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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Τα ιστορικά γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί στα Βαλκάνια τα τελευταία 

200 χρόνια είναι αποτέλεσμα της εθνικής, γλωσσικής και θρησκευτικής 

ανομοιομορφίας της χερσονήσου. Κατά τον 19ο αιώνα, οι περισσότεροι βαλκανικοί 

λαοί, ανάμεσά τους και οι Έλληνες, απέκτησαν με αιματηρούς απελευθερωτικούς 

πολέμους την ανεξαρτησία τους από τον τουρκικό ζυγό (όταν άλλοι ευρωπαϊκοί 

λαοί ανέπτυσσαν αλματωδώς το εμπόριο και τη βιομηχανία τους). Κατά τον 20ο 

αιώνα οι κάτοικοι της χερσονήσου υπέφεραν από δύο βαλκανικούς και δύο 

παγκόσμιους πολέμους. Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις αρχές 

του 1990 απέδειξε τη βαθιά διάβρωση των πολιτικών συστημάτων που τα 

περιέβαλε. Ταυτόχρονα όμως η παραπάνω εξέλιξη άνοιξε και πάλι παλαιά 

εθνικιστικά και αλυτρωτικά τραύματα. Σήμερα, οι προωθούμενες από την 

ευρωπαϊκή θεσμική οργάνωση δράσεις αποσκοπούν στη διαμόρφωση πολιτικού 

και θεσμικού κλίματος ικανού να βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες χώρες να 

εμπεδώσουν τη δημοκρατία και τις προτεραιότητες της συμμετοχικής κοινωνίας 

(των πολιτών). 

 Οι θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές μεταλλάξεις των βαλκανικών χωρών 

είχαν σοβαρό αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άμεση γειτονία 

με τις χώρες αυτές, που διέρχονται περίοδο ελπίδας αλλά ταυτόχρονα και 

αναταραχής. Νέα κράτη δημιουργούνται, διάφορες εθνικές διεκδικήσεις 

επαναπροβάλλονται, ενώ η αμφισβήτηση των υπαρχόντων συνόρων είναι πολύ 

πιθανή. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί η οντότητα του Κοσσυφοπεδίου, που 

παρά την γεωγραφική του εγγύτητα με την Ελλάδα δεν παύει να παραμένει 

άγνωστη υπόθεση για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Με την 

παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διαμορφωθείσα κατάσταση 

στο Κοσσυφοπέδιο και πώς η διεθνή αναγνώριση της ανακήρυξης της 

ανεξαρτητοποίησή της επηρεάζει την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της 

Ελλάδας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Υπάρχει ένα μικρό τμήμα διαφιλονικούμενης γης, πλούσιο σε ιστορία αλλά 

φτωχό από οιαδήποτε άλλη άποψη, της οποίας ο κυρίαρχος πληθυσμός των δύο 

εκατομμυρίων Μουσουλμάνων θέλει να το μετατρέψει σε ένα ανεξάρτητο, διεθνώς 

αναγνωρισμένο κράτος. Ενώ η εν λόγω φιλοδοξία υποστηρίζεται από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς 

κοινότητας, μία τέτοια πράξη θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας σε γεωπολιτικά, 

νομικά, ηθικά θέματα και θέματα ασφαλείας και θα δημιουργούσε μία μαύρη τρύπα 

αναρχίας, ενδημικής διαφθοράς και τρομοκρατίας του ιεροπολεμικού ισλαμιστικού 

κινήματος (jihadist)». 

James Jatras και Serge Trifkovic
1
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 αποτέλεσε ένα κοσμοϊστορικό 

γεγονός που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία νέων κρατών στον ευρύτερο 

μετα-σοβιετικό χώρο αλλά και σε μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών 

ανακατατάξεων, όπου τα αποσχιστικά κινήματα, μέσω της έκφρασης του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης επανήλθαν στο προσκήνιο και στιγμάτισαν την 

τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα με τις προεκτάσεις τους να φθάνουν μέχρι τις 

μέρες μας. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω περιπτώσεις, όπως και άλλες 

παρεμφερείς, δείχνουν ότι οι αποσχίσεις εδαφών είναι κομμάτι της σύγχρονης 

διεθνούς πραγματικότητας. Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο ότι «στο άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν παίζουν 

κανένα ρόλο, παρά μόνο εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών» 

(Κουσκουβέλης 2004, 61). Έτσι, ενώ η απόσχιση και το δικαίωμα της 

αυτοδιάθεσης των λαών δεν γίνονται αποδεκτά από το διεθνές δίκαιο πέραν του 

περιβάλλοντος της από-αποικιοποίησης, παρά ταύτα τα κράτη τείνουν να 

                                            
1 James Jatras, Διευθυντής του Αμερικανικού Συμβουλίου για το Κοσσυφοπέδιο στην 
Ουάσιγκτον, και πρώην Διπλωμάτης και Ανώτερος Ερευνητής της US Senate Republican Policy 
Committee. Serge Trifkovic, Υπεύθυνος Σύνταξης για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Επιθεωρήσεως «Chronicles: A Magazine of American Culture» που εκδίδεται από το The Rockford 
Institute και συγγραφέας «Defeating Jihad: How the Waron Terror May Yet Be Won, in Spite of 
Ourselves» (Μάζης 2007, 49). 
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προβάλλουν την παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου ως δικαιολογία για 

επέμβαση στις περιπτώσεις που απειλούνται τα ζωτικά τους συμφέροντα. 

 Τη στιγμή που η διάλυση της σοβιετικής αυτοκρατορίας δημιουργούσε ένα 

κενό ισχύος σε επίπεδο παγκόσμιου συστήματος, η Δύση προχωρούσε σταδιακά 

σε ένα άνοιγμα ανατολικά με στόχο να προσεγγίσει χώρες του ανατολικού μπλοκ 

στην Κεντρική Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το νέο διεθνές πλαίσιο, καθοριστικός είναι 

ο ρόλος του ΝΑΤΟ που καλείται να διαχειριστεί τις ευρωατλαντικές σχέσεις με 

τρόπο που να προσαρμόζεται στη νέα πολιτική πραγματικότητα εστιάζοντας όλες 

τις ενέργειές της στο σχεδιασμό μιας νέας ταυτότητας που θα την 

επαναπροσδιόριζε ως τον κυρίαρχο μηχανισμό συλλογικής ασφάλειας της 

Βορειοατλαντικής συμμαχίας. 

 Ο δημόσιος διάλογος για την πιθανή μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ και την πιθανή 

εισδοχή στη συμμαχία χωρών του πάλαι ποτέ ανατολικού μπλοκ προκάλεσε την 

αντίδραση της Μόσχας που αισθανόταν ότι οι ΗΠΑ προωθούσαν μια στρατηγική 

απομόνωσης και περικύκλωσης της χώρας. Για πολλούς στη Μόσχα η πολιτική 

αυτή στόχευε να στερήσει την ηττημένη υπερδύναμη ζωτικό χώρο δράσης στη 

ζώνη του «Εγγύς Εξωτερικού» της (Βοσκόπουλος 2007, 280 - 281). 

 Μέρος αυτού του ρωσο-αμερικανικού ανταγωνισμού, είναι υπεύθυνο, μεταξύ 

άλλων, για την αποσταθεροποίηση του υποσυστήματος της ΝΑ Ευρώπης με μία 

από τις συνέπειες (σε συνδυασμό με λοιπές ενέργειες περιφεριακών ισχυρών 

πόλων) να αποτελεί η στρατιωτική επέμβαση στην κρίση της Κοσσυφοπεδίου, τον 

Μάρτιο του 1999, και την επακόλουθη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτητοποίησης 

της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου, τον Φεβρουάριο του 2008, και την άμεση 

αναγνώριση αυτής από το σύνολο σχεδόν της Δυτικής συμμαχίας. 

 Το επιχείρημα της Δύσης, ότι το Κοσσυφοπέδιο «... αποτελεί μοναδική 

περίπτωση που προήλθε από τις ιδιάζουσες συνθήκες που επέβαλε η διάλυση 

της Γιουγκοσλαβίας» (Rice 2008) δεν πείθει την Ρωσία και παρέχει το άλλοθι για 

την επέμβασή της στον Καύκασο (Ν. Οσσετία-Αμπχαζία) τον Αύγουστο του 2008 

και την επακόλουθη μονομερή αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους, τονίζοντας ότι 

η αναγνώρισή τους είναι συνέπεια της μονομερούς κίνησης των δυτικών κρατών, 

τα οποία προέβησαν στη αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου. 

 Στο παραπάνω «παζλ» των εξελίξεων, που προκλήθηκε από τη 
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δημιουργηθείσα κατάσταση στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, η Ελλάδα, παρά τη 

δημοσιονομική κρίση, ως μέλος σημαντικών διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΝΑΤΟ, 

Ε.Ε), παρουσιάζει σχετικά μια σταθερότητα σχεδόν σε όλους τους τομείς και 

κατέχει δε μια κομβική γεωγραφική θέση στην χερσόνησο των Βαλκανίων.  

