γεσζηξαηεγηθνχ Άμνλα (θαη ηεο Δλεξγεηαθήο Οδνχ) 

Δπμείλνπ – Αδξηαηηθήο, ηφζν ηεο κείδνλνο ζεκαζίαο ηνπ άμνλα απηνχ φζν θαη ηεο 

θνκβηθήο ζέζεο ηεο πεξηνρήο ησλ θνπίσλ ζην κέζνλ ηνπ γεσνηθνλνκηθνχ άμνλα 

Ρφηεξληακ - Πνξη άτλη (Μάδεο 2002) 

β. Ζ γεσζηξαηεγηθή απνκφλσζε θαη «Πξνιεπηηθή Αλάζρεζε» ηεο 

δπλεηηθήο επέθηαζεο ηεο επηξξνήο παληφο επίδνμνπ ζηξαηεγηθνχ αληαγσληζηνχ 

ηεο δηεζλνχο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ θαηά ηνλ 21° αη., είηε απηφο είλαη ε κεηαζνβηεηηθή 

Ρσζία, είηε έλαο νινθιεξσκέλνο Δπξσπατθφο πφινο δηεζλνχο ηζρχνο, πνπ ζα 

επεδίσθε λα ρεηξαθεηεζεί ζηξαηεγηθά θαη δηεζλνπνιηηηθά απφ ηελ Ακεξηθή. 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΣΖ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Πόιεκνο ζηε ινβελία θαη Κξναηία θαη εκπινθή δηεζλώλ Οξγαληζκώλ 

Γεληθα 

α. Πφιεκνο ζηε ινβελία 
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Σελ 25 Ηνπλίνπ 1991, ε ινβελία αλαθνίλσζε κνλνκεξψο ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο. Δληφο 24 σξψλ κνλάδεο ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ηξαηνχ 

πνπ βξηζθφηαλ εληφο ηεο ινβελίαο αιιά θαη απφ ηελ γεηηνληθή Κξναηία 

ζπγθξνχζζεθαλ κε κνλάδεο ηεο ινβεληθήο εζλνθπιαθήο θαη θαηέιαβαλ ζέζεηο 

ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλφξσλ ηεο ινβελίαο. Λφγσ σζηφζν ηεο θαηάιιειεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ινβέλσλ αιιά θαη ησλ αλεπαξθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο κε 

απνθαζηζηηθήο ζηάζεο ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ηξαηνχ, εληφο 10 εκεξψλ νη 

ζινβεληθέο δπλάκεηο θαηάθεξαλ λα αλαιάβνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ζπλφξσλ 

νπφηε θαη θεξχρζεθε παχζε ηνπ ππξφο κεηαμχ ησλ αληηπάισλ, ελψ ν κνλάδεο ηνπ 

Γηνπγθνζιαβηθνχ ηξαηνχ απνρψξεζαλ ζηελ Κξναηία. Ζ ζχγθξνπζε έιεμε 

επίζεκα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Brioni ηεο Κξναηίαο κεηά απφ 

πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζπλζήθε απηή έζεζε κνξαηφξηνπκ 3 

κελψλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο ινβελίαο ελψ αλαγλψξηζε ηελ θπξηαξρία ησλ 

ινβεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο ζηελ ρψξα. 

β. Ο πφιεκνο ζηε Κξναηία 

O πφιεκνο ζηελ Κξναηία ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο ζε δηάξθεηα θαη έληαζε 

απφ φηη ζηελ ινβελία αθνχ δηήξθεζε 6 κήλεο θαη είρε σο απνηέιεζκα  10.000 

λεθξνχο. Οη πξψηεο ζπγθξνχζεηο είραλ ήδε μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε ηνπ 1990 φηαλ 

σο αληίδξαζε ζηελ εθινγή ζηελ εμνπζία ηνπ θφκκαηνο ηνπ εζληθηζηή Φξάλθν 

Σνχηδκαλ ζηελ Κξναηία θαη ζηηο ζαθείο πξνζέζεηο ηνπ γηα αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο 

Κξναηίαο, έξβν-Κξναηηθέο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο πξαγκαηνπνίεζαλ 

επηζέζεηο ελαληίνλ Κξναηηθψλ αζηπλνκηθψλ κνλάδσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξάηλα 

φπνπ νη έξβνη ήηαλ πιεηνςεθία. ηελ ζπλέρεηα νη έξβνη ηεο Κξναηίαο 

εληαηηθνπνίεζαλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο δεηψληαο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 

πεξηνρψλ κε ζεξβηθή πιεηνςεθία κε ζηφρν ηελ κειινληηθή πξνζάξηεζε ηνπο ζηε 

εξβία ελψ παξάιιεια πξνρψξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ελφπισλ κνλάδσλ 

πνιηηνθπιαθήο (Caruso 2007, 7). 

Μεηά ηελ δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο θαη ηελ απφθαζε γηα ηελ αλαθήξπμε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κξναηίαο, νη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Κξναηηθψλ 

κνλάδσλ θαη έξβνθξναηηθψλ νκάδσλ πνιηηνθπιαθήο άξρηζαλ λα εληείλνληαη, 

εκπιέθνληαο θαη ηνλ έξβν-θξαηνχκελν πιένλ Γηνπγθνζιαβηθφ ηξαηφ. Έηζη ε 

θαηάζηαζε ζχληνκα θιηκαθψζεθε νδεγψληαο ζε ηζρπξέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο 
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πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ θνηλή γλψκε φπσο νη αηκαηεξέο πνιηνξθίεο ηνπ Vucovar θαη 

ηνπ Dubrovnik. 

Οη δηαδνρηθέο δηακεζνιαβεηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα θαηάπαπζε ηνπ 

ππξφο απέηπραλ αθνχ θαη νη δχν πιεπξέο δελ ήηαλ πξφζπκεο λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ. Σνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηε ζπλέρεηα αλέιαβε ν ΟΖΔ δηα 

κέζνπ ηνπ εηδηθνχ απεζηαικέλνπ Cyrus Vance ν νπνίνο θαηφξζσζε λα θέξεη ηηο 

δχν πιεπξέο ζε ζπκθσλία ηελ 15 Ηαλνπαξίνπ 1992. Σν ζρέδην «Βάλο» πνπ 

ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή θαηάπαπζε ηνπ 

ππξφο, ηελ αλαθήξπμε ησλ εξβηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κξναηίαο σο πξνζηαηεπκέλεο 

πεξηνρέο απφ ηνλ ΟΖΔ κε ηελ αλάπηπμε 14000 θπαλνθξάλσλ θαη ηελ απνρψξεζε 

ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ απφ ηελ Κξναηία10. Ζ ελέξγεηα απηή ηνπ Μηιφζεβηηο 

θαηά πνιινχο απέβιεπε ζηελ δηεζλή θαηνρχξσζε κέζσ ηνπ ΟΖΔ ησλ επηηπρηψλ 

ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ ν νπνίνο κε ηελ απνρψξεζε ηνπ παξέδσζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο νπιηζκνχ θαη ππξνκαρηθψλ ζηνπο έξβνπο ηεο Κξάηλα. Ζ 

ζπκθσλία σζηφζν βξήθε αληίζεηνπο ηνπο έξβνπο ηεο Κξναηίαο νη νπνίνη 

επηδίσθαλ ηελ ζπλέρηζε ησλ ερζξνπξαμηψλ (Anderson, The collapse of 

Yugoslavia : background and summary 1995-96, 12). 

Ο ξόινο ηεο ΔΔ ζηνπο πνιέκνπο ηεο ινβελίαο θαη Κξναηίαο 

α. Οη Δπξσπατθέο θηινδνμίεο 

Σελ πεξίνδν ηεο έλαξμεο ησλ εληάζεσλ ζηελ Γηνπγθνζιαβία ε ΔΔ κε ηε 

κνξθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, βξηζθφηαλ ζε κία δηαδηθαζία 

αλαδηακφξθσζεο ησλ δνκψλ ηεο. Σν θπξίαξρν αιιά θαη επίκαρν ζέκα ζηελ 

θξίζηκε απηή θάζε ηεο ΔΔ, ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ε δεκηνπξγία κία θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Έηζη φηαλ έγηλε 

πιένλ αληηιεπηή ε ζνβαξφηεηα ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο ε ΔΔ ζεψξεζε φηη 

βξηζθφηαλ εκπξφο ζε κία κνλαδηθή ηζηνξηθή ζπγθπξία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ 

ηεο σο ξπζκηζηηθνχ παξάγνληα αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο(Υεηιά, Ο ξφινο ηεο 

µεζνιάβεζεο ζην ρεηξηζµφ θξίζεσλ 1999, 198). 

                                            

10βλ. Παπάπηημα «Γ» 
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β. Σξόπνη επέκβαζεο ηεο ΔΔ 

i. Δθαξκνγή πνιηηηθήο ρακειήο δπλακηθφηεηαο  

H EΔ ζπλεηδεηνπνηψληαο έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εγθπκνλνχζε ε θαηάζηαζε ζηελ Γηνπγθνζιαβία, αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ ινβελία θαη ηελ Κξναηία. Ο 

ηξφπνο δξάζεο ηεο ΔΔ δελ είρε δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη πεξηιάκβαλε έλα 

ζπλδπαζκφ δηπισκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαη ηελ απνζηνιή αφπισλ 

παξαηεξεηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηελ θιηκάθσζε ηνπ Κξναηηθνχ πνιέκνπ, 

ε Γαιιία, ε Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία, έζεζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην 

ελδερφκελε αλάπηπμεο κίαο Δπξσπατθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο γηα ηελ επηβνιή 

ηεο εηξήλεο. Ζ πξφηαζε απηή φκσο αληηκεησπίζηεθε κε κεγάιν ζθεπηηθηζκφ θαη 

ακθηβνιίεο γηα ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο, αθνχ ε ΔΔ δελ είρε νχηε ηελ εκπεηξία 

αιιά νχηε θαη ηηο θαηάιιειεο δνκέο γηα λα αλαιάβεη κία ηέηνηα επηρείξεζε 

(Anderson, The collapse of Yugoslavia : background and summary 1995-96, 21). 

Έηζη κεηά θαη απφ ηελ έληνλε αληίζεζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο ην ζελάξην κίαο 

Δπξσπατθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο απνξξίθηεθε απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

ii. Γηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ 

Ζ είζνδνο ηεο ΔΔ σο δηπισκαηηθνχ παξάγνληα ζηελ Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ έθθιεζε ηεο ινβελίαο γηα κεζνιάβεζε θαη ελψ είραλ 

ήδε αξρίζεη νη ζπγθξνχζεηο. Ζ επέκβαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηάζθεςε 

Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε (ΓΑΔ)11νδήγεζε ζηελ θαηάπαπζε ηνπ 

ππξφο κε ηελ ζπκθσλία ηνπ «Μπξηφλη» ηελ 7 Ηνπιίνπ ηνπ 1991, γεγνλφο ην νπνίν 

πξνβιήζεθε εθηεηακέλα απφ ηελ ΔΔ σο ζεκαληηθή δηπισκαηηθή επηηπρία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σζηφζν ε ζπκθσλία απηή απνηέιεζε ηελ πξψηε επηζεκνπνίεζε 

ηεο επεξρφκελεο δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αθνχ δελ απαγφξεπζε ηελ 

κνλνκεξή αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ινβελίαο θαη ηεο Κξναηίαο αιιά 

απιψο ηελ παξάηεηλε γηα 3 κήλεο (Caruso 2007, 8). 

                                            

11Ο ΑΔ κεηνλνκάζηεθε ζε Οξγαληζκφ Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ).    
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Με ηελ θιηκάθσζε ηεο έληαζεο ζηελ Κξναηία, ε ΔΔ δεκηνχξγεζε έλα 

δηπισκαηηθφ – κεζνιαβεηηθφ θνξέα, ηελ «πλδηάζθεςε Δηξήλεο ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία», κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ έμη Γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ γηα ηελ απνθπγή 

πεξαηηέξσ ζπγθξνχζεσλ (Υεηιά, Ο ξφινο ηεο µεζνιάβεζεο ζην ρεηξηζµφ θξίζεσλ 

1999, 200-201). 

Ζ πξψηε θαη θαηά πνιινχο ε ζεκαληηθφηεξε πξσηνβνπιία ηεο 

«πλδηάζθεςεο Δηξήλεο ζηελ Γηνπγθνζιαβία», ήηαλ ην ζρέδην πνπ πξνηάζεθε ηελ 

27 Απγνχζηνπ 1991 ζηε Υάγε απφ ηνλ π. ΓΓ ηνπ ΝΑΣΟ Λφξδν Κάξηγθηνλ. Σν 

ζρέδην απηφ πξνέβιεπε ηελ κεηάπησζε ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο ζε κία 

ραιαξή ζπλνκνζπνλδία θαζνξίδνληαο παξάιιεια εηδηθέο ζπλζήθεο απηνλνκίαο ζε 

πεξηνρέο πνπ ππήξραλ εζληθέο κεηνλφηεηεο (φπσο νη επίκαρεο εξβηθέο πεξηνρέο 

ζηελ Κξναηία). Παξά σζηφζν ην φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πξφζθεξε κία 

ηζνξξνπεκέλε θαη ινγηθή ιχζε ζην πξφβιεκα, δελ έγηλε δεθηή απφ ηηο θπξηφηεξεο 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο (εξβία, Κξναηία) πνπ επηδίσθαλ πιένλ ηελ επίηεπμε ησλ 

κέγηζησλ εδαθηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

Σελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Λφξδνπ Κάξηγθηνλ αθνινχζεζαλ άιιεο 

14 δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε 

δηάζηεκα 6 κελψλ, νη νπνίεο φκσο είηε δελ έγηλαλ απνδεθηέο είηε παξαβηάζηεθαλ 

θαηάθσξα απφ ηηο αληίπαιεο πιεπξέο. Δλ ησ κεηαμχ ηα βίαηα επεηζφδηα θαη νη 

απμαλφκελεο ζπγθξνχζεηο ζηελ Κξναηία είραλ θαηαζηήζεη πιένλ ζαθή ηελ 

αδπλακία ηεο ΔΔ λα ρεηξηζηεί ηελ θξίζε πξνθαιψληαο ηηο ζπλερείο αληηδξάζεηο ηεο 

παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο. Έηζη κεηά απφ αίηεζε ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, ηελ 25 επηεκβξίνπ 1991 ε ΔΔ έρνληαο απνηχρεη λα επηθέξεη ηελ 

εηξήλεπζε ζηελ Γηνπγθνζιαβία, παξέδσζε ηελ ζθπηάιε ηεο κεζνιαβεηηθήο 

πξνζπάζεηαο ζηνλ ΟΖΔ. 

iii. Γξάζε ηεο ΔΔ κε νηθνλνκηθά κέζα 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ΔΔ παξά ην φηη έρεη αλαπηχμεη έληνλε πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηα θξάηε ηεο  Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο 

απφ ηα ηέιε ήδε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, δελ αθνινχζεζε αλάινγε ηαθηηθή κε ηελ 

Γηνπγθνζιαβία. Έηζη ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο «ΦΑΡΟ» 



                                                   -32- 
 

(PHARE)(Clive Archer 2000, 204) αλαπηχρζεθε ζε φια ηα πξψελ θνκνπληζηηθά 

θξάηε ηεο αλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο αιιά ζπκπεξηέιαβεειάρηζηα ηελ 

Γηνπγθνζιαβία. 

Μφλν κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο 

θιηκαθνχκελεο Γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο ε ΔΔ απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δχλακε σο δηαπξαγκαηεπηηθφ κέζν. Έηζη ηνλ Μάην ηνπ 1991, ζε κία 

χζηαηε πξνζπάζεηα λα απνηξέςεη ηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, πξφζθεξε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Οκνζπνλδηαθή δεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αιιά θαη 

ηελ δπλαηφηεηα έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ κειινληηθήο ηεο έληαμεο ζηελ ΔΔ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα παξέκελε ελσκέλε. Ζ θαζπζηεξεκέλε Δπξσπατθή απηή 

πξσηνβνπιία σζηφζν ήηαλ πιένλ θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία αθνχ νη πξνζέζεηο 

γηα απφζρηζε ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ ηεο Κξναηίαο θαη ινβελίαο 

είραλ ήδε εθδεισζεί δξνκνινγψληαο ηελ επεξρφκελε δηάζπαζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο (θέηαο, ππξίδσλ, Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ 2009, 212). 

ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ απφζρηζε ηεο ινβελίαο θαη Κξναηίαο θαη ηελ 

έλαξμε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ ινβελία, ε ΔΔ απείιεζε ηελ Γηνπγθνζιαβία κε 

ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ (πνπ πεξηιάκβαλαλ αλαζηνιή εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ, δηαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαζψο επίζεο θαη εκπάξγθν φπισλ) 

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ απφζπξζε ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ηξαηνχ θαη λα 

νδεγήζεη ζηελ ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο 

―Brioni‖.Μεηά απφ ηελ έληνλε επηκνλή ηεο ΔE ην Ννέκβξην ηνπ 1991 ν ΟΖΔ (πνπ 

ζην κεηαμχ είρε αλαιάβεη ηελ κεζνιαβεηηθή πξσηνβνπιία ζηελ δηεπζέηεζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο) επέβαιε γεληθφ εκπάξγθν φπισλ θαη ζηηο έμη 

Γηνπγθνζιαβηθέο δεκνθξαηίεο κε ην ςήθηζκα 713 ηνπ Α. 

iv. Αλάπηπμε άνπισλ Παξαηεξεηψλ 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, ζηελ ινβελία αλαπηχρζεθε ε 

Απνζηνιή Παξαηεξεηψλ ηεο ΔΔ, ECMM (European Community Monitoring 

Mission 12  πνπ πεξηιάκβαλε κία κηθξή νκάδα απφ άνπινπο παξαηεξεηέο κε 

απνζηνιή ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζηξαηησηηθήο- πνιηηηθήο- 

                                            

12Μεηά ηελ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο ΔΔ, ε απνζηνιή κεηνλνκάζηεθε ζε 
EUMM (EuropeanUnionMonitoringMission). 
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αλζξσπηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Με ηελ έλαξμε ηνπ εξβν-Κξναηηθνχ 

πνιέκνπ ε απνζηνιή επεθηάζεθε θαη ζηελ γεηηνληθή Κξναηία ελψ αξγφηεξα θαη 

φζν ν πφιεκνο επεθηεηλφηαλ ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ε απνζηνιή 

δηεπξχλζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε θαη ην Κφζζνβν(Caruso 

2007, 22). 