 Η κρίση όμως του Κοσσυφοπεδίου καλεί την Ελλάδα να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά έναν ιδιαίτερο απαιτητικό συνδυασμό απειλών και κινδύνων στα 

σύνορά της, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εθνικιστικές εξάρσεις, η εμφάνιση 

πυρήνων του Ισλαμικού κράτους και οι επιδιώξεις της Τουρκίας για ανάληψη 

ηγετικού ρόλου στη Βαλκανική χερσόνησο. 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της διατριβής είναι: 

 1. Να παρουσιαστούν οι συνέπειες και τα προβλήματα που ενδεχομένως 

προκύπτουν για την ασφάλεια και εξωτερική πολιτική της Ελλάδος μετά από τις 

εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο. 

 2. Να παρουσιαστεί μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική προσέγγιση και 

ανάλυση των γεγονότων, που δημιούργησαν το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου 

και τη συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή. 

 Στα παρακάτω κεφάλαια σίγουρα δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό αλλά θα 

δούμε συμπεράσματα και προτάσεις που θα αφορούν στην ανάδειξη πιθανόν 

συνεπειών που δυναμικά ενδέχεται να εμφανιστούν στην εθνική ασφάλεια και 

εξωτερική πολιτική της χώρας μας από την ανεξαρτητοποίηση του 

Κοσσυφοπεδίου. Με γνώμονα την επιδίωξη του παραπάνω στόχου, η παρούσα 

εργασία στο πρώτο κεφάλαιο της θέλοντας να εξετάσει τη σημασία της θέσης που 

κατέχει το Κοσσυφοπέδιο στη περιοχή των Βαλκανίων, θα παρουσιαστεί μια 

ιστορική αναδρομή του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου μέχρι σήμερα, στοιχεία 

σχετικά με τη γεωγραφία και το πληθυσμό της περιοχής και συμπεράσματα επί της 

γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής της αξίας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι προκλήσεις, οι κίνδυνοι και οι απειλές 

που αντιμετωπίζει η εθνική ασφάλεια και θα επιχειρηθούν να παρουσιαστούν τα 

προβλήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία σε ότι αφορά στις 

συνέπειες που θα εμφανιστούν από την διεθνή αναγνώριση της 

ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετηθεί, σε συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου, ένας 

άλλος τομέας αλληλένδετος με την εθνική ασφάλεια και αυτός είναι η ελληνική 

εξωτερική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η εξωτερική πολιτική που 

εφαρμόζει η Ελλάδα στα Βαλκάνια από την μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα 

και θα επικεντρωθεί στους χειρισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών στην υπόθεση 

του Κοσσυφοπεδίου. Στη συνέχεια του κεφαλαίου επιχειρείται η παρουσίαση του 

ρόλου του εσωτερικού περιβάλλοντος και των ιδεολογικών ρευμάτων στη 

διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. 

 Στο καταληκτικό τέταρτο κεφάλαιο, μετά από μία σύνοψη της κατάστασης, θα 

παρατεθούν προβληματισμοί και εκτιμήσεις μέσα από την παρουσίαση πιθανόν 

σεναρίων σχετικά με την εξέλιξη της κρίσης του Κοσσυφοπεδίου και θα 

αναζητηθούν προτάσεις με σκοπό τον πυροσβεστικό και κατασταλτικό χαρακτήρα 

των σχέσεων της Ελλάδας με τους κύριους «παίκτες» της υπόθεσης τη Σερβία και 

το Κοσσυφοπέδιο, ώστε στην αυριανή τάξη πραγμάτων η θέση της χώρας μας στο 

περιφερειακό υποσύστημα της ΝΑ Ευρώπης να είναι ηγετική και κυρίαρχη. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Για την σύνταξη της παρούσας διατριβής λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 1. Η κατάσταση του Κοσσυφοπεδίου θα παραμείνει στο καθεστώς που 

έχει οριστεί από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

 2. Έχουν ληφθεί υπόψη τα γεγονότα και οι εξελίξεις στο θέμα του 

προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου μέχρι τον Δεκέμβριο 2015. 

 3. Να μην εμφανιστούν ακραία πολιτικοστρατιωτικά φαινόμενα(π.χ. 

πολεμική σύρραξη μικρής ή μεγάλης κλίμακας) στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου 

και να μην υπάρξει επέμβαση ξένων κρατών που θα υποστηρίζουν πληθυσμιακές 

ομάδες του Κοσσυφοπεδίου. 

 4. Τα σύνορα των κρατών της Βαλκανικής θα παραμείνουν ως έχουν. 



-5- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η στρατηγική αξία του υψιπέδου Κοσσυφοπεδίου, σε συνδυασμό με το 

συσχετισμό ισχύος και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, 

προσδιορίζει και την γεωπολιτική σημασία του. 

 Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι γεωγραφικοί παράγοντες είχαν πάντα τη 

πρώτη θέση στους πολιτικούς υπολογισμούς, όχι μόνο των ισχυρότερων κρατών, 

που επιδιώκουν να παίζουν πρωταγωνιστικό και κύριο ρόλο στη διεθνή πολιτική 

(ΗΠΑ-Ρωσία-ΝΑΤΟ), αλλά και στην εθνική πολιτική μικρότερων κρατών, για τα 

οποία τα κατάλληλα γεωγραφικά σύνορα αποτελούν εγγύηση για την εθνική τους 

ασφάλεια (Σερβία – Κοσσυφοπέδιο – Αλβανία – Π.Γ.Δ.Μ). 

 Παράλληλα, αναζητώντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν την έννοια 

του πληθυσμού προκύπτουν στοιχεία που αν και αποτελούν μεγέθη με 

απροσδιόριστο μέτρο είναι άρρηκτα συνυφασμένα και των οποίων οι λειτουργίες 

πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά και όχι μεμονωμένα. Το σύνολο αυτών των 

παραγόντων ενδέχεται να έχει αρνητικές και θετικές επιπτώσεις στην αμυντική, 

εσωτερική και εξωτερική πολιτική κάθε χώρας. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία 

του Κοσσυφοπεδίου μέσα από την εξέταση δύο από τους αντικειμενικούς 

παράγοντες που καθορίζουν την ισχύ
2
 ενός κράτους, τη γεωγραφία και το 

                                            
2 Στη βιβλιογραφία των Διεθνών Σχέσεων και της Πολιτικής Επιστήμης έχουν παρατεθεί πολλοί 
ορισμοί για την ισχύ, τόσοι που μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι είναι αντίστοιχοι με τον αριθμό των 
ερευνητών που έχουν μελετήσει τη σημασία της. Εστιάζοντας στη σύγχρονη εποχή, ο Hans 
Morgenthau όρισε την ισχύ ως σχέση ανάμεσα σε δύο πολιτικούς δρώντες, όπου ο δρων Α έχει την 
ικανότητα να ελέγχει τη σκέψη και τις πράξεις του δρώντος Β (Κουλουμπής 1995, 88). Ο Karl Deutsch 
δίνει τους εξής ορισμούς «ισχύς είναι η ικανότητα να επικρατεί κάποιος σε συγκρούσεις, και να 
υπερβαίνει τα κάθε είδους παρεμβαλλόμενα εμπόδια» και «η ισχύς συνίσταται στο να δέχεται κάποιος 
το μικρότερο ποσό επίδρασης από κάποιο μη αυτόνομο σύστημα, ενώ επιφέρει μεγαλύτερο ποσό μη 
αυτόνομης μεταβολής σε κάποιο άλλο σύστημα» (Καλλιώρας 1998, 40-41). Θα μπορούσαν να 
παρουσιαστούν και άλλοι ειδικοί ορισμοί από διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες, αλλά κρίνεται 
σκόπιμο να γενικευθεί η έννοια της ισχύος. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη , με τον όρο 
ισχύς εννοούμε γενικώς τη δυνατότητα να ενεργεί κανείς θετικά ή αρνητικά (με διαταγή ή απαγόρευση) 
πάνω σε κάποιον ή σε κάτι (Κουσκουβέλης 2004, 140). Τέλος, σύμφωνα με τον Joseph Nye, ισχύς είναι 
η ικανότητα να επηρεάζεις τη συμπεριφορά των άλλων για να επιτυγχάνεις τα αποτελέσματα που 
θέλεις (Nye 2005, 28). 
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πληθυσμό. Αυτοί οι δύο συντελεστές ισχύος
3
 σε συνδυασμό με τις πηγές πλούτου 

που διαθέτει μία χώρα αποτελούν τα κύρια στοιχεία του, κατά τον Κονδύλη, 

«γεωπολιτικού δυναμικού» ενός κράτους (Κονδύλης 1999, 383 - 393). Η 

γεωγραφία συναρτάται με την έκταση μίας χώρας, με τη μορφολογία του εδάφους, 

με τη θέση της χώρας στο άμεσο περιβάλλον της (γειτνίαση) και στο ευρύτερο 

διεθνές σύστημα και με το κλίμα της, αυτές «οι τέσσερις διαστάσεις προσφέρουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ισχύος» (Κουσκουβέλης 2004, 151). Ο 

συντελεστής γεωγραφία επηρεάζει τη χάραξη, την υιοθέτηση και την εκτέλεση των 

πολιτικών από μέρους του κάθε παράγοντα του διεθνούς συστήματος.  

 Θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η κρίση του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί μια 

κλασσική περίπτωση εθνοτικών διαφορών, αλλά όμως είναι δύσκολη να 

κατανοηθεί και ακόμα πιο δύσκολη να επιλυθεί. Για να μπορέσει να καταστεί 

σαφής το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει αρχικά να ανατρέξουμε πίσω 

στο χρόνο ξεκινώντας από την πλούσια και πολυτάραχη ιστορία της περιοχής 

μέχρι το σήμερα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 Οι Σέρβοι, στο μεσαίωνα (13ος αιώνας), απέσπασαν το Κοσσυφοπέδιο
4
 από 

τη βυζαντινή επικράτεια. Πλήθος μοναστηριών, εκκλησιών και το Πατριαρχείο του 

Ιπεκίου μαρτυρούν την πολιτιστική άνθηση των Σέρβων, σε ένα γεωγραφικό χώρο 

                                            
3 Οι συντελεστές ισχύος ενός κράτους είναι συσχετισμός τόσο των ανθρώπινων όσο και των 
υλικών δυνατοτήτων καθώς και η προθυμία και ικανότητα να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες 
για να επηρεάσει ένα άλλο κράτος. Ο Hans Morgenthau παρουσιάζει ένα σύνολο οκτώ 
συντελεστών: πληθυσμός, εθνική ομοιογένεια, γεωγραφία, βιομηχανική ικανότητα, φυσικές πηγές 
πλούτου, στρατιωτική προετοιμασία, φρόνημα, ποιότητα της διπλωματίας (Κουσκουβέλης 2004, 
147). Ενώ, ο Kenneth Waltz υποστήριξε ότι τα κράτη εξαρτούνται από τον τρόπο που 
διαβαθμίζονται σε όλα τα παρακάτω στοιχεία: μέγεθος πληθυσμού και έκταση εδάφους, 
προικοδότηση με πλουτοπαραγωγικούς πόρους, οικονομική δυνατότητα, στρατιωτική δύναμη, 
πολιτική σταθερότητα και ικανότητα. Από την άλλη ο Hedley Bull καθόρισε την ύπαρξη 
συντελεστών εσωτερικής ισχύος κατά αιώνα, δηλαδή το 18ο αιώνα το έδαφος και τον πληθυσμό, 
το 19ο αιώνα τη βιομηχανία και τη στρατιωτική οργάνωση και τον 20ο αιώνα τη στρατιωτική 
τεχνολογία (Bull 2009, 148). Γενικεύοντας, μπορεί να αναφερθεί ότι κύριοι και καθοριστικοί 
συντελεστές ισχύος είναι ο πληθυσμός, η γεωγραφία, η οικονομία, οι ΕΔ, η διπλωματία, η 
τεχνολογία και το εσωτερικό – εξωτερικό περιβάλλον. 

4 Στα Σέρβικα η λέξη Kosovo προέρχεται από τη λέξη Kos που μεταφράζεται στα ελληνικά ως 
«κοτσύφι» και Kosovo που σημαίνει «πεδίο με κοτσύφια». Σύμφωνα με το Λεξικό Νέας Ελληνικής 
γλώσσας Γ.Μπαμπινιώτη,σελ:938, το λήμμα Κοσσυφοπέδιο προέρχεται από την αρχαία λέξη 
κόσσυφος «κοτσύφι», με αποτέλεσμα όταν προστεθεί και το συνθετικό «πεδίο» να δημιουργηθεί η 
λέξη Κοσσυφοπέδιο. 
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που περιλαμβάνει επίσης την μικρότερη περιοχή των Μετοχίων
5
 που βρίσκεται 

στο δυτικό Κοσσυφοπέδιο. 

 

Χάρτης 1: Η περιοχή του Κοσσυφοπεδίου και των Μετοχίων 

 Το Κοσσυφοπέδιο, υπήρξε το λίκνο της εθνικής και θρησκευτικής παράδοσης 

του Σερβικού Έθνους (Batakovic 2007, 9). Στην περιοχή κατοικούσαν και λίγοι 

Αλβανοί (4-5% του συνολικού πληθυσμού), οι οποίοι βρίσκονταν σε διαδικασία 

εκσλαβισμού και ως χριστιανοί ήταν ενταγμένοι στη σερβική κοινωνία. 

 Το 1389, στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι 

Κροάτες και οι Βλάχοι πολέμησαν στο πλευρό των Σέρβων εναντίον των 

                                            
5 Προέρχεται από την ελληνική λέξη «μετόχια» που σημαίνει μοναστηριακή περιουσία. 
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Οθωμανών. Η ήττα αυτή σήμανε την κατάλυση της μεσαιωνικής Σερβίας και πήρε 

θρυλικές (Καρακωστάνογλου 2000, 18 - 19) διαστάσεις στη συνείδηση των 

Σέρβων στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. 

 

Χάρτης 2: Η Σερβική αυτοκρατορία στην ακμή της 

 Η κατάσταση στην περιοχή άλλαξε ριζικά με τον μαζικό εξισλαμισμό των 

Αλβανών και την ταύτισή τους με τους Οθωμανούς καθώς και με τις μεγάλες 

δημογραφικές αλλαγές προς όφελος των Αλβανών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως από τα τέλη του 17ου αιώνα. Οι Σέρβοι, μετά τις εξεγέρσεις τους, για να 

αποφύγουν τα αντίποινα των Τούρκων, εγκατέλειψαν το Κοσσυφοπέδιο και 

μετέβησαν στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων. Τότε, Αλβανοί από ορεινές 

περιοχές κατέκλυσαν τις πεδιάδες του Κοσσυφοπεδίου είτε για οικονομικούς 

λόγους, είτε για να αποφύγουν την εκδίκηση αίματος (Καρακωστάνογλου 2000, 
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19). Πολλές ορθόδοξες εκκλησίες κατεδαφίστηκαν, αλλά και πολλές παρέμειναν 

όρθιες, για να υπενθυμίζουν στους Σέρβους το ένδοξο παρελθόν και ότι η περιοχή 

αποτελούσε την «ιερή γη» (terra sacra) που έπρεπε κάποτε να απελευθερωθεί. 

 Η επιδίωξη για ανεξαρτησία των Αλβανών στηρίζεται στην εδαφική 

συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα. Η Αλβανία διακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1912 

στηριζόμενη στην δραστηριότητα μιας εθνικιστικής ομάδας
6
, της πόλης Πρίζνεν 

του Κοσσυφοπεδίου, η οποία είχε ιδρυθεί το 1878.  

 Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και η σύγκρουση μεταξύ Σέρβων και 

Αλβανών χρονολογείται κυρίως από τους Βαλκανικούς πολέμους. Κατά την 

διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέμου, ο Σερβικός στρατός απελευθέρωσε το 

Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που θεωρήθηκε ως η σερβική εκδίκηση για την ήττα του 

1389. Το 1913 το Κοσσυφοπέδιο επιδικάστηκε στη Σερβία ως αντιστάθμισμα για 

την απομάκρυνση των Σέρβων από την Αδριατική (Καρακωστάνογλου 2000, 23). 

Οι Αλβανοί, στην διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατάφεραν να ενισχύσουν 

πληθυσμιακά την παρουσία τους στο Κοσσυφοπέδιο και στη συνέχεια άσκησαν 

πιέσεις προς τους Σέρβους, οι οποίοι σταδιακά διέρρευσαν από την περιοχή προς 

την κυρίως Σερβία (Καρακωστάνογλου 2000, 26). 

 Οι Κοσοβάροι Αλβανοί πέτυχαν το 1974 μία ευρύτατη αυτονομία, σύμφωνα 

με το αποκεντρωτικό Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, που καταρτίστηκε από τον Τίτο. Οι 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν έδωσαν στους Αλβανούς την ευκαιρία να πάρουν 

στον έλεγχό τους τα κρατικά όργανα και να επικρατήσουν στην αυτόνομη επαρχία. 

Οι Σέρβοι, κατά καιρούς προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση με αστυνομικά 

μέτρα καταστολής. Οι Αλβανοί επικαλούμενοι την πληθυσμιακή τους υπεροχή 

ζητούσαν την απόδοση στο Κοσσυφοπέδιο καθεστώτος Δημοκρατίας ισότιμης με 

τις άλλες έξι
7
 της πρώην Γιουγκοσλαβίας.  