γ. Ο ξόινο ηεο Γεξκαλίαο εληόο ΔΔ ζηελ αλαγλώξηζε ηεο Κξναηίαο θαη 

ινβελίαο. 

Σν ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δχν Γηνπγθνζιαβηθψλ 

δεκνθξαηηψλ είρε απνηειέζεη ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ. Απφ 

ηελ κία πιεπξά ε Γεξκαλία ππνζηεξηδφκελε απφ ην Βέιγην ηελ Απζηξία θαη ηελ 

Γαλία είραλ έληνλε Αληηζεξβηθή πνιηηηθή θαη ππνζηήξηδαλ ηελ πιήξε δηπισκαηηθή 

αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο. Σν Βαηηθαλφ 

επίζεο πξνζπαζνχζε λα αζθήζεη εζηθή επηξξνή γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

θαζνιηθψλ ινβέλσλ θαη Κξναηψλ(Sherman 1993, 116). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Μ. Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία εμέθξαδαλ ηελ 

έληνλε αλεζπρία ηνπο γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξνχζε λα έρεη ε απφζρηζε ησλ 

δχν δεκνθξαηηψλ ζηελ ήδε δηαηαξαγκέλε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

Γηνπγθνζιαβηθή νκνζπνλδία ελψ παξάιιεια ήζειαλ λα απνθχγνπλ ηελ 

εμάπισζε ηεο Γεξκαληθήο πνιηηηθννηθνλνκηθήο επηξξνήο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε . 

Αξρηθά ε ΔΔ αληηκεηψπηζε αξλεηηθά ηελ θνηλή δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο απφ 

ηελ ινβελία θαη ηελ Κξναηία ηνλ Ηνχιην ηνπ 1991, πνπ πξνθάιεζε ηελ έλαξμε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζηηο δχν δεκνθξαηίεο. ηελ ζπλέρεηα σζηφζν κε ηελ επίηεπμε 

ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ―Μπξηφλη‖ πνπ ζήκαλε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζηε ινβελία, ε 

ΔΔ δελ απέξξηςε ηελ δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο Κξναηίαο θαη ινβελίαο αιιά 

απιψο επέβαιε ηελ ηξίκελε αλαζηνιή ηεο ψζηε λα δνζεί ρξφλνο γηα ηελ θαιχηεξε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ΔΔ έδσζε ην πξάζηλν θσο 

γηα ηελ έλαξμε ηεο απνδφκεζεο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο νκνζπνλδίαο. Ζ αλάγθε 

εμεπκεληζκνχ ηεο Γεξκαλίαο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλαίλεζε ηεο ζην θηιφδνμν 

εγρείξεκα ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηεο Δπξσπατθήο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, 

απνηέιεζε θαηά πνιινχο ηνλ θπξηφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη ινηπνί Δπξσπαίνη 

εηαίξνη άξρηζαλ λα ελδίδνπλ ζηηο Γεξκαληθέο ζέζεηο(Nation 2003, 122). 
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Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1991, ζπζηήζεθε ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο ΔΔ κε επί 

θεθαιήο ηνλ Γάιιν Robert Batinder κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο πξννπηηθή 

δηάζπαζεο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο. Ζ επηηξνπή ηελ 29 Ννεκβξίνπ 

απνθάλεθε φηη ε Γηνπγθνζιαβία βξηζθφηαλ ζε δηαδηθαζία ―δηάιπζεο‖ θαη ζα 

έπξεπε λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα απφζρηζεο ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ. 

Σελ 11 Ηαλνπαξίνπ 1992 αλαθνίλσζε φηη απφ ηηο ηέζζεξηο Γηνπγθνζιαβηθέο 

δεκνθξαηίεο πνπ είραλ δεηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο κφλν ε ινβελία θαη ηα 

θφπηα (FYROM) πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Κξναηία θαη ηελ Βνζλία - Δξδεγνβίλε πνπ ζα έπξεπε ε κέλ πξψηε λα δηεπζεηήζεη 

ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε ηειεπηαία λα δηεμάγεη δεκνςήθηζκα 

γηα ηελ επηινγή ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο. Ζ Γεξκαλία σζηφζν πξηλ αθφκα 

αλαθνηλσζεί ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο Batinder θαη ρσξίο λα αλακέλεη ηελ άπνςε 

ηεο ΔE αλαγλψξηζε ηελ ινβελία θαη ηελ Κξναηία ήδε απφ ηελ 16 Γεθεκβξίνπ 

1991. Αθνινχζσο ηελ 15 Ηαλνπαξίνπ 1992 ε ΔΔ ζπληάρζεθε πιήξσο κε ηελ 

Γεξκαληθή ζηάζε θαη αλαγλψξηζε επίζεκα ηελ Κξναηία θαη ηε ινβελία σο 

αλεμάξηεηα θξάηε, αγλνψληαο ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο πνπ ε ίδηα είρε ζπζηήζεη. 

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ Γεξκαλία ζηελ επηινγή απηήο ηεο πνιηηηθήο 

είραλ ζρέζε κε ηελ θηινδνμία ηεο λα αλαβαζκίζεη ηνλ πνιηηηθφ ηεο γφεηξν σο 

Δπξσπατθή δχλακε θαη λα επεθηείλεη ηελ νηθνλνκηθή επηξξνή ηεο ζηελ θεληξηθή 

Δπξψπε, κε δεδνκέλν φηη ε ινβελία θαη ε Κξναηία απνηεινχζαλ ρψξεο κε 

ζεηηθέο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη είραλ ηζηνξηθά άξηζηεο ζρέζεηο κε ηελ Γεξκαλία. 

Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο ήηαλ πηζαλφλ θαη ε πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Αληηζεξβηθψλ αηζζεκάησλ ηεο Γεξκαληθήο θνηλήο γλψκεο(Nation 2003, 123). 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο απφ ηελ ΔΔ είρε νιέζξηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ Γηνπγθνζιαβία γηαηί νδήγεζε 

ζηελ εμέγεξζε ησλ έξβσλ ηεο Κξναηίαο θαη ηελ θιηκάθσζε ησλ έξβν- 

Κξναηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Δπί πιένλ πξνθάιεζε ηελ δηαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο θαη ηελ έθξεμε ηνπ Βνζληαθνχ πνιέκνπ. 

δ. Αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ ηεο ΔΔ 

Παξά ηα θηιφδνμα ζρέδηα, ε πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

ειέγμεη ηελ Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε αλακθηζβήηεηα απφβεθε άθαξπε θαη αλεπηηπρήο. 
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Δμεηάδνληαο ηελ ζπλνιηθή αληίδξαζε θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηξεηο ζεκαληηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο: ηελ 

θαζπζηεξεκέλε ρξνληθά αληίδξαζε, ηελ έιιεηςε θαηαιιήισλ δνκψλ ρεηξηζκνχ 

θξίζεσλ θαη ηελ αλππαξμία κία θνηλήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ(Υεηιά, 

Ο ξφινο ηεο µεζνιάβεζεο ζην ρεηξηζµφ θξίζεσλ 1999, 203)Οη παξάγνληεο απηνί 

αλαιχνληαη παξαθάησ : 

- Καζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηεο ΔΚ 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90 παξά ην φηη ππήξραλ έληνλεο ελδείμεηο ηεο 

εθξεθηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Γηνπγθνζιαβία, ε ΔΔ δελ είρε 

θαηνξζψζεη λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηελ δπλακηθή ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Απνξξνθεκέλε απφ ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαλ 

ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ΔΓ, ε ΔΔ αγλφεζε ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ ΖΠΑ πνπ πξνέβιεπαλ ηελ επηδείλσζε ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο θαη ην 

πηζαλφ μέζπαζκα εκθπιίνπ πνιέκνπ(θέηαο, ππξίδσλ, Υαξάιακπνο 

Παπαζσηεξίνπ 2009, 182)θαη δελ δξαζηεξηνπνηήζεθε έγθαηξα ψζηε λα πξνιάβεη 

ηελ θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο. Με δεδνκέλν φηη νη εγέηεο φισλ ησλ πιεπξψλ 

ζηελ Γηνπγθνζιαβία νξακαηίδνληαλ ηελ δεκηνπξγία δεζκψλ κε ηελ ηφηε επξσπατθή 

θνηλφηεηα ε ΔΔ δηέζεηε έλαλ ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα.  

Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ρξεζηκνπνηψληαο έγθαηξα θαη θαηάιιεια ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηεο επηξξνή  ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα επηηχρεη ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ αληίξξνπσλ ηάζεσλ εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο. Όηαλ 

σζηφζν ε ΔΔ επελέβε ηνλ Μάην ηνπ 1991 πξνζθέξνληαο κία ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Γηνπγθνζιαβία κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο 

ήηαλ πιένλ αξγά(Clive Archer 2000, 204). Οη ζπλζήθεο ηεο δηάιπζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο είραλ ήδε δηακνξθσζεί θαη νη πνιηηηθνί εγέηεο ησλ πξψελ 

γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ είραλ ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα ζρέδηα απφζρηζεο 

ηνπο κε γλψκνλα ην εζληθφ ηνπο πιένλ ζπκθέξνλ. 

- Έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ δνκψλ ρεηξηζκνχ θξίζεσλ. 

Ζ ΔΔ σο ηφηε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρνληαο κία ζαθψο νηθνλνκηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε πνιηηηθή, δελ δηέζεηε ηελ εκπεηξία θαη ηηο θαηάιιειεο δνκέο 
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ψζηε λα θαηνξζψζεη λα ρεηξηζζεί απνηειεζκαηηθά ηελ ζπλερψο απμαλφκελε θξίζε. 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θξίζεο ε ΔΔ κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ρακειήο 

δπλακηθφηεηαο (soft measures), φπσο ε αλάπηπμε δηπισκαηηθήο θαη πνιηηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο, ε απνζηνιή άνπισλ 

παξαηεξεηψλ θαη ε επηβνιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, θαηφξζσζε λα δηαρεηξηζηεί 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηελ ινβελία(Θ. Υξηζηνδνπιίδεο-. 

Μπνπξαληψλεο 1998, 227-228). 

Χζηφζν κε ηελ ξαγδαία θιηκάθσζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Κξναηία έγηλε πιένλ 

ζαθέο φηη ε ΔΔ κε δηαζέηνληαο ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δπλακηθψλ ιχζεσλ θαη 

αλάπηπμεο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, δελ κπνξνχζε πιένλ λα επεξεάζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ θαηάζηαζε. Έηζη κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο απφ 

ηνλ ΟΖΔ, ε παξνπζία ηεο ΔΔ πεξηνξίζζεθε ζε δεπηεξεχνπζεο απνζηνιέο 

ηεξκαηίδνληαο πξφσξα ηε θηινδνμία ηεο λα αλαδπζεί σο ζεκαληηθφο παξάγνληα 

δηεπζέηεζεο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο. 

- Απνπζία θνηλήο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο. 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ππνβάζκηζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθήο επέκβαζεο ήηαλ ε έιιεηςε ζχκπλνηαο θαη 

θνηλψλ ζέζεσλ κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ εηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελδερφκελε 

απφζρηζε ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ. Οη ζπλερείο δηαθσλίεο θαη 

αληηπαξαζέζεηο ηνπο θαη ε αδπλακία ηνπο λα εθθξάζνπλ κία θνηλή πνιηηηθή ζέζε 

αλέζηεηιε νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο θαη απνθαζηζηηθήο επέκβαζεο 

δίλνληαο ηαπηφρξνλα ρξφλν ζηηο εκπφιεκεο πιεπξέο λα εμνπιηζηνχλ θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο επεξρφκελεο ζπγθξνχζεηο. Έηζη γηα έλα νιφθιεξν ρξφλν 

(Μάηνο 1991- Ηνχληνο 1992) νη θχξηεο Δπξσπατθέο δπλάκεηο βξηζθφηαλ ζε πιήξε 

δηάζηαζε, κε ηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία λα πηνζεηνχλ ηηο εξβηθέο ζέζεηο ππέξ 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελφηεηαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ελψ ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία, 

ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεζκψλ αιιά θαη ηδίσλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ππνζηήξηδαλ ηα ζρέδηα ηεο Κξναηίαο θαη ηεο 

ινβελίαο γηα αλεμαξηεζία (Anderson, The collapse of Yugoslavia : background 

and summary 1995-96, 20). 
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Μφιηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1992 ε ΔΔ θαηφξζσζε λα δηαηππψζεη ηελ νκφθσλε 

απφθαζε ηεο λα κελ αλαγλσξίζεη ελδερφκελε αλεμαξηεζία ηεο Κξναηίαο θαη ηεο 

ινβελίαο. Μνιαηαχηα ην Ννέκβξην θαη ελψ ν πφιεκνο ζηελ Κξναηία είρε εληαζεί, 

ε Γεξκαλία αγλνψληαο ηελ πξνεγνχκελε πνιηηηθή απφθαζε πξνρψξεζε ζε 

αλαγλψξηζε ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο ζπκπαξαζχξνληαο ζηελ ζπλέρεηα θαη 

ηα ππφινηπα θξάηε κέιε παξά ηηο αληηξξήζεηο ηηο Γαιιίαο θαη Μ. Βξεηαλίαο. 

ε. Ζ παξάδνζε ηνπ κεζνιαβεηηθνύ ξόινπ από ηελ ΔΔ ζηνλ ΟΖΔ 

Ζ αδπλακία ηεο ΔΔ λα επηηχρεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν 

αληηπάισλ θαη ηελ δηαθνπή ησλ ερζξνπξαμηψλ ζηε Κξναηία, δηέιπζε πξφσξα ηα 

θηιφδνμα Δπξσπατθά ζρέδηα θαη θαηέδεημε ηελ αλάγθε ιήςεο 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ κέηξσλ απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Με ηελ αλάιεςε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο πξσηνβνπιίαο απφ ηνλ ΟΖΔ, ε ΔΔ έπαςε πιένλ λα έρεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο γηνπγθνζιαβηθήο 

θξίζεο θαη ε δξάζε ηεο πεξηνξίζζεθε ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΖΔ θαη άιινπο 

πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο. 

Ο ξόινο ηνπ ΟΖΔ ζηνπο πνιέκνπο ηεο ινβελίαο θαη Κξναηίαο 

α. Οη ιόγνη ηεο αξρηθήο αδξάλεηαο ηνπ ΟΖΔ 

Ο ΟΖΔ έκεηλε νπζηαζηηθά ακέηνρνο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο 

θξίζεο θαη επελέβε αθνχ είρε ιήμεη ν πφιεκνο ζηελ ινβελία θαη ελψ βξηζθφηαλ 

ζε εμέιημε ν πφιεκνο ζηελ Κξναηία. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο κε δξαζηεξηνπνίεζεο 

ηνπ ΟΖΔ ήηαλ ε εθδήισζε έληνλνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ΔΔ λα αλαιάβεη ηελ 

κεζνιαβεηηθή πξσηνβνπιία, ζεσξψληαο ηελ Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε σο κία 

εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ηεο σο νξγαληζκνχ αζθάιεηαο θαη 

ζηαζεξφηεηαο. 

β. Λόγνη πνπ επέβαιαλ ηελ αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο από ηνλ ΟΖΔ 

Ζ απνηπρία ηεο ΔΔ λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ζπλερψο 

επηδεηλνχκελε Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε, έθαλε ζαθέο φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα 

έπξεπε λα επέκβεη άκεζα κε πην ελεξγνχο ηξφπνπο θαη έηζη ε ιχζε ηεο 

επέκβαζεο ηνπ ΟΖΔ έγηλε επηηαθηηθή. 
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Δπηπιένλ ε αλάκημε ηνπ ΟΖΔ απνηεινχζε θαη θνηλή απαίηεζε ησλ 

αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο εξβίαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο 

γηα ηελ θάζε πιεπξά. Απφ ηελ κία πιεπξά ν πξφεδξνο Μηιφζεβηηο κεηά ηελ 

απφιπηε επηθξάηεζε ησλ εξβηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ 

Κξναηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ νη έξβνη ήηαλ πιεηνςεθία (Κξάηλα, Αλαηνιηθή θαη 

δπηηθή ιαβνλία) ζεσξνχζε φηη ε παξνπζία ηνπ ΟΖΔ ζα δηαζθάιηδε ηα εδαθηθά 

θεθηεκέλα ηεο εξβίαο. Παξάιιεια επηδίσθε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ΔΔ  

σοδηεζλνχο δηακεζνιαβεηή δηφηη ζεσξνχζε φηη δελ αληηκεηψπηδε επλντθά ηε 

εξβηθή πιεπξά. Απφ ηελ Κξναηηθή πάιη πιεπξά ν πξφεδξνο Σνχηδκαλ 

αληηιακβαλφκελνο ηελ δεηλή ζέζε ηεο Κξναηίαο κεηά ηηο ζπληξηπηηθέο εξβηθέο 

ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο αηζζαλφηαλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα κε ηελ παξνπζία ησλ 

θπαλνθξάλσλ ζηελ πεξηνρή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ρσζία ήηαλ αληίζεηε σο πξνο νπνηαδήπνηε δηεζλή 

επέκβαζε ζηα Βαιθάληα ε νπνία ζα νδεγνχζε ζηελ αιιαγή ησλ ζπλφξσλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, θνβνχκελε φηη ζα απνηεινχζε πξνεγνχκελν γηα παξφκνηεο 

εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο πξψελ ΔΓ. Μνιαηαχηα ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

θξίζε πνπ αληηκεηψπηδε εθείλε ηελ πεξίνδν δελ ηεο άθελε πεξηζψξηα γηα 

δπλακηθφηεξε ζηάζε θαη έηζη δελ ελαληηψζεθε ζηελ επέκβαζε ηνπ ΟΖΔ. 

γ. Ο ηξόπνο δξάζεο ηνπ ΟΖΔ ζηνλ πόιεκν ηεο Κξναηίαο 

Ζ πξψηε επίζεκε δξάζε ηνπ ΟΖΔ έγηλε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1991 κε ην 

ςήθηζκα ππ' αξίζ. 71ηνπ Α, κε ην νπνίν επηβιήζεθε εκπάξγθν ζηελ είζνδν 

φπισλ θαη πνιεκηθνχ πιηθνχ ζηελ Γηνπγθνζιαβία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1991, ν 

εηδηθφο απεζηαικέλνο ζηελ π. Γηνπγθνζιαβία Cyrus Vance αλέπηπμε έληνλε 

δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πέηπρε ηελ ζπκθσλία γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο 

κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ ε νπνία ππνγξάθεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1992. 

Σέινο ην Α ηνπ ΟΖΔ κε ην ςήθηζκα ππ' αξηζ. 734 ελέθξηλε ηελ αλάπηπμε 

έλνπιεο δχλακεο ηνπ ΟΖΔ κε ηελ νλνκαζία : UN Protection Force, (UNPROFOR), 

ζηηο εκπφιεκεο πεξηνρέο ηεο Κξαίλα θαη ηεο Αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο ιαβνλίαο, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίζζεθαλ σο «πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο». ηφρνο ηεο εηξελεπηηθήο 

απηήο δχλακεο ήηαλ ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο πνπ ζα 
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εμαζθάιηδαλ ηελ δηελέξγεηα επηηπρψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ νξηζηηθή 

εηξήλεπζε ζηελ πεξηνρή13. 

δ. Αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο ηνπ ΟΖΔ ζηνλ πόιεκν ηεο Κξναηίαο 

Αξρηθά ν ΟΖΔ θαηάθεξε λα ηεξκαηίζεη ηηο αλνηρηέο ερζξνπξαμίεο θαη πέηπρε 

ηελ απφζπξζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ. Οζηφζν δελ 

θαηφξζσζε λα απνζηξαηηθνπνηήζεη πιήξσο ηηο ιεγφκελεο «πξνζηαηεπκέλεο 

πεξηνρέο» θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε νκαιφηεηα θαη αζθάιεηα. Οη θχξηνη ιφγνη 

πνπ ππνβάζκηζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ΟΖΔ ζηελ 

Κξναηία ήηαλ νη παξαθάησ(Anderson, The UN‘s Role in the F.Yugoslavia: the 

failure of the middle way 1995, 3): 

i. Καηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ν Γηνπγθνζιαβηθφο νκνζπνλδηαθφο ζηξαηφο, θξφληηζε 

λα εμνπιίζεη ηηο παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο ησλ έξβσλ ηεο Κξναηίαο ηηο 

νπνίεο ε UNPROFOR δελ κπφξεζε πνηέ λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά. 

ii. Ζ ζπκθσλία γηα ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ε αξκνδηφηεηα ηεο UNPROFOR 

πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηηο «πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο» θαη έηζη νη γεηηληάδνπζεο 

πεξηνρέο ζπλέρηδαλ λα απνηεινχλ εζηίεο έληαζεο, ρξεζηκνπνηνχκελεο είηε σο 

νξκεηήξηα εξβηθψλ επηζέζεσλ είηε σο ζηφρνο ησλ Κξναηψλ παξαζηξαηησηηθψλ. 

Γεληθφηεξα ε ζρεηηθή επηηπρία πνπ έιαβε ε κεζνιάβεζε ηνπ ΟΖΔ ζηελ 

Κξναηία έγθεηηαη ζην φηη θαηάθεξε θάηη πνπ ε ΔΔ δελ είρε θαηνξζψζεη λα πεηχρεη, 

λα ζέζεη δειαδή έλα ηέινο ζηηο κεγάιεο θιίκαθαο ζπγθξνχζεηο. Μνιαηαχηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ 1992 θαη 1993, νη ζπνξαδηθέο ζπγθξνχζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη 

νδήγεζαλ ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κεζαίαο θιίκαθαο ησλ Κξναηηθψλ 

δπλάκεσλ ελαληίνλ ησλ έξβσλ ηεο Κξναηίαο πέξημ ησλπξνζηαηεπκέλσλ 

πεξηνρψλ.  

                                            

13βλ. Παπάπηημα «Γ» 
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Ο πόιεκνο ζηε Βνζληα-Δξδεγνβίλε θαη εκπινθή δηεζλώλ Οξγαληζκώλ 

Γεληθά 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ινβελίαο θαη ηεο Κξναηίαο ηελ 15 Ηαλνπαξίνπ 1992 απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ησλ 

άιισλ Γηνπγθνζιαβηθψλ δεκνθξαηηψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνζλίαο 

Δξδεγνβίλεο ε λενεθιεγείζα κνπζνπικαληθή θπβέξλεζε βξέζεθε αληηκέησπε κε ην 

δίιιεκα κεηαμχ ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο ή ηεο παξακνλήο ηεο εληφο ηεο 

Γηνπγθνζιαβηθήο νκνζπνλδίαο. Όκσο κε δεδνκέλε ηελ πνιπεζληθή ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Βνζλίαο θαη νη δχν πιεπξέο ηνπ δηιιήκαηνο εγθπκνλνχζαλ 

θηλδχλνπο πνιέκνπ θαη ζπγθξνχζεσλ(Anderson, The collapse of Yugoslavia : 

background and summary 1995-96, 12). ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα 

δεκηνπξγνχληαλ έλα αλεμάξηεην θξάηνο ελάληηα ζηελ ζέιεζε ησλ έξβν-Βνζλίσλ 

πνπ απνηεινχζαλ ην 31% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. ηελ δεχηεξε πάιη 

πεξίπησζε νη κνπζνπικάλνη θαη νη Κξνάηεο ζα έπξεπε λα απνδερζνχλ ηελ 

ππαγσγή ηνπο ζε κία Γηνπγθνζιαβία ππφ ζεξβηθή θπξηαξρία. 

Θεσξψληαο δεδνκέλε ηελ δηεζλή ππνζηήξημε, ν πξφεδξνο ηεο Βνζλίαο 

Αιία Ηδεηκπέθνβηηο πξνρψξεζε ζηελ δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ηελ 28 

Φεβξνπαξίνπ 1992 φπνπ κε ηελ απνρή ησλ έξβσλ απνθαζίζζεθε ε 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο. Αθνινχζσο ηελ 27 Μαξηίνπ 1992 ε 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε αλαγλσξίζζεθε σο αλεμάξηεην θξάηνο απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο 

ΖΠΑ θαη έγηλε κέινο ηνπ ΟΖΔ. Ζ αληίδξαζε ηεο εξβηθήο πιεπξάο ήηαλ άκεζε. 

Απφ πνιηηηθήο πιεπξάο αλαθνίλσζε ηελ δεκηνπξγία ηεο αλεμάξηεηεο εξβηθήο 

δεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο (Republica Srepka). Σαπηφρξνλα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επξείεο επηζέζεηο ηνπ ζηξαηνχ ησλ έξβσλ ηεο Βνζλίαο πνπ 

ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ Γηνπγθνζιαβηθφ ηξαηφ ελαληίνλ δπλάκεσλ 

ησλκνπζνπικάλσλ αιιά θαη Κξναηηθψλ κνλάδσλ ηεο Βνζλίαο. 

Παξάιιεια νη Κξναηηθέο δπλάκεηο ζπγθξνχζζεθαλ κε ηνπο κνπζνπικάλνπο 

ελεξγψληαο νπζηαζηηθά ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπο ζρέδην πνπ απνζθνπνχζε ζηελ 

αλαθήξπμε ηεο αλεμάξηεηεο Κξναηηθήο δεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

(Herzek Bosna) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηελ Κξναηία. 
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Γεληθφηεξα ε πξψηε θάζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε 

ραξαθηεξίζζεθε απφ ηνλ αγψλα ησλ έξβσλ θαη ησλ Κξναηψλ λα επηηχρνπλ ηνλ 

ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ έιεγρν ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλνη 

πιεζπζκνί ηνπο, ελψ νη κνπζνπικάλνη πξνζπαζνχζαλ απεγλσζκέλα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο εξβηθέο θαη Κξναηηθέο επηζέζεηο. Με ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, νη έξβνη έρνληαο ππεξνπιία ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο απφ ηνλ 

Γηνπγθνζιαβηθφ ζηξαηφ είραλ θαηαιάβεη ην 70 % ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, ελψ νη 

Κξνάηεο θαη νη Μνπζνπικάλνη κάρνληαλ γηα ηνλ έιεγρν ηκεκάησλ ηεο θεληξηθήο 

Βνζλίαο. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή, κεηά απφ ην ςήθηζκα ππ' αξηζ. 824 ηνπ Α ηνπ 

ΟΖΔ, είρε αλαπηπρζεί ε εηξελεπηηθή ε δχλακε UN Protection Force (UNPROFOR), 

θαζνξίδνληαο ηηο πεξηνρέο εξκπξέληηζα, εξάγεβν, Σνχδια, Μπίγαηο θαη Εέπα 

σο «αζθαιείο πεξηνρέο». 

Ζ θαηάζηαζε κεηαβιήζεθε ξαγδαία κε αθνξκή ην πεξηζηαηηθφ έθξεμεο ελφο 

βιήκαηνο φικνπ ζε έλα θαηάκεζην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ εξάγεβν ηελ 5 

Φεβξνπαξίνπ 1994, αθήλνληαο 65 λεθξνχο θαη πάλσ απφ 200 ηξαπκαηίεο. Ζ 

εγθιεκαηηθή απηή ελέξγεηα, παξά ηελ έιιεηςε επαξθψλ απνδείμεσλ, απνδφζεθε 

απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζηνπο έξβν-Βνζλίνπο θαη πξνθάιεζε ηελ εκπινθή ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηνλ πφιεκν(Flounders 2000, 105). Έηζη κεηά απφ Ναηντθφ ηειεζίγξαθν 

πνπ απεηινχζε κε αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο, νη έξβν-Βφζληνη απέζπξαλ φια 

ηα βαξέα φπια ηνπο δεκηνπξγψληαο κία νπδέηεξε δψλε 20 ρικ γχξσ απφ ην 

εξάγεβν. 

ηελ ζπλέρεηα, κεηά απφ κεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ, ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε 

ηεο Οπάζηγθηνλ κε ηελ νπνία επηηεχρζεθε ε ιήμε ηεο δηακάρεο θαη ε ζπλεξγαζία 

Κξναηψλ-Μνπζνπικάλσλ. Ζ δεκηνπξγία θνηλνχ ζηξαηησηηθνχ κεηψπνπ Κξναηψλ 

θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο θαη ε εθηέιεζε πεξηνξηζκέλσλ αεξνπνξηθψλ 

ΝΑΣΟηθψλ επηζέζεσλ ελαληίνλ εξβηθψλ ζηφρσλ, εμηζνξξφπεζε ηελ καρεηηθή 

ηζρχ ησλ αληίπαισλ πιεπξψλ, κε ηνπο έξβνπο σζηφζν λα ζπλερίδνπλ λα 

θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εδαθψλ. Σαπηφρξνλα φκσο κε ηηο ζπγθξνχζεηο 

ζηελ Βνζλία, παξνπζηάζηεθε αλαδσπχξσζε ηνπ πνιέκνπ θαη ζηελ Κξναηία φπνπ 

ν Κξναηηθφο ζηξαηφο, κε ηελ έκκεζε ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ, πξαγκαηνπνίεζε κία 

καδηθή πξνζρεδηαζκέλε επηρείξεζε εηζβάινληαο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξάηλα θαη 

αλαγθάδνληαο 250.000 έξβνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο. 
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Σελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ ζηελ Βνζλία 

Δξδεγνβίλε αλέηξεςε ε απνθαζηζηηθή εκπινθή ησλ ΖΠΑ ζηελ ζχγθξνπζε. Έηζη 

κεηά ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ έξβν-βνζληαθψλ δπλάκεσλ ζηηο 

αλαθεξπγκέλεο απφ ηνλ ΟΖΔ σο ‗‘αζθαιείο πεξηνρέο‘‘ ηεο ξεκπξέληηζα θαη ηεο 

Εέπα θαη ηηο θαηεγνξίεο γηα ζθαγέο ακάρσλ , δφζεθε ην πξάζηλν θψο γηα ηελ 

δπλακηθή επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ. ην πιαίζην ινηπφλ ηεο επηρείξεζεο ‗‘Deliberate 

Force‘‘ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί δχν εβδνκάδεο εληαηηθνί αεξνπνξηθνί 

βνκβαξδηζκνί ησλ ζεξβηθψλ ζέζεσλ.  

Σαπηφρξνλα εθδειψζεθε ζπληνληζκέλε επίζεζε απφ ηηο Κξναηηθέο θαη 

κνπζνπικαληθέο δπλάκεηο πνπ θαηφξζσζαλ λα αλαθηήζνπλ ζεκαληηθά εδαθηθά 

ηκήκαηα απφ ηνπο έξβν-βνζλίνπο14. Μεηά απφ έληνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ ΖΠΑ, ηελ 8 επηεκβξίνπ 1995 ππνγξάθεθαλ νη ιεγφκελεο 

ζπκθσλίεο ηνπ Νηέηηνλ κεηαμχ εξβίαο , Κξναηίαο θαη Βνζλίαο ζέηνληαο ην 

νξηζηηθφ ηέινο ηνπ πνιέκνπ. ε επί κέξνπο ζπκθσλίεο πνπ επαθνινχζεζαλ, 

θαζνξίζηεθε ε χπαξμε ελφο εληαίνπ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο θαη απνθαζίζηεθε ε 

αλάπηπμε ηεο πνιπεζληθήο δχλακεο 57000 αλδξψλ ―Implementation Force‖ 

(IFOR ) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ. 

Ο ξόινο ηνπ ΟΖΔ  ζηνλ πόιεκν ηεο Βνζλίαο 

α. Σξόπνη επέκβαζεο ΟΖΔ 

Σν μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Βνζλία- Δξδεγνβίλε ηνλ Απξίιην ηνπ 1992, 

βξήθε γηα κία αθφκε θνξά ηελ δηεζλή θνηλφηεηα απξνεηνίκαζηε λα ρεηξηζηεί ηελ 

θξίζε. Καζψο ε θαηάζηαζε επηδεηλσλφηαλ ξαγδαία, απνθαζίζζεθε ε επέθηαζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΖΔ θαη ζηελ Βνζλία–Δξδεγνβίλε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηπισκαηηθά νηθνλνκηθά αιιά θαη ζηξαηησηηθά κέζα φπσο 

παξαθάησ: 

i. Οηθνλνκηθά κέηξα 

Ο ΟΖΔ ήδε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1991 είρε εθαξκφζεη πνιηηηθή ίζσλ 

απνζηάζεσλ επηβάιινληαο εκπάξγθν φπισλ ζε φιεο ηηο δεκνθξαηίεο ηεο π. 