 Το 1989, ο ανερχόμενος σερβικός εθνικισμός, υπό τον Σλόμπονταν 

                                            
6 Μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) οι επικεφαλής των αλβανικών κοινοτήτων της 
ΝΔ Σερβίας (και του Κοσσυφοπεδίου – Μετοχίων) συγκεντρώθηκαν στην πόλη Πρίζνα (Πρίζρεν) 
και ίδρυσαν την Αλβανική Λίγκα (Σύνδεσμο), για τη προστασία των δικαιωμάτων του αλβανικού 
έθνους, γεγονός, που αποτέλεσε στην πραγματικότητα τη πρώτη προσπάθεια χειραφέτησης του 
αλβανικού στοιχείου, που μέχρι τότε δεν αποτελούσε συγκροτημένη οντότητα. 

7 Η γιουγκοσλαβική ομοσπονδία απαρτιζόταν από τις έξι σοσιαλιστικές δημοκρατίες που 
δημιουργήθηκαν το 1944 τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το  
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Μιλόσεβιτς, ανέτρεψε πραξικοπηματικά τη συνταγματική τάξη του Κοσσυφοπεδίου 

και κατήργησε το καθεστώς ευρείας αυτονομίας, περιορίζοντας το σε εδαφική 

αυτονομία, χωρίς τα προνόμια που απολάμβανε στο παρελθόν. Ακολούθως μία 

σειρά από γεγονότα, όπως η ανάληψη των κρατικών θέσεων από τους Σέρβους, 

είχε ως αποτέλεσμα την μαζική ανυπακοή και παθητική αντίσταση των Αλβανών, 

ενάντια στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ευρεία αστυνομική καταστολή και 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 1991, αδιαπραγμάτευτος 

στόχος των Αλβανών ήταν η ανεξαρτησία τους από την Σερβία και η δημιουργία 

ουδετέρου κράτους
8
.  

 Ο ηγέτης των Κοσοβάρων, Ιμπραήμ Ρουγκόβα
9
, ζητούσε από το 1993 

την δημιουργία, στο Κοσσυφοπέδιο, ενός διεθνούς προτεκτοράτου με διεθνή 

στρατιωτική παρουσία, το οποίο θα προετοίμαζε το έδαφος για την ανεξαρτησία 

της επαρχίας. Η κατάσταση μέχρι το τέλος του 1997 παρέμεινε στο επίπεδο της 

ελεγχόμενης έντασης. Τότε, την 28 Νοεμβρίου 1997 (Καρακωστάνογλου 2000, 

65), έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του ο Απελευθερωτικός Στρατός του 

Κοσσυφοπεδίου
10

 (ΑΣΚ), ο οποίος δήλωσε δημόσια την έναρξη γενικευμένου 

ένοπλου αγώνα για την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και την ενοποίησή του 

                                            
Μαυροβούνιο και τη σημερινή Π.Γ.Δ.Μ, καθώς και από δύο αυτόνομες περιοχές, το Κοσσυφοπέδιο 
και τη Βοϊβοντίνα, επιμέρους επαρχίες της Σερβίας 

8 Το 1990-91 διεξήγαγαν δικό τους δημοψήφισμα και εκλογές, ψήφισαν Σύνταγμα και 
διακήρυξαν την ίδρυση της «Δημοκρατίας της Κοσσόβας». Οι αποσχίσεις των άλλων Δημοκρατιών 
και η διεθνής απομόνωση της νέας Γιουγκοσλαβίας (Σερβία – Μαυροβούνιο) τους παρείχαν ισχυρό 
κίνητρο και μια εξαιρετική ευκαιρία: προβολής του αιτήματος δημιουργίας ουδέτερου κράτους, με 
μια ενδιάμεση μεταβατική περίοδο αυτονομίας ολίγων ετών, όπου θα επακολουθούσε 
δημοψήφισμα, με βέβαιο πλέον το αποτέλεσμα υπέρ της ανεξαρτησίας. 

9 Πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου κατά την δεκαετία του ενενήντα, και ιστορικός ηγέτης ο 
οποίος ακολουθούσε µια τακτική παθητικής αντίστασης, που τον έφερε σε αντίθεση µε άλλους 
Κοσοβάρους οι οποίοι ήθελαν πιο δυναµική παρουσία και οι οποίοι ίδρυσαν τον Απελευθερωτικό 
Στρατό του Κοσσυφοπεδίου, ΑΣΚ (UCK), και επεδίωκαν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. 

10 Οι ειρηνευτικές συμφωνίες του Dayton, τον Νοέμβριο του 1995 στο Οχάιο των ΗΠΑ, 
οδηγούν στη διευθέτηση των συγκρούσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία. Για πολλούς 
μελετητές, η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο αίτημα των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου για 
ανεξαρτησία, οδήγησε στην ανάδυση του ΑΣΚ και σε ένα δεύτερο γύρο αιματηρών συγκρούσεων 
μεταξύ σερβικού στρατού και Κοσοβάρων εθνικιστών. Η έναρξη της ένοπλης δράσης του ΑΣΚ 
άλλαξε άρδην το σκηνικό στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου. Πολιτικές δολοφονίες Σέρβων και 
συνεργαζόμενων Αλβανών, τρομοκρατικές ενέργειες και άλλες παράνομες δραστηριότητες στη 
διετία 1996-1997 ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο ένοπλος αγώνας για την ανεξαρτητοποίηση του 
Κοσσυφοπεδίου και την ενοποίησή του με την Αλβανία άρχισε συστηματικά τον Ιανουάριο του 
1998. Στην προσπάθειά του αυτή ο ΑΣΚ ενισχύθηκε τόσο από Αλβανούς εθελοντές της Αλβανίας, 
όσο και της Π.Γ.Δ.Μ, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί, αλλά και να περιπλακεί περισσότερο η 
κατάσταση. Σημειωτέον, ότι έσπευσαν εθελοντές Αλβανοί και από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 
στις οποίες ζούσαν ως μετανάστες. 
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με την Αλβανία. Ακολούθησαν ένοπλες συγκρούσεις του ΑΣΚ με τον 

Γιουγκοσλαβικό στρατό. Από την πλευρά του ο ΟΗΕ προσπαθεί να επιληφθεί της 

κατάστασης εκδίδοντας μια σειρά αποφάσεων που καταδικάζουν την άσκηση βίας 

τόσο από τον ομοσπονδιακό γιουγκοσλαβικό στρατό όσο και από τους Αλβανούς 

εθνικιστές, κάνουν λόγο για την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης, 

επιβεβαιώνουν την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας και εκφράζουν την 

υποστήριξή τους στη δημιουργία ενός περισσότερο αυτόνομου και ουσιαστικά 

αυτοδιοικούμενου καθεστώτος στην περιοχή (Vidmar 2012, 791-792). 

 Η συμφωνία Χόλμπρουκ – Μιλόσεβιτς
11

, η οποία προέβλεπε την αποχώρηση 

των μονάδων του Γιουγκοσλαβικού στρατού που είχαν εισέλθει στην επαρχία για 

την καταστολή της αλβανικής εξέγερσης, την παύση της δράσης του ΑΣΚ, την 

επιστροφή των εκτοπισμένων, την εγκατάσταση μιας Αποστολής Επαλήθευσης 

του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για την χορήγηση ευρείας αυτονομίας στην επαρχία εκτόνωσε 

την κρίση παροδικά. Η επανάληψη όμως της δράσης του ΑΣΚ υπονόμευσε την 

ειρηνευτική διαδικασία και άρχισαν πάλι οι συγκρούσεις.  

 Ακολούθησε η διαπραγματευτική διαδικασία στο Ραμπουιγιέ (Rambouillet) 