                                            

14βλ. Παπάπηημα «Γ». 
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Γηνπγθνζιαβίαο κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ηελ ζπλέρηζε ησλ ερζξνπξαμηψλ15. ηελ 

ζπλέρεηα απφ ηνλ Μάην ηνπ 1992 θαη κεηά, ν ΟΖΔ έιαβε ζαθψο Αληηζεξβηθή 

ζηάζε θαζηζηψληαο σο θχξην ππεχζπλν ηεο θξίζεο ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Βειηγξαδηνχ. Με κία ζεηξά αιιεπάιιεισλ ςεθηζκάησλ ην Α πξνέβε ζηελ 

επηβνιή νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ κέηξσλ ζηελ νκνζπνλδηαθή Γηνπγθνζιαβία 

(πνπ πεξηιάκβαλε πιένλ κφλν ηελ εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην) αιιά θαη ζηελ 

εθαξκνγή νηθνλνκηθνχ εκπάξγθν ζηηο πεξηνρέο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο πνπ 

ειέγρνληαλ απφ ηηο έξβν-Βνζληαθέο δπλάκεηο. 

ii.Γηπισκαηηθά κέζα 

Ο ΟΖΔ αλέπηπμε πνιπάξηζκεο δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε ζπλεξγαζία 

θαη κε άιινπο νξγαληζκνχο 16 γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

πιεπξψλ κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ 

απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ. Δπηπξφζζεηνο ζθνπφο απηψλ 

ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ θαη ε ππνγξαθή κίαο ζπλζήθεο εηξήλεο πνπ ζα θαζφξηδε ην 

κειινληηθφ θαζεζηψο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο ηθαλνπνηψληαο ηα αηηήκαηα φισλ 

ησλ πιεπξψλ. Όια σζηφζν ηα δηπισκαηηθά απηά εγρεηξήκαηα θαηέιεμαλ ζε 

απνηπρία είηε ιφγσ ηελ αδηαιιαμίαο ησλ αληηκαρφκελσλ είηε ιφγσ ηεο 

αζπκθσλίαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ επηβνιή κία εληαίαο θαη βηψζηκεο 

ιχζεο. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζπάζεηα απφ φιεο ήηαλ ε ιεγφκελε ζπκθσλία ηεο 

Ληζαβφλαο πνπ ζπλάθζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ ηελ 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1992 

θαη αξρηθά ππνγξάθεθε θαη απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο. Χζηφζν αξγφηεξα ν Βφζληνο 

πξφεδξνο Αιία Ηδεηκπέθνβηηο, αλαίξεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηά απφ ηελ 

παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ θαη ηελ δηαβεβαίσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππνζηήξημεο ηνπο 

(Flounders 2000, 98). 

                                            

15Φήθηζκα 713 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ 

16Κπξίσο κε ηελ ΔΔ , δεπηεξεπφλησο κε ηνλ ΟΑΔ θαη εκκέζσο κε ην ΝΑΣΟ πνπ ζπκκεηείραλ 
ζηελ επηβνιή λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη επηηήξεζε ηνπ εκπνξηθνχ εκπάξγθν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 
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Με ηελ ζχζηαζε ηεο δηεζλνχο νκάδαο επαθήο ( Contact Group)17ην 1994, ν 

ξφινο ηνπ ΟΖΔ σο δηαπξαγκαηεπηηθφο παξάγνληαο ππνβαζκίζηεθε ζεκαληηθά. 

Έηζη θαηά ην ηειεπηαίν ρξνληθά δηάζηεκα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε, 

ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή πξσηνβνπιία αλέιαβαλ νη ΖΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Οκάδα επαθήο πξνσζψληαο ηελ ιχζε ηεο δπλακηθήο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο 

ηνπ ΝΑΣΟ. 

iii. Απνζηνιή εηξελεπηηθήο δχλακεο 

Ζ αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Βνζλία 

Δξδεγνβίλε απφ ηνλ ΟΖΔ, έγηλε βάζε ηνπ θεθ.VII ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ησλ ΖΔ 

πνπ επηηξέπεη ηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη 

ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ πνπ απεηινχλ ηελ 

δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα. ε απηφ ην πλεχκα θαη κεηά απφ δηαδνρηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Α απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1992, απνθαζίζηεθε ε 

απνζηνιή ζηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε αξρηθά κίαο κηθξήο δχλακεο ηεο UNPROFOR 

απφ ηελ γεηηνληθή Κξναηία θαη ζηελ ζπλέρεηα ε αλάπηπμε κίαο λέαο εηξελεπηηθήο 

απνζηνιήο, ηεο UNPROFOR ΗΗ, ε νπνία ζηαδηαθά θαη ελψ ν πφιεκνο ζπλερηδφηαλ, 

επηθνξηηδφηαλ κε δηαξθψο πεξηζζφηεξεο θαη ζνβαξφηεξεο απνζηνιέο νη 

θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ ήηαλ νη παξαθάησ (Nation 2003, 172): 

- Γεκηνπξγία κίαο δψλεο αζθαιείαο γχξσ απφ ην αεξνδξφκην 

ζην εξάγεβν ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε είζνδν αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο. 

- Δπίβιεςε ηεο απαγφξεπζε εθηέιεζεο ζηξαηησηηθψλ πηήζεσλ θαη 

ηεο κεξηθήο απνζηξαηηθνπνίεζεο ηεο πφιεο ηνπ εξάγεβν (πνπ πξνέβιεπε ηελ 

απφζπξζε ησλ βαξέσλ φπισλ) . 

- Παξνρή αζθάιεηαο ζηηο θάιαγγεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ηεο 

‗Ύπαηεο Αξκνζηείαο πξνζθχγσλ ησλ ΖΔ» (UNHCR). 

                                            

17Ζ Οκάδα επαθήο πεξηιάκβαλε αμησκαηνχρνπο απφ ηηο ΖΠΑ, Ρσζία, Μ. Βξεηαλία, Γαιιία, 
Γεξκαλία 
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-   Δθηέιεζε ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηήξεζεο ηνπ 

εκπάξγθν δηαθίλεζεο νπιηζκνχ θαη πνιεκηθψλ πιηθψλ πνπ είρε επηβιεζεί ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο π. Γηνπγθνζιαβίαο ήδε απφ ηνλ πφιεκν ηεο Κξναηίαο. 

 -  Δμαζθάιηζε ησλ ιεγφκελσλ «αζθαιψλ πεξηνρψλ» ζην εξάγεβν, 

Εέπα , εξκπξέληηζα , Γθνξάδληε, Σνχδια θαη Μπίγαηο. 

Με ηελ ζπλερή θιηκάθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ γηλφηαλ νινέλα πεξηζζφηεξν 

αληηιεπηή ε αδπλακία ηεο UNPROFOR λα αληαπεμέιζεη ζηηο δηεζλείο πξνζδνθίεο 

γηα ηελ επηβνιή ηεο εηξήλεο. ηα ηέιε ηνπ 1994 κεηά απφ ηξία ζρεδφλ ρξφληα 

πνιέκνπ θαη παξά ηελ παξνπζία πάλσ απφ 23000 θπαλφθξαλσλ, ε θαηάζηαζε 

αζθαιείαο ζηελ Βνζλία – Δξδεγνβίλε ήηαλ πιένλ θξίζηκε, γεγνλφο πνπ επέβαιε 

ηελ δπλακηθή επέκβαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, δεδνκέλεο ηεο απνδεδεηγκέλεο 

αδπλακίαο ηνπ ΟΖΔ λα επηβάιεη ηελ εηξήλε γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ΝΑΣΟ άξρηζε λα θαίλεηαη πιένλ σο ε κφλε 

εθηθηή ιχζε. Σελ 5 Φεβξνπαξίνπ 1995 ν ζάλαηνο 65 ακάρσλ απφ έθξεμε 

βιήκαηνο φικνπ ζηελ θεληξηθή αγνξά ηνπ εξάγεβν απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηεο 

επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο 

ζέηνληαο ηνλ ΟΖΔ ζην πεξηζψξην. 

β. Αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ ΟΖΔ ζηνλ πόιεκν ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο 

Ζ γεληθφηεξε δξάζε ηνπ ΟΖΔ ζηελ Βνζλία – Δξδεγνβίλε θξίζεθε σο 

απνηπρεκέλε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα αθνχ δελ θαηάθεξε λα επηηχρεη ζηελ 

απνζηνιή ηνπ πνπ ήηαλ ε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ε εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία απηή ηνπ 

ΟΖΔ ήηαλ θαηά έλα κέξνο ε έιιεηςε εηιηθξηλνχο δηάζεζεο ζπκβηβαζκνχ απφ ηηο 

εγεζίεο ησλ αληίπαισλ πιεπξψλ αιιά θαη ν έληνλνο θαλαηηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Χζηφζν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο βαξαίλεη ηελ ίδηα ηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα κηα ζεηξά απφ 

ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ : 

i. Λαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

Σν Α είρε αξρηθά ππνηηκήζεη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο ζηελ Βνζλία-

Δξδεγνβίλε θαη είρε νπζηαζηηθά απνθιείζεη ην ελδερφκελν δπλακηθήο ζηξαηησηηθήο 
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παξέκβαζεο ηνπ ΟΖΔ ζε κία επηρείξεζε «επηβνιήο ηεο εηξήλεο 18 ».‗Έηζη ν 

ηξφπνο ελεξγείαο ηνπ ΟΖΔ αξρηθά επηθεληξψζεθε ζηελ πηνζέηεζε ραιαξψλ 

πνιηηηθψλ ιχζεσλ κε έιεγρν ηνπ εκπάξγθν φπισλ θαη άζθεζε έκκεζεο πίεζεο 

ζηελ πιεπξά ησλ έξβν-Βνζλίσλ (πνπ ήηαλ θαη ε ηζρπξφηεξε αληηκαρφκελε 

πιεπξά) θαη κε ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ζηελ εξβία. Χο δξαζηηθφηεξν 

κέηξν ζεσξήζεθε ε αλάπηπμε ηεο εθνδηαζκέλεο κε ειαθξχ νπιηζκφ εηξελεπηηθήο 

δχλακεο (UNPROFOR), ζε κία απνζηνιή «δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο» κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

Οη ζπλζήθεο σζηφζν πνπ ίζρπαλ ζηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε δελ ήηαλ αξθεηά 

νκαιέο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ επηηπρή αλάπηπμε κίαο παζεηηθήο επηρείξεζεο 

«δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο» θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο αθνχ απνπζίαδαλ νη 

παξαθάησ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο απνζηνιέο:(Anderson, The 

UN‘s Role in the F.Yugoslavia: the failure of the middle way 1995, 5) 

- Ζ χπαξμε κίαο ζπλζήθεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο ή έζησ θαη 

αλεπίζεκεο ζπκθσλίαο εηξήλεο κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ. 

- Ζ χπαξμε πλεχκαηνο ζπκθσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ηνπ 

πνιέκνπ ππφ ηελ επίβιεςε βέβαηα ησλ ΖΔ. 

Αληίζεηα ζηελ πεξηνρή νη δηακάρεο κεηαμχ φισλ ησλ αληίπαισλ πιεπξψλ 

καίλνληαλ αλεμέιεγθηα θαη φιεο νη πιεπξέο θαίλνληαλ απνθαζηζκέλεο λα 

ζπλερίζνπλ ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εδαθηθψλ ηνπο 

δηεθδηθήζεσλ, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη θάπνηα νπζηαζηηθή πξφζεζε ηνπο γηα επίηεπμε 

ηεο εηξήλεο. 

      ii. Αλάζεζε εθηεηακέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ απνζηνιψλ. 

Καζψο νη ζπγθξνχζεηο απμάλνληαλ ζπλερψο, ην Α κε λεφηεξα ςεθίζκαηα 

ηνπ, δηεχξπλε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο 

UNPROFOR αλαζέηνληαο ηεο πνιπάξηζκεο θαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο απνζηνιέο. 

                                            

18 , ηηο επηρεηξήζεηο επηβνιήο ηεο εηξήλεο (peace enforcement) αλαιακβάλνληαη πιήξεηο 
πνιεκηθέο απνζηνιέο θαη ππάξρνπλ απμεκέλνη θαλφλεο εκπινθήο ελψ ζηηο επηρεηξήζεηο 
δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο (peacekeeping) δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο βίαο παξά κφλν γηα 
απηνάκπλα. 
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Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε δηαλνκή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ε παξνρή αζθάιεηαο 

ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ, ήηαλ δχν απνζηνιέο πνπ απαηηνχζαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε επηβάιινληαλ ε δηαθξηηηθή 

παξνπζία άνπισλ ηκεκάησλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

άκαρνπο ζε αληίζεζε κε ηελ δεχηεξε πεξίπησζε φπνπ ε χπαξμε ελφπισλ 

ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ απνηξνπή βίαησλ (Anderson, The 

UN‘s Role in the F.Yugoslavia: the failure of the middle way 1995, 5). Ζ παξνπζία 

ινηπφλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΟΖΔ ρσξίο φκσο ηελ εμνπζηνδφηεζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο, ππνβάζκηδε ηελ εθηέιεζε αθελφο ησλ παζεηηθψλ 

απνζηνιψλ ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη αθεηέξνπ ησλ 

δπλακηθψλ απνζηνιψλ19ιφγσ έιιεηςεο νπζηαζηηθήο απνηξεπηηθήο απεηιήο. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε (UNPROFOR) λα ράζεη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο πνπ αληηιακβαλφκελνη ηελ 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη αδπλακία επηβνιήο ηεο, ζπλέρηδαλ λα θιηκαθψλνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο ηνπο. Απνθνξχθσκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θπαλνθξάλσλ 

ήηαλ ε απνηπρία λα πεηχρνπλ ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ιεγφκελσλ «αζθαιψλ 

πεξηνρψλ» θαη λα απνηξέςνπλ ηελ ζθαγή ρηιηάδσλ κνπζνπικάλσλ ακάρσλ ζηελ 

«ξεκπξέληηζα» γεγνλφο πνπ ακαχξσζε ηελ ηζηνξία ησλ ΖΔ. 

Γεληθφηεξα ε παξνπζία ηνπ ΟΖΔ ζηνλ πφιεκν ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο 

ραξαθηεξίζζεθε απφ απνηπρία λα επηηχρεη ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηνλ 

ζπκβηβαζκφ ησλ αληηπάισλ θαη αδπλακία λα πξνζηαηέςεη ηνλ άκαρν πιεζπζκφ 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Χζηφζν ζε αλζξσπηζηηθφ 

επίπεδν ν ΟΖΔ πέηπρε κεξηθψο ηελ απνζηνιή ηνπ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ φπνπ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε δξάζε ηεο (UNHCR)(Young 2001, 784-785). 

Αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ  ησλ ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ 

 

                                            

19 Όπσο πρ ε εμαζθάιηζε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ ή ε παξνρή αζθάιεηαο ζηηο 
θάιαγγεο νρεκάησλ ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 



                                                   -48- 
 

Γεληθά 

Ζ αξρηθή ζηάζε ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζηελ θιηκαθνχκελε θξίζε ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία ραξαθηεξίζζεθε απφ κία ζρεηηθή απάζεηα θαη δηζηαθηηθφηεηα λα 

επέκβεη δπλακηθά. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο παζεηηθήο απηήο ζηάζεο ήηαλ ε 

απξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο  λα αλαιάβεη ην πνιηηηθφ ξίζθν κίαο 

καθξνρξφληαο εκπινθήο ζηελ Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε ε νπνία δηαθαηλφηαλ φηη 

κπνξνχζε λα ιάβεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο (Anderson, The collapse of 

Yugoslavia : background and summary 1995-96, 21). Δπηπιένλ νη εμειίμεηο ζηελ 

πξψελ ΔΓ θαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή είραλ ζεσξεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε Μπνπο 

σο πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο θαη έηζη άθεζαλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ 

εηξήλεπζε ζηα Βαιθάληα ζηνπο Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο (θέηαο, ππξίδσλ, 

Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ 2009, 182). 

Ζ νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ΖΠΑ σο πξνο ηνλ πφιεκν ζηελ 

Βνζλία Δξδεγνβίλε έγηλε νξαηή κεηά ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 1992 θαη ηελ 

άλνδν ησλ δεκνθξαηηθψλ ζηελ εμνπζία ππφ ηνλ Μπηι Κιίληνλ, ν νπνίνο ήδε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο ηνπ εθζηξαηείαο είρε δεζκεπηεί φηη νη ΖΠΑ ζα είραλ 

ελεξγφ ξφιν ζηα Βαιθάληα θαη ζηνλ πφιεκν ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε πξνσζψληαο 

ιχζεηο πνπ επλννχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κνπζνπικάλσλ. Σα δχν πξψηα ρξφληα 

ηεο δηαθπβέξλεζεο Κιίληνλ ε αλάκημε ησλ ΖΠΑ ζηνλ Βνζληαθφ πφιεκν παξέκεηλε 

πεξηνξηζκέλε πεξηιακβάλνληαο κφλν δηπισκαηηθή θαη πνιηηηθή ππνζηήξημε ησλ 

κνπζνπικαληθψλ ζέζεσλ θαη πηέζεσλ ελαληίνλ ησλ έξβσλ. ηελ ζπλέρεηα 

σζηφζν θαη φζν γηλφηαλ ζαθέζηεξε ε αδπλακία ηνπ ΟΖΔ λα ειέγμεη ηελ 

θαηάζηαζε, ε παξεκβαηηθή δξάζε ησλ ΖΠΑ γηλφηαλ ζπλερψο ελεξγεηηθφηεξε. 

Μεηά ην 1994, νη ΖΠΑ αλέιαβαλ νπζηαζηηθά ηνλ πξσηαγσληζηηθφ πιένλ 

ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα δηεπζέηεζεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε 

ζηνρνπνηψληαο ηελ κέρξη ηφηε επηθξαηνχζα έξβν-Βνζληαθή πιεπξά θαη 

πξνσζψληαο σο ιχζε ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ θξάηνπο ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο 

φπνπ ε πιεπξά ησλ Κξναηψλ- Μνπζνπικάλσλ ζα είραλ εθηεηακέλα εδαθηθά φξηα. 

Ζ ιχζε απηή πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ έξβν-Βνζλίσλ, επηβιήζεθε κεηά 

ην 1995 θαη κε ζηξαηησηηθά πιένλ κέζα, νδεγψληαο ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε πνπ 

θαζνξίζηεθε κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Dayton. 
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Σξόπνο δξάζεο ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ 

Ζ επέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζηελ Βνζλία–Δξδεγνβίλε πξαγκαηνπνηήζεθε αθελφο 

ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν δηα κέζνπ ηεο Ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο θαη αθεηέξνπ ζε 

ζηξαηησηηθφ επίπεδν κέζσ ηνπ ΝΑΣΟ φπσο παξαθάησ 

α. Γηπισκαηηθόο ξόινο ησλ ΖΠΑ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε ήηαλ νη παξαθάησ : 

i. Άζθεζε επηξξνήο ζηηο εηξελεπηηθέο πξνζπάζεηεο (ΟΖΔ-ΔΔ). 