της Γαλλικής πρωτεύουσας (Φεβρουάριος – Μάρτιος 1999) μεταξύ Σέρβων και 

Κοσοβάρων Αλβανών με αρνητικά αποτελέσματα. Η άρνηση από πλευράς 

                                            
11 Η συμφωνία αυτή της 13 Οκτ 1998 έδωσε μια παροδική εκτόνωση στην κρίση, αλλά, 
δυστυχώς, η επανάληψη της δράσης του ΑΣΚ, ακόμη και εναντίον αμάχων Σέρβων, περιέπλεξε 
την κατάσταση. Σύμφωνα με τη συμφωνία θα αποχωρούσαν από το Κοσσυφοπέδιο ο 
Γιουγκοσλαβικός στρατός και οι λοιπές ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που εισήλθαν για την 
αντιμετώπιση του ΑΣΚ, θα στέλνονταν αντιπρόσωποι από τον ΟΑΣΕ (πρώην ΔΑ-ΣΕ) για την 
εποπτεία των συμφωνηθέντων και θα υποβαλλόταν μια βιώσιμη λύση του προβλήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
σύνορα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές του 
Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ (ΚΧ/ΗΕ), της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Χάρτη των 
Παρισίων του ΟΑΣΕ. Προβλεπόταν, επίσης, η δημιουργία αυτόνομης περιοχής, η διενέργεια 
δημοτικών και βουλευτικών εκλογών υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ και η εγκατάσταση νομοθετικών, 
εκτελεστικών και δικαστικών σωμάτων στα πλαίσια της αυτονομίας. Δυστυχώς ο ΑΣΚ απέρριψε τη 
συμφωνία μέσω του εκπροσώπου του Αντέμ Ντεμάτσι, χαρακτηρίζοντάς τη ως «ανεύθυνη, διότι 
καταργώντας τη Δημοκρατία και τα σύνορα του Κοσσυφοπεδίου καταργεί άμεσα και τον ΑΣΚ σαν 
μια πραγματική δύναμη». Αλλά και η Προεδρία των Κοσοβάρων Αλβανών, υπό τον Ρουγκόβα, 
ζήτησε ως μόνη λύση την ανεξαρτησία. Συνεπώς, οι Αλβανοί έμειναν αμετακίνητοι στην 
αυτοανακηρυχθείσα ανεξάρτητη «Δημοκρατία της Κοσσόβας», αγνοώντας τη λύση της αυτονομίας 
που υιοθέτησε το Βελιγράδι και είχε την υποστήριξη και της διεθνούς κοινότητας. Επακολούθησαν 
συζητήσεις και συσκέψεις αξιωματούχων του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι, το οποίο πίεζαν να 
προχωρήσει στη συμφωνία Χόλμπρουκ - Μιλόσεβιτς, χωρίς όμως το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ να 
εξαντλήσουν τα περιθώρια πίεσής τους προς τους Αλβανούς, ώστε να εξασφαλίσουν και τη δική 
τους καλόπιστη σύμπραξη για τον τερματισμό της βίας και την επίτευξη δίκαιης διευθέτησης του 
προβλήματος. 
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Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ) και Σερβίας να 

υπογράψουν τις Συμφωνίες του Ραμπουιγιέ
12

, θα αναγκάσει το ΝΑΤΟ να επέμβει 

στρατιωτικά στη Σερβία, ξεκινώντας τις επιχειρήσεις εναντίον της στις 24 Μαρτίου 

του 1999 που θα λήξουν στις 09 Ιουνίου του ιδίου έτους και θα γίνουν γνωστές ως 

ο βομβαρδισμός των 78 ημερών
13

 στη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου αλλά και 

ολόκληρης της Γιουγκοσλαβίας. 

 Σε ότι αφορά την απόφαση του ΝΑΤΟ να επέμβει στρατιωτικά στη Σερβία, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ)14 αναγνώρισε 

ότι η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο Κοσσυφοπέδιο εντάσσεται στο 

Κεφάλαιο VII (άρθρο 42) του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και προσδιόρισε την 

ευθύνη των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων στην πρόκληση ανθρωπιστικής κρίσης 

στην περιοχή, χωρίς όμως να εγκρίνει ρητώς τη χρήση βίας. Παρά ταύτα, τα κράτη 

- μέλη του ΝΑΤΟ, με επικεφαλή τις ΗΠΑ, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την 

                                            
12 Υπό την πίεση του ΝΑΤΟ αποφασίστηκε η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την επίλυση 
του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου, όπου γενικώς η κατάσταση παρουσίαζε επιδείνωση και 
υποτροπή στη χρήση βίας, λόγω της συνεχιζόμενης δράσης του ΑΣΚ και των εκκαθαριστικών 
επιχειρήσεων του σερβικού στρατού και της αστυνομίας. Στις 06 Φεβ 99 άρχισε η ειρηνευτική 
συνδιάσκεψη στο Ραμπουιγέ των Παρισίων υπό τη συμπροεδρία των ΥΠΕΞ Γαλλίας και Αγγλίας 
και συμμετοχή των πρέσβεων των ΗΠΑ, Αυστρίας και Ρωσίας, ως διαπραγματευτών και 
αντιπροσωπειών της Σερβίας και των Κοσσοβάρων Αλβανών και του UCK. Είναι γεγονός, ότι κατά 
τις συνομιλίες του Ραμπουιγιέ η σερβική αντιπροσωπεία υπέβαλε αρκετές εποικοδομητικές και 
ρεαλιστικές προτάσεις, ενώ η στάση των Αλβανών ήταν άκαμπτη και συνεχώς αρνητική. Η σερβική 
πλευρά παρέμεινε στις θέσεις της, ήτοι ότι ήταν δυνατή η εξεύρεση ειρηνικής πολιτικής λύσης, που 
να παρέχει ευρεία αυτονομία στο Κοσσυφοπέδιο μέσα στη Γιουγκοσλαβία, στη βάση της ισότητας 
όλων των εθνικών κοινοτήτων. Απορριπτέα κάθε λύση απόσχισης ή μετατροπής του 
Κοσσυφοπεδίου ως τρίτης Δημοκρατίας στα πλαίσια της Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας. Οι Αλβανοί, 
από την άλλη, επέμειναν στη διενέργεια δημοψηφίσματος μετά τριετία μέσα στο Κοσσυφοπέδιο και 
δέχονταν την ευρεία αυτονομία, ως προσωρινή λύση μεταβατικού χαρακτήρα. Συνεπώς οι δύο 
πλευρές είχαν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το μέλλον της επαρχίας και έτσι οι συνομιλίες 
έληξαν με μόνη την αλβανική αντιπροσωπεία να υπογράφει μονομερώς το προτεινόμενο σχέδιο 
Συμφωνίας, ενώ οι Σέρβοι το απέρριψαν. 

13 Στις 23 Μαρ 99, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Χαβιέ Σολάνα, με δηλώσεις του κατέστησε γνωστό, ότι 
έδωσε εντολή, χωρίς την έγκριση των ΗΕ, για την έναρξη αεροπορικών βομβαρδισμών κατά της 
ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, που άρχισαν στις 24 Μαρτίου και διήρκησαν 78 μέρες, μετά την άρνηση 
της τελευταίας να δεχθεί τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας. Η «νέα τάξη πραγμάτων» δεν 
στηριζόταν στο διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν τηρήθηκε, με την πρόφαση παροχής προτεραιότητας 
στη προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας 
ανεξάρτητης χώρας. Η από αέρος επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας χαρακτηρίζεται ως από τις πιο 
τραγικές του 20ου αιώνα. Με χιλιάδες νεκρούς, περισσότερους τραυματίες και πολλές δεκάδες 
δισεκατομμυρίων δολαρίων υλικές ζημιές το επίπεδο ευημερίας της χώρας υποχώρησε τραγικά. Η 
εκπληκτική αντοχή του Γιουγκοσλαβικού λαού και στρατού απέναντι στα σφοδρά πλήγματα του 
ΝΑΤΟ οδήγησε τη Συμμαχία σε σκέψεις για την ανάληψη δράσης με χερσαίες δυνάμεις κατά του 
Κοσσυφοπεδίου. Η κατάληψη του Κοσσυφοπεδίου εκτιμήθηκε ως μη συμφέρουσα, γιατί θα 
συνεπαγόταν μεγάλες απώλειες και έτσι η κοινή ευρωπαϊκή γνώμη θα αντιδρούσε. 

14 Πρόκειται για τις αποφάσεις 1160, 1199, 1203 και 1239. 
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επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο (διωγμοί, γενοκτονίες 

κ.λπ.) και επικαλούμενα τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣΑ/ΗΕ αναγνώρισαν 

την κατάσταση ως «απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας», ενέργεια που, 

κατά τη γνώμη τους, συνιστά εξαίρεση της ακρογωνιαίας αρχής της διεθνούς 

έννομης τάξης (άρθρο 2 §4 του Χάρτη του ΟΗΕ) και έδωσαν έτσι το «πράσινο 

φως» για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία15. 

 Στις 09 Ιουν 99 υπογράφηκε στο Κουμάνοβο της Π.Γ.Δ.Μ, η 

στρατιωτικοτεχνική συμφωνία αποχώρησης των Γιουγκοσλαβικών δυνάμεων από 

το Κοσσυφοπέδιο και η εκεί εγκατάσταση και ανάπτυξη της Διεθνούς Στρατιωτικής 

Δύναμης KFOR
16

 (Kosovo Force). Το ΣΑ/ΗΕ στη συνεδρίασή του στις 10 Ιουν 99 

υιοθέτησε και κάλυψε με το κύρος του όλα τα συμφωνηθέντα καθώς και τη διεθνή 

παρουσία της KFOR στο Κοσσυφοπέδιο, με την περίφημη απόφαση 1244
17

. 

 Η απόφαση 1244 του ΣΑ/ΗΕ επιβεβαίωσε τα κυριαρχικά δικαιώματα και την 

εδαφική ακεραιότητα της ΟΔΓ και δεν περιέγραψε ούτε προδίκασε σε κανένα 

σημείο της οιανδήποτε μόνιμη πολιτική απόφαση σχετικά με το μελλοντικό 

καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Αντίθετα, προσδιόρισε ότι το οριστικό καθεστώς 

θα πρέπει να καθοριστεί μέσω «πολιτικής διαδικασίας». Η απόφαση 1244 

                                            
15 Η νομιμότητα της επέμβασης ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 

16 Από τον Ιούνιο του 1999 έως και σήμερα, η Νατοϊκή Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου (KFOR) 
Joint Guardian αποτελεί τον βασικό εγγυητή για την παροχή στρατιωτικής ασφάλειας στην 
περιοχή, μιας και η διεθνής κοινότητα δεν έχει επιτρέψει ακόμα στο Κοσσυφοπέδιο (που από το 
2008 είναι ανεξάρτητο κράτος) να αναπτύξει αυτόνομα τις δικές του ένοπλες δυνάμεις. Σε αυτό το 
σημείο αξίζει να σημειωθεί πως, σε μια προσπάθεια να δοθεί διεθνής νομιμότητα στην επέμβαση 
του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, έστω και εν μέρει, η αποστολή της KFOR εξουσιοδοτήθηκε ρητά 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας μέσα από το Ψήφισμα 1244 για το Κοσσυφοπέδιο (Τριανταφύλλου 
2015). 

17 Η απόφαση 1244 προέβλεπε κυρίως τα εξής: 
 1. Άμεσος τερματισμός της βίας στο Κοσσυφοπέδιο, αποχώρηση όλων των 
στρατιωτικών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων και αποστρατιωτικοποίηση του ΑΣΚ 
με ανάπτυξη, υπό την αιγίδα των ΗΕ, αποτελεσματικής διεθνούς πολιτικής και στρατιωτικής 
παρουσίας, με ουσιαστική συμμετοχή του ΝΑΤΟ. 
 2. Εγκατάσταση ενδιάμεσης διακυβέρνησης καθώς και εγκατάσταση και επίβλεψη της 
ανάπτυξης προσωρινών θεσμών δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης της περιοχής του 
Κοσσυφοπεδίου – Μετοχίων και έναρξη πολιτικής διαδικασίας για τη σύναψη ενδιάμεσης 
συμφωνίας πολιτικού πλαισίου, για αυτοκυβέρνηση στο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Ραμπουιγέ. 
 3. Μετά την αποχώρηση να επιτραπεί σε ένα αριθμό Σερβικού προσωπικού να 
επιστρέψει, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συνδέσμων με τη διεθνή πολιτική και στρατιωτική 
παρουσία, εντοπισμού και άρσης ναρκοπεδίων, διαφύλαξης ιστορικών χώρων και παρουσίας σε 
σημαντικές συνοριακές διαβάσεις. 
 4. Ασφαλής και ελεύθερή επιστροφή όλων των προσφύγων και εκτοπισμένων υπό την 
εποπτεία του Γραφείου του Υπάτου Αρμοστή των ΗΕ για τους πρόσφυγες και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση στο Κοσσυφοπέδιο οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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εξακολουθεί, 16 χρόνια μετά, να βρίσκεται σε ισχύ όσον αφορά στη διαδικασία 

προς το οριστικό καθεστώς και αποτελεί τη νομική βάση της αποστολής της 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo)
18

, που θα συνεχίζει την εμπλοκή της 

μέχρις ότου το ΣΑ/ΗΕ επικυρώσει νεότερη σχετική απόφαση
19

. 

 Τον Μάρτιο του 2004 λαμβάνει χώρα η πρώτη σημαντική μεταπολεμική 

αναθέρμανση της εθνικιστικής βίας
20

. Το ξέσπασμα της βίας καταδικάστηκε απ’ 

όλες τις μεριές, ωστόσο, αποτέλεσε ένα πισωγύρισμα που έθεσε σε αμφιβολία την 

προοπτική της ειρηνικής συμβίωσης των δυο κοινοτήτων και οδήγησε τη 

διαδικασία προσέγγισης σε αναστολή για έναν περίπου χρόνο.  

 Τον Οκτώβριο του 2005 το ΣΑ/ΗΕ αποδέχτηκε πρόταση του ΓΓΗΕ Κόφι 

Ανάν (Kofi Anan) για έναρξη της προαναφερόμενης πολιτικής διαδικασίας, με 

σκοπό την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στα δυο μέρη και ανέθεσε στον Μάρτι 

Αχτισάαρι (Martti Ahtisaari) να ηγηθεί της Ομάδας Επαφής για την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων. Η Ομάδα Επαφής διακήρυξε την πρόθεση της διεθνούς 

κοινότητας να διέπεται το τελικό καθεστώς από τις εξής βασικές αρχές: να μην 

υπάρξει επιστροφή στο προ-πολεμικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, διαμελισμός 

                                            
18 H παρουσία και η λειτουργία της UNMIK μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα «προσωρινό 
κυβερνητικό και διοικητικό σχήμα» που στοχεύει στην ομαλή υιοθέτηση εκ μέρους του 
Κοσσυφοπεδίου προτύπων και μηχανισμών ικανών να το καταστήσουν έτοιμο για μελλοντική 
αυτοδιάθεση, στηριζόμενο στις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των μειονοτήτων. O 
Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα [Special Representative of the Secretary - General 
(SRSG)] στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί τον ηγέτη της UNMIK. O Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού 
Γραμματέα στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί τoν υψηλότερο ιεραρχικά επίσημο διεθνή πολίτη στο 
Κοσσυφοπέδιο και χαίρει το μέγιστο βαθμό των εκτελεστικών εξουσιών που προέκυπταν από το 
ψήφισμα του 1244/1999, καθώς και αποτελούσε τον τελικό παράγοντα λήψης πολιτικών 
αποφάσεων. Με την πάροδο του χρόνου οι αρμοδιότητες που είχε η αποστολή μεταφέρθηκαν στα 
διαμορφωνόμενα όργανα του κράτους του Κοσσυφοπεδίου και η συμμετοχή της λάμβανε σταδιακά 
πιο επικουρικό χαρακτήρα. Ειδικά μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του κράτους στις 17 
Φεβρουαρίου 2008, οι αρμοδιότητες της μειώθηκαν αισθητά στο επίπεδο μιας πιο εποπτικής 
«μηχανής» διαφυλάσσοντας ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τη σταθερότητα. Τα θέματα του 
νόμου και της τάξης το 2009 πέρασαν από την UNMIK στην Ε.Ε μέσω  του προγράμματος EULEX 
στο Κόσοβο.  

19 Η πολιτική της διεθνούς κοινότητας επικεντρώθηκε γύρω από μια σειρά μέτρων που θα 
αποτελούσαν τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της παρουσίας της. Η πολιτική αυτή, γνωστή 
ως «standards before status», διατυπώθηκε από τον Ειδικό Διαμεσολαβητή του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών (ΓΓΗΕ) Μάικλ Στάινερ (Michael Steiner), προς το ΣΑΗΕ τον Απρίλιο 2002. 
Αποσκοπούσε στην επίτευξη στόχων από την προσωρινή κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου, που θα 
επέτρεπαν την υλοποίηση της «στρατηγικής εξόδου» της διεθνούς κοινότητας ή, ουσιαστικά, της 
«στρατηγικής εισόδου» του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

20 Μέσα σε δυο ημέρες (17-18 Μαρτίου) χιλιάδες άνθρωποι ενεπλάκησαν σε δεκάδες 
περιστατικά που είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο 19 πολιτών, 900 τραυματιών, ανάμεσά τους και 
στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης, και τη φυγή τουλάχιστον 4.000 κυρίως Σέρβων από την 
πόλη. Οι βιαιοπραγίες συνοδεύτηκαν από βεβηλώσεις 30 εκκλησιών και μοναστηριών και την 
καταστροφή ή εκτεταμένες ζημιές 800 σπιτιών και οχημάτων. 
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ή ένωσή του με άλλο κράτος ή τμήμα του (ΣΑΗΕ:S/2005/709). 

 Στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν για περισσότερο από ένα έτος 

διαπιστώθηκε η μεγάλη απόσταση στις θέσεις των δυο πλευρών, με τους Σέρβους 

να προβάλλουν τη λύση της αυτονομίας εντός της Σερβικής κυριαρχίας και τους 

Αλβανούς να παραμένουν σταθεροί στην άποψή τους περί ανεξαρτησίας 

(Αρμακόλας, Παναγιωτόπουλος και Τζιαμπίρης, Ισλάμ, Μειονότητες και Πολιτική 

Αστάθεια στην Πρώην Γιουγκοσλαβία 2007, 217). Η πρόταση Αχτισάαρι ήρθε το 

Μάρτιο 2007 ως ένας ελπιδοφόρος συμβιβασμός των ακραίων θέσεων Σέρβων – 

Αλβανών Κοσοβάρων. Έδινε στο Κοσσυφοπέδιο ευρείες παροχές αυτοδιάθεσης, 

όπως το δικαίωμα συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, το δικαίωμα δημιουργίας 

κρατικών συμβόλων, εθνικού ύμνου, νομίσματος και στρατού. Πρότεινε τη 

δημιουργία σερβικών δήμων με εκτεταμένη ευθύνη και αρμοδιότητες στα 

εσωτερικά τους θέματα και το δικαίωμα της απ’ ευθείας συνεργασίας με την 

κυβέρνηση της Σερβίας, υπό διεθνή επίβλεψη για την εξασφάλιση της ασφάλειας. 