Οη ΖΠΑ άζθεζαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ καθξά δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (ππφ ηελ επζχλε ΟΖΔ θαη ΔΔ) επηδεηθλχνληαο θαηαθαλψο 

Αληηζεξβηθή ζηάζε. Ζ ηαθηηθή απηή ησλ ΖΠΑ επεξέαζε αξλεηηθά θαη θαηά πνιινχο 

ππνλφκεπζε ηελ δπλαηφηεηα επίηεπμεο απφ ηνλ ΟΖΔ θαη ηελ ΔΔ κίαο έγθαηξεο 

θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο. Έηζη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν πεξηπηψζεηο (ζπκθσλία ηεο 

Ληζαβφλαο ηνλ Φεβξνπάξην 1992 (Flounders 2000, 98) θαη ζρέδην Vance-Owen 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1993 (Nation 2003, 175), ε ζπκθσλία απέηπρε ιφγσ ηεο 

αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ ΖΠΑ πνπ ζεσξνχζαλ φηη ε ζπκθσλία ήηαλ ππέξ ησλ 

εξβηθψλ θαη θαηά ησλ κνπζνπικαληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

ii. Πξφηαζε κνλνκεξνχο άξζεο ηνπ εκπάξγθν ππέξ ησλ κνπζνπικάλσλ 

(Lift and strike strategy). Οη ΖΠΑ κε ηελ έλαξμε ηεο αλάκημεο ηνπο πξφηεηλαλ ζηνπο 

Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ «Lift and Strike» ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ζα έπξεπε λα γίλεη κνλνκεξήο άξζε ηνπ εκπάξγθν φπισλ20, κφλν γηα 

ηνπο Βφζληνπο Μνπζνπικάλνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ αλάινγε καρεηηθή ηζρχ κε 

ηνπο έξβνπο θαη ηνπο (Caruso 2007, 36). Παξάιιεια, κε ηελ απεηιή ησλ 

αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ ζα αζθνχληαλ πίεζε ζηνπο εξβνβφζληνπο ψζηε λα κελ 

επηηεζνχλ ζηνπο κνπζνπικάλνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ΖΠΑ ππνζηήξηδαλ φηη ζα 

επηηπγράλνληαλ ηζνξξνπία δπλάκεσλ, γεγνλφο πνπ ζα επέθεξε ηελ ζπκθσλία ησλ 

ηξηψλ πιεπξψλ. Σν ζρέδην « Lift and Strike» αληηκεησπίζηεθε αξλεηηθά απφ φινπο 

                                            

20Σν εκπάξγθν φπισλ είρε επηβιεζεί ζε φιεο ηηο πξψελ γηνπγθνζιαβηθέο δεκνθξαηίεο κε ην 
ςεθ.713 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ. 
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ηνπο Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο πνπ ζεψξεζαλ φηη ζα επέθεξε ηελ επηδείλσζε ηνπ 

πνιέκνπ θαη ζχληνκα εγθαηαιείθζεθε θαη απφ ηηο ΖΠΑ(Nation 2003, 179). 

iii. Μία πνιχ ζεκαληηθή δηπισκαηηθή πξσηνβνπιία ησλ ΖΠΑ ήηαλ ε 

ζπκθσλία εηξήλεο ηεο Οπάζηγθηνλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1994, πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο κεηαμχ ησλ Κξναηψλ θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο 

Βνζλίαο (νη νπνίνη κάρνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν ζηελ θεληξηθή 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε) θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ κεηψπνπ ελαληίνλ ησλ 

εξβνβνζλίσλ. Σφζν νη Κξνάηεο φζν θαη νη Μνπζνπικάλνη ζπκθψλεζαλ ν 

θαζέλαο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο. Οη Κξνάηεο ζπκθψλεζαλ επεηδή ηνπο δφζεθε 

ε ππφζρεζε ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο ηνπο κε ηελ Κξναηία αιιά θαη επεηδή ε 

θαηάπαπζε ηνπ ππξφο ηνπο εμαζθάιηδε απφ ηελ δηαγξαθφκελε ζηξαηησηηθή 

ζπληξηβή ηνπο δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαλ ζε εμαηξεηηθά δπζρεξή ζέζε έλαληη ησλ 

Μνπζνπικάλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Μνπζνπικάλνη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

απέθεπγαλ ηελ ζχγθξνπζε ζε δχν κέησπα θαη κε ηελ δεκηνπξγία «νκνζπνλδηαθνχ 

ζηξαηνχ Κξναηψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο» απνθηνχζαλ ηελ δπλαηφηεηα 

γηα απνηειεζκαηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ έξβν-Βνζλίσλ. 

iv. ρέδην εηξήλεο ηεο Οκάδαο επαθήο είρε σο αθνινχζσο. Μεηά ηηο 

πνιπάξηζκεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ λα επηηχρνπλ ηελ 

ζπκθσλία ησλ ηξηψλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1994 ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή πξσηνβνπιία αλέιαβε ε ιεγφκελε «Οκάδα Δπαθήο» 

απνηεινχκελε απφ αληηπξνζψπνπο ησλ ΖΠΑ, Ρσζίαο, Γαιιίαο ,Μ. Βξεηαλίαο θαη 

Γεξκαλίαο φπνπ ηνλ θπξίαξρν ξφιν δηαδξακάηηδαλ αλακθηζβήηεηα νη ΖΠΑ. 

Έρνληαο επηηχρεη ηελ ζπκθηιίσζε ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη Κξναηψλ κε ηελ 

«ζπκθσλία ηεο Οπάζηγθηνλ», ε «Οκάδα επαθήο» ζπλέηαμε έλα ζρέδην εηξήλεο 

πνπ πξνέβιεπε ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ θξάηνπο ηχπνπ ζπλνκνζπνλδίαο 

απνηεινχκελν απφ ηηο νκνζπνλδίεο ησλ Κξναηψλ/Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ 

εξβνβνζλίσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ «ρεδίνπ εηξήλεο ηεο Οκάδαο επαθήο» 

ήηαλ φηη ζε αληίζεζε κε φια ηα πξνεγνχκελα ζρέδηα εηξήλεο ησλ ΟΖΔ /ΔΔ, 

επλννχζε εδαθηθά ηελ πιεπξά ηεο νκνζπνλδίαο Κξναηψλ/Μνπζνπικάλσλ έλαληη 

ησλ εξβνβνζλίσλ. (51% ησλ εδαθψλ ζηνπο Κξνάηεο/Μνπζνπικάλνπο, 49% 

ζηνπο εξβνβφζληνπο). 
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β. ηξαηησηηθή παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ  κε ηελ εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ 

i.Αξρηθή επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ 

Απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1992 κεηά απφ δηαδνρηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ, μεθίλεζε ζηαδηαθά ε αξρηθή εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζηνλ 

πφιεκν ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο πνπ πεξηιάκβαλε ηηο παξαθάησ απνζηνιέο : 

- Ναπηηθέο επηρεηξήζεηο επηηήξεζεο ηνπ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο (εξβία- Μαπξνβνχλην) ζηελ Αδξηαηηθή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

δπηηθφ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)21. 

-Αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο επηηήξεζεο κε Αεξνζθάθε Έγθαηξεο 

Πξνεηδνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΑΔΠΔ) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο απαγφξεπζεο 

πηήζεσλ ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Βνζλίαο -Δξδεγνβίλεο22. 

ii. Δληαηηθνπνίεζε ηεο εκπινθήο ηνπ ΝΑΣΟ 

Ζ πξψηε άκεζε ζηξαηησηηθή εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ήηαλ ην Απξίιην ηνπ 1993, 

κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ΟΖΔ 23 , γηα ηελ επηβνιή απαγφξεπζεο ησλ 

πηήζεσλ ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο.  

Παξά ηνλ θαηλνκεληθά δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο « Deny Flight‖ 

ν ΟΖΔ δίζηαζε λα θάλεη επξεία ρξήζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ πνπ ηνπ 

δηαηέζεθαλ απφ ην ΝΑΣΟ θαη έηζη δελ εθηειέζηεθαλ εθηεηακέλεο αεξνπνξηθέο 

απνζηνιέο. Μνιαηαχηα, ε Ναηντθή αεξνπνξηθή δξάζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηάξξηςε ηεζζάξσλ εξβηθψλ αεξνζθαθψλ πνπ επηρείξεζαλ λα παξαβηάζνπλ 

ηελ απαγνξεπκέλε δψλε θαη ηελ πξνζβνιή θαη θαηαζηξνθή πεξηνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ ησλ εξβνβνζλίσλ φπσο άξκαηα κάρεο , απνζήθεο ππξνκαρηθψλ θαη Α/Α 

ξαληάξ. 

iii. Τπνζηεξηθηηθή ζηάζε έλαληη  ησλ Κξναηψλ- Μνπζνπικάλσλ. 

                                            

21Φεθίζκαηα 713 , 757 θαη 787 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ. 

22Φήθηζκα 781 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ. 

23Φήθηζκα 816, 836, 958 θαη 981 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ. 
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Παξά ηελ πξφζεζε γηα ακεζφηεξε εκπινθή ζηα Βαιθάληα θαη ηελ πξνζπκία 

ηνπ ΝΑΣΟ λα ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΟΖΔ, ε θπβέξλεζε Κιίληνλ είρε 

εμαξρήο απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε δηεμαγσγήο ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ακεξηθαληθά ή Ναηντθά ζηξαηεχκαηα θπξίσο ιφγσ ησλ αλακελφκελσλ πςειψλ 

απσιεηψλ. Παξφκνηα αξλεηηθή ζηάζε είραλ θαη ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο 

ζπκκαρίαο. Έηζη επηιέρζεθε ε απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο αεξνπνξηθήο 

ηζρχνο ηνπ ΝΑΣΟ σο ηξφπνο άζθεζεο πίεζεο ελαληίνλ ησλ έξβσλ ηεο Βνζλίαο 

γηα λα απνζπξζνχλ απφ επίκαρεο πεξηνρέο πνπ είραλ θαηαιάβεη 24 ,  ψζηε λα 

ππάξρεη κία ηζνξξνπεκέλε εδαθηθή θαηαλνκή ζε φιεο ηηο εζλφηεηεο. 

Γξήγνξα σζηφζν έγηλε ζαθήο ε αλάγθε χπαξμεο ρεξζαίσλ δπλάκεσλ πνπ 

ζα δξνχζαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αεξνπνξηθέο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ. 

Με δεδνκέλν φηη ε δχλακε ηνπ ΟΖΔ (UNPROFOR) δελ είρε νχηε ηα κέζα αιιά 

νχηε θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα εθηειέζεη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη ΖΠΑ 

πξνρψξεζαλ ζε δχν δηαδνρηθέο θηλήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ δξάζε αμηφπηζησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζνπλ κε ηελ 

εκπινθή δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ: 

-Αξρηθά δεκηνχξγεζαλ ηνλ Οκνζπνλδηαθφ ζηξαηφ ησλ 

Κξναηψλ/Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο25. 

- ηε ζπλέρεηα κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εμνπιηζκνχ θαη 

εθπαίδεπζεο ( Croatia – Operation Storm 1995 n.d.),  κεηέηξεςαλ ηνλ ζηξαηφ ηεο 

Κξναηίαο ζε κία αμηφκαρε δχλακε. 

Με ηελ αλνρή θαη θάιπςε(Clark 2000, 105)ινηπφλ ησλ ΖΠΑ, ν Κξναηηθφο 

ζηξαηφο δηεμήγαγε δχν απνθαζηζηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ εξβηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο Κξναηίαο πνπ απφ ην 1992 είραλ αλαθεξπρζεί σο πξνζηαηεπκέλεο 

πεξηνρέο απφ ηνλ ΟΖΔ. πγθεθξηκέλα κε ηελ Δπηρείξεζε «Λάκςε» (Οperation 

Flash) ηνλ Μάην ηνπ 1995 θαη ηελ Δπηρείξεζε «Καηαηγίδα» (Operation Storm) ηνλ 

Ηνχιην- Αχγνπζην 1995, νη Κξναηηθέο δπλάκεηο θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή ηεο Κξάηλα 

αλαγθάδνληαο 250000 έξβνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή. Αθνινχζσο 

                                            

24Γεδνκέλνπ φηη θαηείραλ ην 70% ησλ εδαθψλ ηεο Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο 

25Ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπκθηιίσζεο Κξναηψλ θαη Μνπζνπικάλσλ πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ 
ζπκθσλία ηεο Οπάζηγθηνλ. 
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εηζήιζαλ ζηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ ζηξαηνχ ησλ Κξναηψλ/Mνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο – 

Δξδεγνβίλεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ηνπ ΝΑΣΟ άξρηζαλ 

λα θαηαιακβάλνπλ έδαθνο απφ ηηο δπλάκεηο ησλ εξβνβνζλίσλ. 

iv. θνδξέο αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο απφ ην ΝΑΣΟ  

Μεηά ηελ επίζεζε ησλ εξβνβνζληαθψλ δπλάκεσλ ζηηο «αζθαιείο 

πεξηνρέο», o OHE ελέθξηλε ηελ αλάιεςε αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ κεγάιεο 

θιίκαθαο απφ ην ΝΑΣΟ. Οη ζθνδξέο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζηα 

πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο ‗‘Deliberate Force‘‘ ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ ησλ έξβν- 

Βνζλίσλ δηήξθεζαλ 12 εκέξεο (29 Απγνχζηνπ – 14 επηεκβξίνπ 1995) θαη 

άιιαμαλ θαηαιπηηθά ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ 

ζπληξηπηηθά ππέξ ηεο εξβνβνζληαθήο πιεπξάο. Ζ εμέιημε απηή είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ζπκθσλία ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ γηα θαηάπαπζε ηνπ 

ππξφο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

Νηέηηνλ. 

v. Αλάπηπμε Ναηντθψλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο ηνπ 

Νηέηηνλ (Dayton).  

Ζ ζπλζήθε ηνπ Νηέηηνλ ππνγξάθεθε κεηαμχ ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ηεο 

Κξναηίαο θαη ηεο Οκφζπνλδεο δεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (εξβία-

Μαπξνβνχλην) κε ηελ παξνπζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο νκάδαο επαθήο 

( Μ.Βξεηαλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ρσζία, ΖΠΑ θαη εθπξφζσπν ηεο ΔΔ)26. ε γεληθέο 

γξακκέο πξνέβιεπε ηελ ζπκθσλία ζε δχν επίπεδα , ην πνιηηηθφ ππφ ηελ επζχλε 

ηoπ ΟΖΔ / UNΖCR θαη ην ζηξαηησηηθφ ππφ ην ΝΑΣΟ. 

ε πνιηηηθφ επίπεδν θαζνξίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θξάηνπο 

απνηεινχκελνπ απφ δχν μερσξηζηέο εζσηεξηθέο νληφηεηεο. Σελ νκνζπνλδία 

Μνπζνπικάλσλ - Κξναηψλ κε πνζνζηφ 51% ηνπ εδάθνπο θαη ηελ εξβηθή 

εκνθξαηία (Republica Srpcka) κε πνζνζηφ εδάθνπο 49 %. Σν θεληξηθφ θξάηνο είρε 

πεξηνξηζκέλεο δηνηθεηηθέο δηθαηνδνζίεο (εμσηεξηθή πνιηηηθή, δηεζλέο εκπφξην, 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή) ελψ 954 θ959 νη δχν νληφηεηεο είραλ ηελ δηθαηνδνζία λα 

                                            

26Σhe Dayton peace agreement»,http://www.pbs.org/newshour/bb/bosnia /dayton_peace.html. 

http://www.pbs.org/newshour/bb/bosnia%20/dayton_peace.html
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δηαηεξνχλ μερσξηζηέο έλνπιεο δπλάκεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ δηκεξήο ζρέζεηο κε 

άιια θξάηε. 

ην ζηξαηησηηθφ επίπεδν ε ζπλζήθε ηνπ Νηέηηνλ ελέθξηλε ηελ αλάπηπμε 

57000 Ναηντθψλ ζηξαηεπκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ 20000 απφ ηηο ΖΠΑ, κε ηελ 

νλνκαζία «Γχλακε Δθαξκνγήο» (Implementation Force, IFOR) κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο απφ φιεο ηηο πιεπξέο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηελ νκαιφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή (Nation 2003, 195). Σνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1996, κεηά ην ηέινο ησλ εθινγψλ, έιεμε ε απνζηνιή ηεο IFOR. 

Χζηφζν ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηνπ ΝΑΣΟ θξίλνληαο φηη ε παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο απνθάζηζε ηελ 

παξακνλή Ναηντθψλ ζηξαηεπκάησλ κε ηελ νλνκαζία «Γχλακε ηαζεξνπνίεζεο» 

(Stabilization Force, SFOR) πνπ είρε σο απνζηνιή ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

εθαξκνζζείζαο πιένλ εηξήλεο27. 

γ. Αμηνιόγεζε ηεο επέκβαζεο ησλ ΖΠΑ - ΝΑΣΟ ζηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε 

i. Σν ΝΑΣΟ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

Αξρηθά ε απνζηνιή ηνπ ΝΑΣΟ ήηαλ ε ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ΟΖΔ. ε απηή ινηπφλ ηε θάζε ην ΝΑΣΟ εθηέιεζε κε επηηπρία ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηνπ αλαηεζήθαλ είηε γηα ηελ ζαιάζζηα θαη ελαέξηα επηηήξεζε είηε γηα ηελ παξνρή 

εγγχο αεξνπνξηθήο ππνζηήξημε ζηηοδπλάκεηο ηνπ ΟΖΔ. Χζηφζν παξά ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ ΝΑΣΟ, νη ππφ ηνλ ΟΖΔ γεληθφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ επηηπρία αθνχ δελ θαηφξζσζαλ λα επηβάινπλ ηελ εηξήλε 

κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ. 

Με ηελ απνθιεηζηηθή αλάιεςε φκσο απφ ην ΝΑΣΟ ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ε θαηάζηαζε άιιαμε ξαγδαία. Έηζη θαηά ηελ επηρείξεζε « Deliberate 

Force» ην ΝΑΣΟ κε ηελ ρξήζε ησλ ηζρπξψλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ηνπ, 

θαηάθεξε πνιχ ζχληνκα λα ππνβαζκίζεη ηελ καρεηηθή ηζρχ ησλ έξβν-Βνζλίσλ 

θαη ππφ ηελ απεηιή ηεο πιήξνπο θαηαζηξνθήο , ηνπο νδήγεζε ζηελ 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο Κξνάηεο. 

                                            

27 History of SFOR in Bosnia- Herzegovina , http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm. 
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Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

επηηπρείο φρη κφλν ιφγσ ηεο πιήξνπο πινπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ αληηθεηκεληθνχ 

ζθνπνχ, πνπ ήηαλ ε επίηεπμε ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο θαη ε έλαξμε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεμάρζεθαλ.  

ii. Ο ξφινο ηνπ ΝΑΣΟ κεηά ηελ ζπλζήθε ηνπ Νηέηηνλ 

Σν ΝΑΣΟ κε ηηο επηρεηξήζεηο IFOR θαη SFOR πέηπρε ζε εμαηξεηηθά κεγάιν 

βαζκφ ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο νκαιφηεηαο θαη αζθάιεηαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ θαη ηνπο δξαζηηθνχο θαλφλεο 

εκπινθήο θαηάθεξε λα επηβάιεη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ απφ ηηο πξψελ 

αληίπαιεο πιεπξέο. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ Ναηντθψλ δπλάκεσλ εθδειψζεθε 

έκπξαθηα αξθεηέο θνξέο φηαλ δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο ησλ ζπκθσληψλ. Με 

δπλακηθέο επεκβάζεηο ζε πεξηζηαηηθά φπσο: θαηαζρέζεηοπαξάλνκσλ φπισλ, 

ζπιιήςεηο ηαξαμηψλ, θαηαζηξνθέο παξαλφκσλ νδνθξαγκάησλ ή δηαρσξηζκφ 

ζπγθξνπφκελσλ πιεπξψλ, επηηεχρζεθε ε βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηεο εηξήλεο 

θαη αζθάιεηαο. Παξάιιεια φκσο κε ηελ ρξήζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο 

δηεμάρζεθαλ θαη εθηεηακέλεο πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 

θαη ζηνλ πιεζπζκφ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξψελ αληηπάισλ. 

iii. Ο ξφινο ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Βνζληαθνχ πνιέκνπ ν ξφινο ησλ ΖΠΑ ζηελ 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε δηπισκαηηθήο ιχζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

πιεπξψλ ήηαλ κάιινλ αξλεηηθφο. πγθεθξηκέλα ε ζαθήο αληηζεξβηθή ζηάζε ησλ 

ΖΠΑ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε θαρππνςίαο απφ πιεπξάο ησλ έξβν-

Βνζλίσλ ζε νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε πξφηαζε(Υεηιά, Ο ξφινο ηεο 

µεζνιάβεζεο ζην ρεηξηζµφ θξίζεσλ 1999, 204). Δπί πιένλ θαη ε Μνπζνπικαληθή 

πιεπξά έρνληαο δεδνκέλε ηελ Ακεξηθαληθή ππνζηήξημε παξνπζίαδε κία ζπρλά 

άηεγθηε ζηάζε ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο πξνζπάζεηεο. 

Δπίζεο ε επίδεημε αλνρήο απφ ηηο ΖΠΑ αιιά θαη ε έκκεζε εκπινθή ηνπο 

ζηηο επηρεηξήζεηο εζλνθάζαξζεο ηνπ Κξναηηθνχ ηξαηνχ ελαληίνλ ησλ έξβσλ ηεο 

Κξάηλα, ακαχξσζε εζηθά ηελ εηθφλα ηεο Ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο θαη δηπισκαηίαο. 
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iv.   ΖΠΑ θαη αδηέμνδν ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ 

Ζ δηπισκαηηθή ιχζε πνπ επέβαιαλ νη ΖΠΑ κε ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζηε 

Βνζλία Δξδεγνβίλε έρεη ακθηζβεηεζεί έληνλα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο. Πξαγκαηηθά ε ζπλζήθε θαηάθεξε λα ηεξκαηίζεη ηνλ πφιεκν δελ θαηφξζσζε 

φκσο λα δεκηνπξγήζεη κία βηψζηκε θαη καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ιχζε(Nation 

2003, 203). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο δηαθξίλεηαη απφ κία 

πνιχπινθε κνξθή δηαθπβέξλεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ 

θεληξηθψλ ζεζκψλ θαη ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δχν 

νληνηήησλ(Π.αββίδεο n.d., 85). 

Με δεδνκέλν φηη ε ζπλζήθε δελ ηθαλνπνηεί πιήξσο θακία απφ ηηο ηξεηο 

εζλνηηθέο νκάδεο, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ εξεκία 

θαη ζηαζεξφηεηα. ήκεξα 15 ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο, ηα 

εζληθηζηηθά θφκκαηα πξσηνζηαηνχλ ζηελ πνιηηηθή δσή θαη νη ηξεηο εζλνηηθέο 

νκάδεο εμαθνινπζνχλ λα επηδηψθνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αληηθξνπφκελνπο 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο(NATO, Why Bosnia needs 2010) 

Οη έξβν -Βφζληνη επηδηψθνπλ ηελ φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξε απηνλνκία ηνπ 

θξάηνπο ηνπο θαη απεηινχλ κε ηελ δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπο. Οη Βφζληνη Μνπζνπικάλνη θαηεγνξνχλ ηνπο έξβνπο γηα ηελ 

πηνζέηεζε απνζρηζηηθψλ ζέζεσλ θαη παξάιιεια επηδηψθνπλ ηελ ςήθηζε λένπ 

ζπληάγκαηνο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξεο θαη επξχηεξεο δηθαηνδνζίεο. 

Σέινο νη Κξνάηεο έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ ίδξπζε απηφλνκεο 

θξναηηθήο νληφηεηαο εληφο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο(I. Armakolas, 

B.Feta,J.Radoman,G.Tsourapas, 2012, 7). 
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Πόιεκνο ζην Κνζζπθνπέδην θαη εκπινθή δηεζλώλ Οξγαληζκώλ (κνλνκεξήο 

επέκβαζε ΝΑΣΟ) 

Γεληθά 

Οη θαηεγνξίεο γηα ππέξκεηξε ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαη εθηέιεζε εζλν-

θάζαξζεο απφ ηηο εξβηθέο δπλάκεηο αζθαιείαο, πξνθάιεζαλ ηελ δηεζλή 

επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ πνπ κε ηελ απεηιή αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ επέβαιε ηελ 

πξνζσξηλή παχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε άνπισλ παξαηεξεηψλ 

ηνπ ΟΑΔ. Ζ επαλέλαξμε ησλ ζπγθξνχζεσλ δεκηνχξγεζε λέν θχκα βίαο θαη 

πξνθάιεζε ηελ εθ λένπ πξνζπάζεηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζην «Ρακπνπηγηέ» ηεο Γαιιίαο. Ζ απνηπρία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζπλέρηζε ησλ εξβηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο 

νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ησλ αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ εξβία. Μεηά 

απφ 11 εβδνκάδεο βνκβαξδηζκψλ ν πξφεδξνο Μηιφζεβηηο απέζπξε ηα εξβηθά 

ζηξαηεχκαηα θαη ε Ναηντθή δχλακε ηεο KFOR αλαπηχρζεθε ζην Κνζζπθνπέδην.  

Δπίζεκε αηηηνιόγεζε ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ζηόρνη ηεο επέκβαζεο. 

Σν ΝΑΣΟ γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επέκβαζεο επηθαιέζηεθε 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, αθνχ ζεσξνχζε φηη ν ηξφπνο δξάζεο ησλ εξβηθψλ 

δπλάκεσλ ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηνπ Αιβαληθνχ ακάρνπ πιεζπζκνχ θαη νδεγνχζε 

ζηελ ηέιεζε αλζξσπηζηηθήο θαηαζηξνθήο. πγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο Ναηντθήο 

επέκβαζεο ήηαλ νη παξαθάησ (NATOn.d.) 

α. Ζ δηαθνπή ησλ βίαησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ. 

β. Ζ απφζπξζε ζηξαηησηηθψλ-αζηπλνκηθψλ εξβηθψλ δπλάκεσλ. 

γ. Ζ δεκηνπξγία θαηαιιήισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηεζλνχο 

ζηξαηησηηθήο δχλακεο πνπ ζα επέβαιε ηελ εηξήλε θαη αζθάιεηα. 

δ. Ζ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζκέλσλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ξνήο ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

ε. Ζ εγθαζίδξπζε πνιηηηθήο ζπκθσλίαο γηα ην θαζεζηψο δηνηθήζεσο ηνπ 

Κνζζπθνπέδηνπ ζε πλεχκα  δηθαίνπ. 
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Γηπισκαηηθή εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ 

Ζ έλαξμε ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κνζζπθνπέδην έγηλε κε ηελ 

απφθαζε ηνπ Βφξεην-Αηιαληηθνχ πκβνπιίνπ (NAC) ηελ 13 Οθησβξίνπ 1998 λα 

εμνπζηνδφηεζε ηελ ρξήζε ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ψζηε λα εμαλαγθαζζεί ν 

πξφεδξνο Μηιφζεβηηο λα έξζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο(ΝΑΣΟ 2001). Σν απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ε ζπκκφξθσζε ηεο εξβηθήο πιεπξάο πνπ δηέθνςε ηηο 

θαηαζηαιηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Κνζζπθνπέδην θαη ζπκκεηείρε ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Σαπηφρξνλα αλαπηχρζεθαλ άνπινη παξαηεξεηέο ηνπ ΟΑΔ θαη 

δηεμάγνληαλ επηρεηξήζεηο αεξνπνξηθή επηηήξεζεο απφ ην ΝΑΣΟ. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 κεηά απφ πξνθιήζεηο ηνπ UCK θαη ηελ δξαζηηθή 

απάληεζε ησλ εξβηθψλ δπλάκεσλ, ε θαηάζηαζε θιηκαθψζεθε θαηαθφξπθα. Σν 

ΝΑΣΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ιεγφκελε Οκάδα επαθήο28(ΖΠΑ, Ρσζία, Γαιιία, Μ. 

Βξεηαλία, Γεξκαλία) αλέπηπμε κεζνιαβεηηθή πξσηνβνπιία πξνηείλνληαο ηελ 

ππνγξαθή εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ κεζνιαβεηηθή 

απηή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζην Ρακπνπηγηέ ηεο Γαιιίαο απέηπρε ιφγσ ηεο 

άξλεζεο ηεο ζεξβηθήο πιεπξάο λα δερζεί ηηο Ναηντθέο αμηψζεηο γηα απεξηφξηζηε 

πξφζβαζε ζε νιφθιεξε ηελ Γηνπγθνζιαβία(θέηαο, ππξίδσλ, Υαξάιακπνο 

Παπαζσηεξίνπ 2009, 189). Ζ πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο 

έξβνπο κε ηελ κεηαθνξά ηζρπξψλ δπλάκεσλ ζην Κνζζπθνπέδην θαη ε 

δεκηνπξγία καδηθνχ θχκαηνο πξνζθχγσλ, νδήγεζε θαηφπηλ ζην γεγνλφο  ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εκπινθήο ηνπ ΝΑΣΟ  απφ δηπισκαηηθή ζε ζηξαηησηηθή. 

ηξαηησηηθή εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ κέζσ δηεμαγσγήο ζηξαηησηηθώλ επρζεσλ. 

Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ δηεμάρζεθαλ θπξίσο κε ηελ 

εθηέιεζε αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην θαη ζηελ επξχηεξε ζεξβηθή 

επηθξάηεηα, δηα κέζσ ηεο επηρείξεζεο «πκκαρηθή Γχλακε» (Allied Force). Δπίζεο 

ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ελεξγείαο ηνπ ΝΑΣΟ πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ε απνδνρή θαη ε 

πνιηηηθή ππνζηήξημε πνπ δφζεθε κεηά ην 1998 ζηνλ UCK θαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

                                            

28Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΝΑΣΟ ζπλίζηαην ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ηεο 

«Οκάδαο επαθήο» πξνζθέξνληαο ην πιενλέθηεκα ηεο άζθεζε πίεζεο κε ηελ απεηιή αεξνπνξηθψλ 

επηζέζεσλ. 
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ηνπ σο δχλακε θζνξάο ησλ εξβηθψλ δπλάκεσλ ζην Κφζζνβν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ βνκβαξδηζκψλ. 

Μεηά ηελ απνδνρή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ηνλ πξφεδξν Μηιφζεβηηο 

ππφ ην βάξνο ησλ βνκβαξδηζκψλ, ε Ναηντθή ζηξαηησηηθή παξέκβαζε 

πινπνηήζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ηεο KFOR ζε εθηέιεζε 

ηνπ ςεθίζκαηνο ππ' αξίζ 1244 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ. 

Αμηνιόγεζε ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ 

α. ηξαηησηηθή επηηπρία 

Ο αξρηθφο ζηφρνο ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΝΑΣΟ ήηαλ ε 

ππνβάζκηζε θαη θζνξά ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ Δλφπισλ δπλάκεσλ ζην Κφζζνβν 

θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ο θφβνο σζηφζν ηεο πξφθιεζεο 

ζπκκαρηθψλ απσιεηψλ απφ ηε εξβηθή αεξάκπλα επέβαιε ηελ εθηέιεζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηελ λχρηα θαη απφ κεγάιν χςνο (άλσ ησλ 15000 

πνδηψλ), γεγνλφο πνπ νδήγεζε αθελφο ζηελ δπζθνιία εληνπηζκνχ θαη πξνζβνιήο 

ησλ ζηφρσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ δεκηνπξγία ζνβαξψλ παξάπιεπξσλ απσιεηψλ. 

Δπί πιένλ νη Γηνπγθνζιαβηθέο έλνπιεο δπλάκεηο είραλ επηηχρεη ηελ πξνζηαζία θαη 

απφθξπςε ησλ κνλάδσλ ηνπο κε ηελ δηαζπνξά ηνπο, ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ 

ζθέπαζηξσλ αιιά θαη ηε ρξήζε παξαπιαλεηηθψλ νκνησκάησλ.  

Ζ δεκηνπξγία ζνβαξψλ παξάπιεπξσλ απσιεηψλ θαη ε κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελαληίνλ ησλ εξβηθψλ δπλάκεσλ νδήγεζε ζηελ αιιαγή 

ηαθηηθήο απφ ην ΝΑΣΟ πνπ επηρείξεζε λα δηεμάγεη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο απφ 

ρακειφηεξν χςνο. Ζ εμέιημε απηή σζηφζν είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή 

κηθξνχ αξηζκνχ βνκβαξδηζηηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ απφ ηελ Γηνπγθνζιαβηθή αεξάκπλα. Ζ 

αδπλακία θαηαζηξνθήο ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ επέβαιε ηελ 

επέθηαζε ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα πεξηιάβνπλ κε ζηξαηησηηθνχο 

ζηφρνπο ππνδνκψλ (επηθνηλσλίεο, ζπγθνηλσληαθέο θαη ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, 

Κπβεξλεηηθά θηίξηα θηι.) γεγνλφο πνπ επέδξαζζε ζεκαληηθά ζηνλ ζπκβηβαζκφ ηνπ 

Βειηγξαδίνπ. 

Γεληθφηεξα πάλησο νη επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ πέηπραλ λα εμαλαγθάζνπλ ην 

Βειηγξάδη λα έξζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο πνπ επέθεξαλ 
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ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Χζηφζν πξνθάιεζαλ κεγάιν αξηζκφ 

παξάπιεπξσλ απσιεηψλ ελψ ηέινο παξά ηελ παξαηεηακέλε δηάξθεηα δελ 

θαηφξζσζαλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ καρεηηθή ηζρχ ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ 

δπλάκεσλ νη νπνίεο παξέκεηλαλ νπζηαζηηθά αλέπαθεο. 