Το σχέδιο θεωρήθηκε από τη Σερβία περιοριστικό
21

 ως προς την κυριαρχικά της 

δικαιώματα και δεν έγινε αποδεκτό. Οι μεν Σέρβοι πρότειναν την ευρεία αυτονομία 

του Κοσσυφοπεδίου εντός της Σερβίας, οι δε Αλβανοί δεν δέχονταν τίποτα 

λιγότερο από την ανεξαρτησία του (Vidmar 2012, 801 - 803). Στο σχέδιο δεν 

υπήρχε πουθενά αναφορά στο θέμα της ανεξαρτησίας
22

. Το σχέδιο Αχτισάαρι δεν 

ήταν πλέον υλοποιήσιμο για καμία από τις πλευρές αν και αποτελούσε μια σχετικά 

μετριοπαθή και προσιτή λύση σε σχέση με πιθανές πιο ακραίες εξελίξεις. 

 Κατόπιν της πρότασης Αχτισάαρι, στο ΣΑ/ΗΕ ξεκίνησαν διαβουλεύσεις και 

προεργασίες για τη διατύπωση μιας νέας εντολής, που θα αντικαθιστούσε την 

1244 και που θα έθετε το πλαίσιο προώθησης της ανεξαρτητοποίησης του 

Κοσσυφοπεδίου και την εξουσιοδότηση αποστολών στα πλαίσια του κεφαλαίου 7 

του Χάρτη των ΗΕ. Οι διαβουλεύσεις δεν επέτυχαν την απαιτούμενη ομοφωνία 

των μόνιμων μελών, καθώς η Ρωσία, κυρίως, και η Κίνα δεν συναίνεσαν ποτέ σε 

                                            
21 Αλλαγή κατεύθυνσης της ρωσικής πολιτικής κυρίως λόγω διεθνούς κατάστασης περιέπλεξε 
ιδιαίτερα την κατάσταση που φαινόταν να οδηγείται σε ανεξαρτησία στη βάση του σχεδίου 
Αχτισάαρι. 

22 Ο Αχτισάαρι σε επιπρόσθετη αναφορά του (ΣΑΗΕ:S/2007/168) με την οποία υπέβαλλε τα 
συμπεράσματά του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατέληξε στη διαπίστωση ότι «η μόνη 
βιώσιμη επιλογή για το τελικό καθεστώς στο Κοσσυφοπέδιο είναι η ανεξαρτησία». Επίσης, 
θεώρησε ότι εξαντλήθηκαν όλες οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας και εκτίμησε ότι τυχόν 
μελλοντικές διαπραγματεύσεις δεν θα επιφέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
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μια απόφαση που δεν θα ήταν αποδεκτή από την Σερβία (ΣΑΗΕ: S/2007/437). 

 Διπλωματική προσπάθεια επιχειρήθηκε το 2007 από την Τρόικα της Ομάδας 

Επαφής (μιας ομάδας αντιπροσώπων με τη συμμετοχή της Ε.Ε των ΗΠΑ και της 

Ρωσίας), χωρίς όμως να επιφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με 

την έκθεση της Τρόικας, διαπιστώθηκε, για μια ακόμη φορά, το γεγονός ότι Σέρβοι 

και Αλβανοί Κοσοβάροι παραμένουν αμετακίνητοι σχετικά με το ζήτημα της 

κυριαρχίας. 

 Το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε κατά η διάρκεια των διεθνών 

πρωτοβουλιών για διάλογο και επίλυση του καθεστώτος στη βάση μιας κοινά 

αποδεκτής λύσης, δρομολόγησαν την εξέλιξη της μονομερούς κήρυξης της 

ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Την 17η Φεβρουαρίου 2008, η Βουλή του 

Κοσσυφοπεδίου ψήφισε και η Κυβέρνηση ανακοίνωσε, την μονομερή πράξη 

ανεξαρτησίας
23

του από τη Σερβία. Η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, 

αναφέρεται στη δημοκρατική νομιμότητα του Κοινοβουλίου, το οποίο ανακηρύσσει 

την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και σημειώνει τη δέσμευσή του στο σχέδιο 

Αχτισάαρι. Σύμφωνα με το κείμενο της Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας24, το 

Κοσσυφοπέδιο υιοθετώντας το σχέδιο Αχτισάαρι εκφράζει τις δεσμεύσεις του στη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 4), στην παρατεταμένη διεθνή 

παρουσία στην περιοχή (άρθρο 5), στο απαραβίαστο των συνόρων του (άρθρο 8) 

και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ανέλαβε στα 

πλαίσιο της UNMIK (άρθρο 9). 

 Η Σερβία δεν αποδέχθηκε την απόσχισή του και προσέφυγε στον ΟΗΕ. Η 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε στις 8 Οκτωβρίου 2008 το αίτημα της Σερβίας 

να παραπέμψει στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης προκειμένου το τελευταίο 

να γνωμοδοτήσει περί της νομιμότητας της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας 

                                            
23 Σήμερα 110 χώρες αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου μεταξύ αυτών 23 
από τις 28 της Ε.Ε (δεν το έχουν ακόμα αναγνωρίσει η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ρουμανία 
και η Σλοβακία) και όλες οι λοιπές βαλκανικές χώρες εκτός από τη Σερβία και τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη. Επιπρόσθετα, το έχουν αναγνωρίσει τα 24 από τα 28 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και καμία 
από τις χώρες που απαρτίζουν την BRICS. Η Ρωσία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θεώρησαν 
την απόσχισή του παράνομη. 

24
 Ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης : http://www.assembly-kosova.org/?cid=2.128.1635 

http://www.assembly-kosova.org/?cid=2.128.1635
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του Κοσσυφοπεδίου. Η απόφαση του ΔΔ (Ιούλιος 2010)
25

 έφερε τη σερβική 

διπλωματία σε ακόμα πιο δύσκολη θέση καθώς απεφάνθη ότι το γενικό διεθνές 

δίκαιο δεν περιλαμβάνει εφαρμόσιμη απαγόρευση της διακήρυξης ανεξαρτησίας 

και συνεπώς η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου της 17ης 

Φεβρουαρίου 2008 δεν παραβιάζει το γενικό διεθνές δίκαιο. 

 
Φωτογραφία 1: Η γέφυρα του ποταμού Ιμπάρ στη Μιτροβίτσα, που χωρίζει το Κοσσυφοπέδιο στα 

δύο, τόσο γεωγραφικά, όσο και εθνολογικά 

 Μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ, το Βόρειο Κοσσυφοπέδιο μετατράπηκε σε 

ένα ιδιότυπο «κράτος εν κράτη». Περιλάμβανε τέσσερις δήμους Ζβέτσαν, Ζούμπιν 

Πότοκ, Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα και Λεπόσαβιτς - που μέχρι το 2012 διοικείτο τοπικά 

από τους Σέρβους με 100% χρηματοδότηση από το Βελιγράδι (Κουγιάννου 2014). 

                                            
25 Το Διεθνές Δικαστήριο είχε μπροστά του µια ερώτηση που του υπέβαλε η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών. Τη διατύπωση της ερώτησης την έκανε η Σερβία και έχει ως εξής: «Η 
κήρυξη ανεξαρτησίας των Προσωρινών Θεσμών της Αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου είναι 
σύμφωνη µε το διεθνές δίκαιο;». Το Δικαστήριο επέλεξε να απαντήσει µόνο στο συγκεκριμένο 
ερώτημα που του είχε τεθεί και να µη επεκταθεί σε άλλα θέματα που συνδέονται µε αυτό. Η 
απάντηση του Δικαστηρίου ήταν: «Η υιοθέτηση της κήρυξης ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν 
παραβίασε το γενικό διεθνές δίκαιο ούτε την απόφαση 1244 των Ηνωμένων Εθνών, ούτε το 
συνταγματικό πλαίσιο, άρα», και εδώ είναι ο πυρήνας της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου, «δεν 
παραβίασε κανέναν ισχύοντα κανόνα του διεθνούς δικαίου» (Μοσχόπουλος 2011, 164). 
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Επιπλέον, στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2012 διεξήχθη δημοψήφισμα στο Βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο με σκοπό την αποδοχή ή όχι των θεσμών της Δημοκρατίας του 

Κοσσυφοπεδίου, που όμως βρήκαν την Σερβία αντίθετη σε αυτή την ενέργεια
26

. Η 

πόλη της Μιτρόβιτσας, που βρίσκεται στο κέντρο του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, 

διασχίζεται από τον ποταμό Ίμπαρ με αποτέλεσμα να χωρίζει την περιοχή σε 

δύο
27

 μέρη, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και εθνολογικά (Lukovic 2007, 83). 