β.  Γηεζλήο θξηηηθή έλαληη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επέκβαζεο 

Ζ Ναηντθε επέκβαζε ζην Κνζζπθνπέδην δέρηεθε δξηκχηαηε θξηηηθή απφ 

κεγάιν αξηζκφ δηεζλψλ αλαιπηψλ θαη λνκηθψλ επηζηεκφλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο θήξπμεο θαη ηνλ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο. Σα πην επίκαρα ζεκεία 

ηεο δηεζλνχο θξηηηθήο ηεο επέκβαζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 i. Απνπζία εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Α ηνπ ΟΖΔ 

Σν άξζξν 2 (α) ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ αλαγλσξίδεη σο 

ζεκειηψδε αξρή ηνπ δηεζλνχο δίθαηνπ ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεσο ή απεηιήο 

ρξήζεο βίαο θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο 

νπνηνπδήπνηε Κξάηνπο. Ο Υάξηεο σζηφζν πξνβιέπεη δχν εμαηξέζεηο, εθείλε ηνπ 

άξζξνπ 51 θαη εθείλε ησλ άξζξσλ 42 θαη 53 ηνπ Υάξηε. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 51 

επηηξέπεη ηελ ρξήζεο βίαο ζε πεξίπησζε άκπλαο. Σν άξζξν 42 πξνβιέπεη φηη «ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη θξάηε κέιε λα αζθήζνπλ βία, κε 

ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο». Σέινο ην άξζξν 

53 πξνβιέπεη φηη ην «ν ΟΖΔ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πεξηθεξεηαθέο 

νξγαλψζεηο ή ζπκκαρίεο θξαηψλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ επηβνιήο κε 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

αζθαιείαο».  Με δεδνκέλν ινηπφλ ηελ κε χπαξμε εμνπζηνδφηεζεο απφ ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ε ρξήζε βίαο απφ ην ΝΑΣΟ θαη ε επέκβαζε θαηά 

ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απνηέιεζε παξαβίαζε ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ ΖΔ. 

ii. Πξνζβνιή κε ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζθνδξψλ αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ ελαληίνλ κε 

ζηξαηησηηθψλ ππνδνκψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (γέθπξεο, ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, 

ηειενπηηθνί ζηαζκνί, βηνκεραληθέο κνλάδεο) απνηέιεζε παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξσηνθφιινπ Η ηεο ζπλζήθεο ηεο 
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Γελεχεο, ην νπνίν απαγνξεχεη ηελ επίζεζε ζε κε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο. Δπί 

πιένλ ε ππέξκεηξε ρξήζε βίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ζηφρσλ κε 

ακάρνπο (ζρνιεία, λνζνθνκεία, ηξαίλα θαη ιεσθνξεία κε ακάρνπο, θάιαγγεο 

πξνζθχγσλ θηι), πξνθαιψληαο κεγάιν αξηζκφ παξαπιεχξσλ απσιεηψλ. 

νβαξέο επίζεο θξηηηθέο αζθήζεθαλ γηα ηελ ελδερφκελε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, 

θαη ηε ρξήζε παξαλφκσλ φπισλ ( εμαζζελεκέλν νπξάλην, βφκβεο δέζκεο) (Clark 

2000, 29-32). 

Απνηειέζκαηα ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κνζζπθνπέδην 

Παξά ηα «αλζξσπηζηηθά» θίλεηξα ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟηα 

απνηειέζκαηα ηεο φιε ελέξγεηαο νδήγεζαλ ζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο απφ 

αλζξσπηζηηθήο απφςεσο. Οη Ναηντθνί βνκβαξδηζκνί φρη κφλν δελ 

απνζηαζεξνπνίεζαλ ην θαζεζηψο Μηιφζεβηηο αιιά αληίζεηα ζπζπείξσζαλ φιεο 

ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ην ζχλνιν ηνπ εξβηθνχ πιεζπζκνχ γχξσ απφ ηνλ 

έξβν πξφεδξν. Δπί πιένλ έδσζαλ ζην Βειηγξάδη ηελ αθνξκή λα μεθηλήζεη 

εληαηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ Αιβαληθψλ πιεζπζκψλ ζην Κφζζνβν σο 

αληίπνηλα γηα ηνπο βνκβαξδηζκνχο(TheGuardian 1999). 

Αιιά θαη κεηά ην πέξαο ησλ βνκβαξδηζκψλ, ηελ απφζπξζε ησλ εξβηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο KFOR, ε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε θάζε 

άιιν παξά αζθαιήο θαη ζηαζεξή ήηαλ. Ζ πξνθιεηηθή αλνρή πνπ επηδείρζεθε απφ 

ην ΝΑΣΟ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ UCK, έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηελ νξγάλσζε 

απηή λα πξνβεί ζηελ δηάπξαμε θξηθαιενηήησλ ελαληίνλ ησλ εξβηθψλ πιεζπζκψλ 

ελψ ε δηαζχλδεζε ηεο κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε 

θιίκαηνο αλαζθάιεηαο ηφζν γηα ηνπο έξβνπο φζν θαη ζηνπο Αιβαλνχο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Απνηέιεζκα ηεο βίαηεο δξάζεο ηνπ UCK ήηαλ ε δεκηνπξγία 

κεγάινπ θχκαηνο έξβσλ πξνζθχγσλ, νη νπνίνη σο απνηέιεζκα εθθνβηζκνχ θαη 

βίαο εγθαηέιεηςαλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζην εξβνθξαηνχκελν 

Βφξεην Κφζζνβν. Δπηπιένλ ε δξάζε ηνπ Αιβαληθνχ εμηξεκηζκνχ εμαπιψζεθε θαη 

ζηελ ΠΓΓΜ αιιά θαη ζηηο λφηηεο επαξρίεο ηεο εξβίαο ζηελ θνηιάδα ηνπ Πξέζεβν, 

φπνπ θαηφπηλ ζεκεηψζεθαλ επηζέζεηο ελαληίνλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ αιιά θαη 

ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ. 
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Ζ αδπλακία έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο εμνπδεηέξσζεο ησλ Αιβαληθψλ 

εμηξεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ KFOR είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπλέρηζε ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο θαη ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελαληίνλ ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

έξβσλ, πνπ είρε σο απνθνξχθσκα ηελ εθδήισζε απφ ηνπο Αιβαλνχο καδηθνχ 

αληηζεξβηθνχ Πνγθξφκ πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή ησλ νξζφδνμσλ εξβηθψλ 

εθθιεζηψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 2004. 

Σέινο θαη απφ πνιηηηθήο πιεπξάο ε δεκηνπξγία ηνπ αζαθνχο θαζεζηψηνο 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ε παξαθίλεζε ησλ αιβαληθψλ θηινδνμηψλ γηα δεκηνπξγία 

αλεμαξηήηνπ Κφζζνβνπ, νδήγεζε ζηελ κνλνκεξή αλαθήξπμε ηνπ σο αλεμάξηεην 

θξάηνο απφ ηνπο Αιβαλνχο ην 2008. Σν γεγνλφο απηφ πέξαλ ηνπ φηη δελ 

λνκηκνπνηείηαη απφ ην δηεζλέο δίθαην, δεκηνπξγεί θαη πξνεγνχκελν γηα 

απνζρηζηηθέο εμειίμεηο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο ηφζν ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ φζν 

θαη ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν, ζέηνληαο λέεο απεηιέο γηα ηελ Δπξσπατθή 

ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα. 

Οη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ησλ ΖΠΑ Σν γεγνλφο πνπ γελλά αξθεηά εξσηεκαηηθά 

σο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, είλαη φηη ηα Ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα βξέζεθαλ επλνεκέλα κε 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α. Ζ εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κνζζπθνπέδην ζε ζπλέρεηα ηνπ πνιέκνπ ζηελ 

Βνζλία, απνηέιεζε επί πιένλ επηζεκνπνίεζε ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ ΝΑΣΟ σο 

νξγαληζκνχ ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Ζ λέα δπλαηφηεηα σζηφζν πνπ 

πξνζέζεζε ε πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζην ΝΑΣΟ είλαη ε δπλαηφηεηα 

επέκβαζεο γηα «αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο» ζηα εζσηεξηθά ζέκαηα ελφο θξάηνπο, 

ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ(Κ.Kavoulakos, NATO Intervention in 

Yugoslavia: Prelude to perpetual peace 2000, 57).Παξά ηηο δηεζλείο δηακαξηπξίεο 

γηα ηε κε λνκηκφηεηα ηεο Ναηντθήο επέκβαζεο φρη κφλν δελ ππήξμε θαηαδίθε απφ 

ηνλ ΟΖΔ αιιά ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ απφθαζε 1244 ηνπ Α εγθξίζεθε θαη ε 

αλάπηπμε Ναηντθψλδπλάκεσλ ηεο KFOR. 

β. Σέινο ε αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνχ Ναηντθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην 

Κνζζπθνπέδην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία Ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηε 

Βνζλία αιιά θαη ηηο ζπκθσλίεο γηα δεκηνπξγία ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζηελ 
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Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ εληζρπκέλε ζηξαηησηηθή 

παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα κέζσ ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ εμέιημε σζηφζν απηή 

αλακθίβνια εμππεξεηεί ηελ πάγηα κεηαςπρξνπνιεκηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ε νπνία 

απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν ησλ γεσζηξαηεγηθψλ πεξηνρψλ ηεο Βαιθαληθήο δψλεο, ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο(θέηαο, ππξίδσλ, Υαξάιακπνο 

Παπαζσηεξίνπ 2009, 215). 

ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΒΔΛΗΓΡΑΓΗΟΤ  ΣΖ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Γηα ηνπο έξβνπο ε πξννπηηθή επηηπρίαο ζηνπο πνιέκνπο ηεο Κξναηίαο θαη 

ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ζπλεπαγφηαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο 

Μεγάιεο εξβίαο. Ζ πνιηηηθή ηνπ Βειηγξαδίνπ κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο Μηιφζεβηηο, 

πξνσζνχζε ζε κεγάιν βαζκφ παξαζηάζεηο λίθεο ηεο εξβηθήο πιεπξάο, 

ππνβαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εξβηθέο ζεξησδίεο θαη ηνλίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο 

ησλ αληηπάισλ ηεο. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ηεο εζληθηζηηθήο πζηεξίαο, ε εξβηθή 

θνηλσλία δελ δηέγλσζε εγθαίξσο ηελ παξαθκή ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δνκψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ εξβία φρη κφλν ζηελ ζπξξίθλσζε θαη 

απνκφλσζε ηεο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αιιά θαη ζε κία βαζηά εζσηεξηθή θξίζε 

απφ ηελ νπνία αθφκα θαη ζήκεξα δπζθνιεχεηαη λα μεθχγεη. 

ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε εξβηθή νηθνλνκία, ήδε απφ ηελ επνρή ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, βξηζθφηαλ ζε παξαθκή, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθά ειιείκκαηα. 

Ζ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Μηιφζεβηηο δελ νδήγεζε ζηε ράξαμε θαη 

εθαξκνγή κίαο ζπλεπνχο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

αληηζηξέςεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή θξίζε 

λα βαζχλεη θαη λα νδεγήζεη θαηά ην έηνο 1992 ζε ππεξπιεζσξηζκφ, αλάινγν κε 

απηφλ ηεο κεζνπνιεκηθήο Γεξκαληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο. Ο 

ππεξπιεζσξηζκφο θαηέζηξεςε ηελ νηθνλνκία ηεο εξβίαο, θαζψο γηα δχν 

νιφθιεξα ρξφληα ε εξβηθή νηθνλνκία εκθάληδε δηςήθηα θαη αξγφηεξα ηξηςήθηα 

πνζνζηά πιεζσξηζκνχ, ελψ ε θπβέξλεζε ζπλέβαιε ζηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

κε ζπλερή έθδνζε ρξήκαηνο, ε νπνία νδήγεζε ζε ζεκαληηθή θηψρεηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Αληίζηνηρα, ηα δηνγθσκέλα ειιείκκαηα πνπ 

παξνπζίαδε ε ζεξβηθή νηθνλνκία δελ ειέγρζεθαλ απνηειεζκαηηθά, ηφζν εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο ηζρπξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο, φζν θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα εμ απηψλ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ επηινγή ηνπ θαζεζηψηνο 
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Μηιφζεβηηο λα ρξεκαηνδνηεί κε κεγάια πνζά ηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα ζηελ 

Κξναηία θαη ζηε Βνζλία 29. 

Ζ πξνπαγάλδα ηνπ θαζεζηψηνο Μηιφζεβηηο πξνζπάζεζε ζε κεγάιν βαζκφ 

λα θαηεγνξήζεη ηηο δπηηθέο θπβεξλήζεηο γηα ηηο αλχπαξθηεο επηδφζεηο ηεο εξβηθήο 

νηθνλνκίαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ππνζηεξηδφηαλ φηη ε θαθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε νθεηιφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο πνπ είραλ επηβιεζεί θαηά ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο απφ ηνλ ΟΖΔ σο έλα κέηξν πίεζεο κε ζθνπφ ηελ εηξήλεπζε ζηελ 

πεξηνρή. Ζ ζέζε απηή δηεπθφιπλε ην θαζεζηψο Μηιφζεβηηο λα κεηαθπιήζεη ηηο 

επζχλεο ηεο απνηπρεκέλεο νηθνλνκηθήο ηνπ πνιηηηθήο ζηνλ ΟΖΔ, αλ θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ νη θπξψζεηο ζπλέβαιαλ ζηελ εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε ΟΓΓ ζπλέρηδε λα εμάγεη 

πξντφληα θαη λα αληιεί θέξδε απφ ηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Γηνπγθνζιαβία επηδεηλσλφηαλ  

πεξαηηέξσ εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο καχξεο θαη γθξίδαο νηθνλνκίαο πνπ αλζνχζε 

ζηελ πεξηνρή, ιφγσ ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ θαη ζηεξηδφηαλ  απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ Βειηγξαδίνπ, θαζψο θαη ηεο καδηθήο εηζξνήο πξνζθχγσλ απφ ηηο 

πεξηνρέο ησλ έξβσλ ηεο Κξναηίαο θαη ηεο Βνζλίαο, νη νπνίνη επέηεηλαλ ην 

πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζηέγε θαη ηξνθή. Όιε απηή ε 

θαηάζηαζε νδήγεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζε αδπλακία λα 

αληαπνθξηζεί ζε βαζηθέο βηνηηθέο αλάγθεο, ελψ νη αλαγθαζηηθέο δηαθνπέο 

ξεχκαηνο θαη ε έιιεηςε ζέξκαλζεο δπζθφιεπαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

θαζεκεξηλή επηβίσζε . 

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θεξδηζκέλνο ζε κεγάιν βαζκφ βγήθε ν 

ππφθνζκνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο θαη θπξίσο ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ηνπ 

Βειηγξαδίνπ. ε κία νηθνλνκία πνπ παξέπαηε θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ αλνρή, 

αλ φρη θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θαζεζηψηνο, ε παξανηθνλνκία θαη ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα άλζεζαλ, δεκηνπξγψληαο έηζη κία θνπιηνχξα εγθιήκαηνο θαη κηθξήο ή 

κεγάιεο παξαβαηηθφηεηαο ζε ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν έβιεπε 

                                            
29

Lyon James: “Yugoslavia’ s Hyperinflation, 1993-1994: A Social History”, East European Politics and 
Societies, vol. 10, no. 2, spring 1996, pp. 293-327 καιDallago Bruno-Uvalic Milica: “The Distributive 

Consequences of Nationalism: The case of former Yugoslavia”, Europe-Asia Studies, vol. 50, no. 1 (January, 
1998), pp. 71-90. Επίζης: Παπαζωηηρίοσ Χαράλαμπος: Ελλάδα, Νοηιοαναηολική 
Εσρώπη και Νέο Διεθνές Σύζηημα: Οι προκλήζεις ηοσ 21

οσ
 αιώνα, Εκδόζεις Παπαζήζη, Αθήνα, 1999, ζελ. 

108-110. 
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ζηελ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα κία ιχζε γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ πξνβιήκαηα. Ζ 

νινέλα θαη δ επξπλφκελε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο πνπ πξνθαινχζε ε αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηα 

ρέξηα ιίγσλ, θαζψο θαη ε εκπέδσζε κίαο θνπιηνχξαο εγθιήκαηνο, νδήγεζαλ 

πνιιά κνξθσκέλα θαη αμηφινγα άηνκα ζε καδηθή κεηαλάζηεπζε πξνο αλαδήηεζε 

κίαο θαιχηεξεο δσήο, κε απνηέιεζαλ ε εξβηθή θνηλσλία λα απνγπκλσζεί απφ ηα 

θαιχηεξα κπαιά ηεο, απφ ηα άηνκα εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο θαηαιχηεο αιιαγήο θαη εμφδνπ ηεο εξβηθήο θνηλσλίαο απφ ηελ θξίζε. 

Ζ πξψελ Γηνπγθνζιαβία βγήθε απφ ην θαχιν θχθιν ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1994, κεηά απφ έλα πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο πνπ ζρεδηάζηεθε 

απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, DragoslavAvramovic. Δληνχηνηο, ε 

νηθνλνκία ηεο νπζηαζηηθά δελ αλέθακςε πνηέ, ελψ ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε 

ζπλέρηζε λα βαζαίλεη . Ηδίσο κεηά ηηο καδηθέο δηαδειψζεηο ηνπ 1996, νη νπνίεο 

πξνθιήζεθαλ κεηά απφ εθηεηακέλε λνζεία ζηηο εθινγέο ηνπ ίδηνπ έηνπο πνπ 

νδήγεζε ηνλ ζπλαζπηζκφ ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο «Μαδί» λα 

απνζηεξεζεί ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέιαβε ζηηο πφιεηο θαη θαηά ηηο νπνίεο ηα ζηειέρε 

ηνπ ζπλαζπηζκνχ φρη κφλν δελ θαηφξζσζαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηα πιήζε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη πνιχ εχθνια ζπλεξγάζηεθαλ κε 

ηνλ Μηιφζεβηηο κε κφλν ζθνπφ ηελ αλάιεςε ησλ ζέζεσλ ηνπο ρσξίο ηελ απφδνζε 

επζπλψλ, ε εξβηθή θνηλσλία βπζίζηεθε ζηνλ θπληζκφ θαη ηελ απάζεηα, 

απνδεηθλχνληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αληθαλφηεηα ηεο λα αληηδξάζεη ζηα 

ηεθηαηλφκελα . 

Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1998, ν Μηιφζεβηηο, άξρηζε λα παίδεη ην ραξηί ηνπ 

Κνζφβνπ, νξγαλψλνληαο επηηπρψο δεκνςήθηζκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί 

εάλ ην πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο ζα ιπλφηαλ κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή κε βνήζεηα 

απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ εζληθηζηηθή ηνπ απηή θίλεζε ζηφρεπε ζην λα ηνπ 

εμαζθαιίζεη εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε, φρη κφλν γηα ηηο κειινληηθέο ηνπ ελέξγεηεο 

ζην Κφζνβν, αιιά θαη γηα ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Ο Μηιφζεβηηο πνπ ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είρε εμαζθαιίζεη ηελ άλνδν ηνπ ζηελ εμνπζία 

θηλεηνπνηψληαο ηε γνεηεία ηνπ εζληθηζκνχ κεηαμχ ησλ έξβσλ ηνπ Κνζφβνπ θαη 

δηαρένληαο ηελ ζηελ ππφινηπε εξβία, δέθα ρξφληα κεηά αλέιαβε κία αλάινγε 

εθζηξαηεία, ζεσξψληαο φηη ε ηαχηηζε ησλ έξβσλ κε ηνΚφζνβν σο ιίθλν ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο ζα ηνπ εμαζθάιηδε επξχηαηε ζπλαίλεζε θαη λνκηκνπνίεζε . 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε θπβέξλεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ δελ ππνιφγηζε 

φηη απέλαληη ηεο είρε κία παζεηηθή θαη αδηάθνξε εξβηθή θνηλσλία, ε νπνία δελ 

πξνζδνθνχζε ηίπνηε θαη νη ζπλζήθεο δσήο ηεο νπνίαο δελ επέηξεπαλ κία λέα 

θηλεηνπνίεζε γηα ην ζθνπφ ηνπ Κνζφβνπ. Ζ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ηνπ Μηιφζεβηηο 

θαη νη απνζρηζηηθέο ηάζεηο ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζφβνπ νδήγεζαλ ζε αδηέμνδν. Ζ 

παξέκβαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο δελ κπφξεζε λα νδεγήζεη ζε εηξεληθή 

δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κεηά ηελ απνηπρία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην 

Rambouillet, ην ΝΑΣΟ εμαπέιπζε αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαη βνκβαξδηζκνχο 

θαηά ηεο εξβίαο, πξνθεηκέλνπ ν εξβηθφο ζηξαηφο θαη ε αζηπλνκία λα 

απνζπξζνχλ απφ ην Κφζνβν . 

Σελ πεξίνδν ησλ βνκβαξδηζκψλ ηνπ ΝΑΣΟ παξαηεξείηαη κία έμαξζε ησλ 

αληηδπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη 

ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ ίδην ην Βειηγξάδη θαη ηελ θπβέξλεζε Μηιφζεβηηο. Ήδε, 

παξαδνζηαθνί ζχκκαρνη ηνπ Μηιφζεβηηο, φπσο ε εθθιεζία, ηνλ έρνπλ εγθαηαιείςεη. 

Μεηά δε θαη ηελ αλαγθαζηηθή ηνπ ζπλζεθνιφγεζε θαη ηελ απνρψξεζε ησλ 

εξβηθψλ δπλάκεσλ απφ ην Κφζνβν, ζπλνδεπφκελσλ απφ ρηιηάδεο έξβνπο 

πξφζθπγεο, ηα αηηήκαηα αιιαγή εγεζίαο ζην Βειηγξάδη εληείλνληαη. Σα αηηήκαηα 

απηά δηαηππψλνληαη απφ παιαηφηεξνπο ζπκκάρνπο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ 

εγθαηαιείπνπλ ζε κία πξνζπάζεηα λα ζσζνχλ νη ίδηνη. Σαπηφρξνλα, ν ιαφο ηεο 

εξβίαο βξηζθφηαλ γηα κία αθφκα θνξά ζε δπζκελή θαηάζηαζε, δψληαο ζε 

απφιπηε θηψρεηα, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε απιέο, θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο. Έλα λέν θχκα πξνζθχγσλ είρε θαηαθιχζεη ηε εξβία, ελψ ε αδηαθνξία 

ηνπ θαζεζηψηνο Μηιφζεβηηο γηα ηα θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα ηνπο νδεγνχζε 

ζε απειπηζία. ηε εξβία ήδε είρε αξρίζεη λα αλζίδεη έλα θίλεκα αληίζηαζεο θαηά 

ηνπ θαζεζηψηνο πξνεξρφκελν απφ λένπο αλζξψπνπο θαη θνηηεηέο . 

Σν θαζεζηψο ηνπ Βειηγξαδίνπ, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή ηνπ απνρψξεζε απφ 

ην Κφζνβν, αζρνιείην κφλν κε ην πσο ζα επηβηψζεη θαη ζα δηαηεξεζεί ζηελ 

εμνπζία, πξνθεξχζζνληαο εθινγέο ην επηέκβξην ηνπ 2000. Ζ αληηπνιίηεπζε απηή 

ηε θνξά ππήξμε ελσκέλε θαη θαηέβαζε ηνλ κεηξηνπαζή VojslavKostunicaσο 

ππνςήθην πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο . 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Ζ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αλακθίβνια απνηειεί κία απφ ηηο πην 

έληνλεο θαη ηξαγηθέο πεξηφδνπο ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο ηζηνξίαο. Ζ ζεκαληηθή 

απηή εμέιημε πινπνηήζεθε κε ηελ δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο δηαδνρηθψλ πνιέκσλ πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ έληνλε βηαηφηεηα, καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ «εζλνθάζαξζεο» θαη θπξηνιεθηηθά ζπγθιφληζε ηελ παγθφζκηα 

θνηλή γλψκε. Σα βίαηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθξνχζεσλ, ν θφβνο γηα πεξαηηέξσ 

θιηκάθσζε ηεο βίαο θαη ε έληνλε αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, 

θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο δηεζλνχο παξέκβαζεο. Ο ξφινο πνπ 

δηαδξακάηηζαλ σζηφζν νη δηεζλείο νξγαληζκνί αιιά θαη κεκνλσκέλα θξάηε ζηελ 

δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ζηελ εμέιημε ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ πνιέκσλ, 

απνηειεί αληηθείκελν θξηηηθήο πνιιψλ κειεηεηψλ θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ηελ ζθνπηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

Δμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθήο ηνπ Βειηγξαδίνπ πνπ εκθαληδφηαλ σο 

ππεξαζπηζηήο ησλ εξβηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε κία ελσκέλε Γηνπγθνζιαβία κε 

κσζατθφ εζλνηήησλ, φιεο νη εζλφηεηεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο βξέζεθαλ 

ελψπηνλ κεγάισλ πξνθιήζεσλ.  

ήκεξα ζηα δπηηθά βαιθάληα επηθξαηεί ε πξνζπάζεηα,εηδηθά ησλ πξψελ 

θνκκνπληζηηθψλ ρσξψλ ,λα ελζσκαησζνχλ ζηε Γχζε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε , ζην ΝΑΣΟ θαη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ απηή 

ππαγνξεχεη. Σαπηφρξνλα φκσο αλαδσππξψλνληαη εζληθηζηηθέο ηάζεηο φπσο 

εθδειψζεθαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία ή ππνβφζθνπλ ζε άιιεο πεξηνρέο.  

Ζ πξννπηηθή ελζσκαηψζεσο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ζηνπο επξσ-

αηιαληηθνχο ζεζκνχο δηεπθφιπλε ηνλ δηάινγν ,ελίζρπζε θάπνηα κεηαξξπζκηζηηθά, 

πξνγξάκκαηα εμηζνξξφπεζε σο έλα βαζκφ ηηο αληηπαξαζέζεηο ,κείσζε ηελ 

επηξξνή ησλ εζληθηζηηθψλ ελφπισλ νξγαλψζεσλ αιιά δελ εμάιεηςε ηα 

πξνβιήκαηα ,ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπλερψο κε λέα ζηνηρεία. Οη εζληθηζηηθέο 

βιέςεηο, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε δηαθζνξά ηείλνπλ λα γίλνπλ θαζεζηψο θαη 

νη επηξξνέο πνπ δέρνληαη πάζεο θχζεσο πνιηηηθνί θαη κε παξάγνληεο απφ μέλα 

θέληξα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο. Κάζε ρψξα ηεο πεξηνρήο έρεη δπλαηφηεηεο αιιά θαη 
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κεγάιεο αδπλακίεο .Ζ πνξεία πξνο ηε δεκνθξαηία ,ηελ Δπξψπε θαη ηε Γχζε 

γεληθφηεξα είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε φζν δηαξθεί ε 

αζηάζεηα θαη ε αλαζθάιεηα. 

ηηο κέξεο καο 20 ρξφληα κεηά ηε ιήμε ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ πνιέκσλ, ε 

θαηάζηαζε ζηα δπηηθά βαιθάληα δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

αζθάιεηα.  Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη απηά ηεο Βνζλίαο- 

Δξδεγνβίλεο θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.  ηελ πξψηε πεξίπησζε ην πξφβιεκα είλαη 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ αθνχ ε ζπλζήθεο ηνπ Νηέηηνλ ηίζεηαη θαλεξά πιένλ ππν 

ακθηζβήηεζε απφ ηηο ηξεηο εζληθέο νκάδεο  ηνπ νκφζπνλδνπ θξάηνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απξνζπκία ζπλεξγαζίαο θαη ε θαζεκία αθνινπζεί ην δηθφ ηεο 

πνιηηηθφ ζρέδην. ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ε κνλνκεξήο αλαθήξπμε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηνπο Αιβαλνχο ην 2008(ε αλεμαξηεζία 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κέρξη ζήκεξα έρεη αλαγλσξηζηεί απφ 109 θξάηε κέιε ηνπ 

ΟΖΔ ελψ  απφ ηα 5 κφληκα  µέιε ηνπ .Α ηνπ ΟΖΔ  ε Γαιιία, Μ. Βξεηαλία θαη νη 

ΖΠΑ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ελψ ε Ρσζία θαη ε Κίλα θαηαδηθάδνπλ 

ηελ ελέξγεηα απηή) θαη ε έληνλή εξβηθή αληίδξαζε πνπ αθνινχζεζε , έρεη 

νδεγήζεη ζε αδηέμνδν θάζε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο µηαο θνηλψο απνδεθηήο ιχζεο 

γηα ην κέιινλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Ζ εμέιημε απηή έρεη δηράζεη θαη ηελ δηεζλή θνηλή 

γλψκε ελψ εθθξάδνληαη έληνλνη θφβνη γηα ηελ επίδξαζε πνπ µκπνξεί λα έρεη ζηελ 

αλαδσπχξσζε απηνλνκηζηηθψλ ηάζεσλ ζηα δπηηθά βαιθάληα αιιά θαη ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε.  

Πέξαλ σζηφζν ηνπ πνιηηηθνχ αδηεμφδνπ, ε θαηάζηαζε ζην Κνζζπθνπέδην 

είλαη θξίζηκή θαη απφ πιεπξάο αζθαιείαο αθνχ εμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη 

ζπγθξνπζηαθέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ, εθαξκφδνληαη  πνιηηηθέο θαηαπίεζεο 

ησλ κεηνλνηήησλ ελψ ε δξάζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο δελ έρεη πεξηνξηζζεί 

απνηειεζκαηηθά.     

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη νη κεγάιεο δπλάκεηο εληφο ηνπ ζεκεξηλνχ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θέξνπλ ζεκαληηθφκεξίδην επζχλεο 

γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ  θιίκαηνο αλαζθάιεηαο θαη αζηάζεηαο ζην ρψξν ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο,  ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δξάζεο 

ηνπο.  Δληνχηνηο ε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζην ρψξν 

ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ θξίλεηαη αλαγθαία, γηαηί απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ παξάγνληα 
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πνπ ζπγθξαηεί ηηο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο  ζηελ πεξηνρή θαη δελ ππάξρεη 

θακηάακθηβνιία φηη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο ε θαηάζηαζε ζα ήηαλ αλεμέιεγθηε.     

Ο ρψξνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαοαλακέλεηαη λα  δηαδξακαηίζεη πιένλ 

έλαλ νινέλα απμαλφκελν ξφιν, ηφζν ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο φζν θαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κηαο θαη νη ρψξεο 

ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ε κία κεηά ηελ άιιε φπσο πξναλαθέξακε, εληάζζνληαη 

ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Οη ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ κεηά 

ηνλ πφιεκν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90,  παξνπζίαδαλ  νηθνλνκηθνπνιηηηθή ζηαζηκφηεηα 

θαη έιιεηςε ζηηο επελδχζεηο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθά 

αλνδηθή πνξεία  

 Έλα δήηεκα ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηε ζηαζεξφηεηα 

ησλ Βαιθαλίσλ είλαη ην Αιβαληθφ δήηεκα, ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ Βαιθαλίσλ. Σηο δπν παξακέηξνπο ηνπ ζπληζηνχλ αθ‘ 

ελφο ε αλεμάξηεηε Αιβαλία κε 3,6 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη αθ‘ εηέξνπ νη 

Αιβαληθέο κεηνλφηεηεο ηεο απηφλνκεο πεξηνρήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία κε 1,7 εθαηνκκχξηα, φπσο επίζεο θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο 

ΠΓΓΜ.   

Ο ξφινο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ παξάγνληα ζηηο βαιθαληθέο ζπγθξνχζεηο είλαη 

άληζνο. Φαίλεηαη θαζνξηζηηθφο ζηελ πεξίπησζε ησλ Βφζλησλ κνπζνπικάλσλ 

δεδνκέλνπ φηη ε ίδηα ε εζληθή ηαπηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο 

πξνζδηνξίζζεθε κε θξηηήξην ηε  ζξεζθεία. Αληηζέησο, νη έξβνη θαη νη Κξνάηεο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζηνξηθή ζπκβνιή ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηνπ Καζνιηθηζκνχ 

αληίζηνηρα ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηνπο ζπλείδεζεο,  ελεξγνχλ ζηελά πιένλ 

κε γλψκνλα εζληθέο ζθνπηκφηεηεο θαη απιψο εθκεηαιιεχνληαη ην ζξεζθεπηηθφ 

ζηνηρείν.   

Ζ απφθαζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ κε ηηο ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ, πξνζθξνχεη ζηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κε ηελ 

εκθάληζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία έπιεμε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο 

κε κηα ζρεηηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε, αιιά κε ζαθψο κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Οη  

νκαιέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζα νδεγνχζαλ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ λα 

ζπγθιίλνπλ κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν, επλνψληαο ηελ πξννπηηθή ηεο έληαμήο ηνπο 
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θαη ηαπηφρξνλα κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε απφ ηελ ζπγθξφηεζε κηαο ηεισλεηαθήο 

έλσζεο κε ηα παιαηά θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Κάηη ηέηνην φκσο δελ ζπκβαίλεη, ιφγσ 

ηεο αζηάζεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθάιεζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.  

 Οη δηαθπκάλζεηο ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλάκεζα ζηηο ππφ 

έληαμε ρψξεο θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ, έγηλαλ πην έληνλεο θαζηζηψληαο ην 

θφζηνο ηεο δηεχξπλζεο αθφκα πην απερζέο. Όπσο αλαιχζεθε, έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο ηεο νηθνλνκηθήο θάκςεο, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ νπζηαζηηθά εηζήγαγαλ ηελ θξίζε απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κέζσ 

ηεο αλαζηξνθήο ζηελ εηζξνή θεθαιαίσλ θαη ηεο επηδείλσζεο ησλ δεηθηψλ 

εμσηεξηθήο εππάζεηαο.   

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, έρνληαο ππφςε, ινηπφλ ηελ θαίξηα γεσπνιηηηθή-

γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο εξβίαο ζηα Βαιθάληα, είλαη πξνθαλέο φηη ε ρψξα απηή 

απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ζηξαηεγηθφ εηαίξν ηεο Διιάδαο ζηελ πεξηνρή. Ζ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ζρέζε κεηαμχ Διιάδαο θαη εξβίαο, δειαδή κηαο λαπηηθήο δχλακεο κε 

κηα επεηξσηηθή απνηειεί, φρη κφλν έλα πνιχ ηζρπξφ γεσπνιηηηθφ δίπνιν 

ζηαζεξφηεηαο ζηα Βαιθάληα, αιιά θη έλαλ πνιιαπιαζηαζηή ηζρχνο γηα ηελ θάζε 

ρψξα μερσξηζηά. Χζηφζν, εάλ ην δίπνιν απηφ δηαξξαγεί ζην Κφζζνβν ή ζηε 

FYROM (κέζσ κηαο «Μεγάιεο Αιβαλίαο» ή κηαο «Μεγάιεο Βνπιγαξίαο»), ηφηε ε 

αζηάζεηα κπνξεί λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηα Βαιθάληα γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, 

αιιάδνληαο ην γεσπνιηηηθφ ηνπο ράξηε. Με βάζε απηφ ην ελδερφκελν πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή.  
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