 Το 2013 συνάπτεται η Συμφωνία των Βρυξελλών, με την οποία ξεκινά υπό 

την αιγίδα της Ε.Ε μια προσπάθεια να εξομαλυνθούν οι σχέσεις Κοσσυφοπεδίου-

Σερβίας. Άρχισαν να διαλύονται οι παράλληλες δομές στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 

κόπηκε η χρηματοδότηση της Σερβίας σε ένα ποσοστό 80% περίπου, ενώ στις 

δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του Κοσσυφοπεδίου συμμετείχαν και δύο 

κόμματα Σέρβων (Κουγιάννου 2014). Το Δεκέμβριο του 2014 μετά από έξι μήνες 

από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση συγκροτήθηκε κυβέρνηση που στα μέλη 

της συμπεριλαμβάνονται και Σέρβοι
28

.  

 Τον Αύγουστο του 2015 σε συνάντηση στις Βρυξέλλες οι Πρωθυπουργοί 

Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου συμφώνησαν σε γενικές αρχές και κύρια στοιχεία που 

αφορούν στην ενέργεια, στο σχηματισμό Σερβικών Δήμων και στον ασφαλή 

διακανονισμό και την χρήση της γέφυρας του ποταμού Ίμπαρ, που χωρίζει τη 

διαιρεμένη πόλη Μιτρόβιτσα του βόρειου Κοσσυφοπεδίου σε αλβανικά και σερβικά 

μέρη. Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο το Κοσσυφοπέδιο υπέγραψε συμφωνία για 

εμπορική και πολιτική σύνδεσης με την Ε.Ε, φέρνοντας το πιο κοντά στην Ε.Ε 

καθώς αποτελεί εν δυνάμει υποψήφια χώρα (ΕΕ 2015, 6). Από την άλλη όμως, 

                                            
26 Ο τότε Πρόεδρος της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς ανέφερε ότι το δημοψήφισμα «βλάπτει τα 
συμφέροντα του κράτους (της Σερβίας)», ενώ παράλληλα ισχυριζόταν ότι το Βελιγράδι δεν θα 
αποδεχτεί ποτέ τη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου του 2008. 

27 Στο νότο η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Αλβανοί, ενώ στον βορρά είναι 
συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι Σέρβοι που έχουν απομείνει στο Κοσσυφοπέδιο. Η ένταση και η 
βία στην περιοχή ήταν έντονη μέχρι και πρόσφατα, ενώ οι Σέρβοι υποδέχονταν τις περισσότερες 
φορές εχθρικά τους Αλβανούς που επιχειρούσαν να περάσουν τη γέφυρα προς τον βόρειο τομέα. 

28 Εννέα μέλη της νέας κυβέρνησης προέρχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου, εννέα 
από τη Δημοκρατική Συμμαχία Κοσόβου, τρία μέλη είναι από τη «Σερβική Λίστα», που εκπροσωπεί 
τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και ένα μέλος από τη βοσνιακή κοινότητα. 
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μεγάλη νίκη αλλά και δικαίωση για τη Σερβία θεωρήθηκε η καταψήφιση του 

αιτήματος του Κοσσυφοπεδίου για να γίνει μέλος στην UNESCO
29

. 

 Αξίζει να αναφερθεί ο καθοριστικός ρόλος της Ε.Ε, ως μοχλός πιέσεως στην 

Σερβία, για ομαλοποίηση των σχέσεων της με το Κοσσυφοπέδιο, αφού αποτελεί 

προϋπόθεση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της στην Ε.Ε
30

 (άρθρο – 

κεφάλαιο 35). Αρκετοί είναι αυτοί που μεταφράζουν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση 

ως αποδοχή της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από την Σερβία.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Θέση – Όρια – Έκταση 

 Το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται στο μέσον περίπου της Κεντρικής Βαλκανικής 

χερσονήσου, στο ΝΔ άκρο της Σερβίας, σε ένα υψίπεδο των Δειναρικών Άλπεων. 

Έχει έκταση 10.900 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί το 12,5 % του 

σερβικού εδάφους με πρωτεύουσα του την Πρίστινα. Η θέση αυτή σε συνδυασμό 

με το εκτεταμένο πεδινό, καλά προστατευμένο από ορεινούς όγκους, χώρο του 

υψιπέδου, δίνει σε αυτό μεγάλη στρατηγική αξία. 

 Το Κοσσυφοπέδιο συνδέεται με οδικές αρτηρίες με τις γύρω περιοχές και 

από εκεί με την Αδριατική Θάλασσα, την Κεντρική Ευρώπη, το υψίπεδο της 

Σόφιας (Στενά Δαρδανελίων) και το Αιγαίο Πέλαγος (Ανατολική Μεσόγειο). 

Συνορεύει προς βορρά και ανατολή με τη Σερβία (περιοχές Νόβι Παζάρ και Άνω 

κοιλάδα του ποταμού Μοράβα αντίστοιχα), προς δυτικά με το Μαυροβούνιο και 

την Αλβανία, με την οποία συνδέεται με το μεγάλης στρατιωτικής αξίας υψίπεδο 

Κούκες και τη κοιλάδα του Δρίνου και προς νότια με την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας Π.Γ.Δ.Μ (Άνω Κοιλάδα Αξιού ποταμού). 

                                            
29 Συγκεκριμένα, 92 χώρες ψήφισαν «ναι», 50 ψήφισαν «όχι» και υπήρξαν και 29 αποχές. 
Σύμφωνα με τους κανόνες της UNESCO μια χώρα ή ακόμα και μια επικράτεια, για να γίνει δεκτή 
στην UNESCO πρέπει να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων, ή αλλιώς 94 «ναι». 

30 Η Σερβία έγινε υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ε.Ε τον Μάρτιο του 2012 μετά από αίτηση 
που υπέβαλε το 2009. Τον Ιανουάριο του 2014 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της 
Σερβίας και στις 14 Δεκεμβρίου 2015 άνοιξαν τα δυο πρώτα, από τα 25, κεφάλαια των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων (Euronews 2015). 
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Χάρτης 3: Έκταση Κοσσυφοπεδίου 

Ορεογραφία – Διαμερισμάτωση 

 Το Κοσσυφοπέδιο περιβάλλεται από υψηλούς και δύσβατους ορεινούς 

όγκους, επικοινωνεί δε με τις όμορες περιοχές διά διαβάσεων μεγάλης 

στρατιωτικής αξίας, διά των οποίων ρέουν οι διάφοροι ποταμοί και διέρχονται οι 

οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Το υψίπεδο αποτελείται από χαμηλές 

γαιώδεις λοφοσειρές μέσου ύψους. Καλύπτεται από πλούσια βλάστηση, κυρίως 

προς τα δυτικά. Τα περιβάλλοντα την περιοχή όρη, ως είδος φυσικού τείχους, 

επεκτείνονται από τον Σκάρδο, είναι τραχέα, πυκνής βλάστησης και γενικώς 

δύσβατα.  

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
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Χάρτης 4: Ορεογραφία και Υδατογραφία Κοσσυφοπεδίου 

Υδατογραφία – Κλίμα 

 Το Κοσσυφοπέδιο διασχίζουν ακτινοειδώς 4 παραπόταμοι του Μοράβα, οι 

Ιμπάρ, Τοπλίτσας, Γιαμπλανίτσας και Μπινάσκα , ο Λέπενατς (παραπόταμος του 

Αξιού), ο Λαμπ και ο Σίντνιτσα (παραπόταμος. του Ιμπάρ) και ο Λευκός Δρίνος, 

δια των οποίων μεταφέρονται τα ύδατα του Κ/Φ στις κοιλάδες Μοράβα, Αξιού και 

Δρίνου. Το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, που όμως είναι πολύ υγρό, λόγω 

της πληθώρας των ποταμών και παραποτάμων. 

 Σημαντική είναι η σιδηροδρομική αρτηρία Σκόπια – Πρίστινα-Νύσσα, που 

αποτελεί κλάδο της κύριας αρτηρίας Θεσ/νίκη – Σκόπια – Κουμάνοβο – Νύσσα-

Βελιγράδι (διαδρομή 1). Στο Κοσσυφοπέδιο Πόλιε διακλαδίζεται η γραμμή είτε 

προς Μητροβίτσα – Κράλιεβο – Βελιγράδι (διαδρομή 2) είτε προς Πετς (διαδρομή 

3) και Πρίζρεν (διαδρομή 4). 
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Χάρτης 5: Οδικό και Σιδηροδρομικό Δίκτυο Κοσσυφοπεδίου 

Από τις οδικές αρτηρίες ενδιαφέρουσες είναι οι συνδέουσες το Κοσσυφοπέδιο με 

τους γειτονικούς εδαφικούς χώρους, όπως από Πρίστινα προς Ουρόσεβατς – 

Σκόπια – Θεσσαλονίκη (οδική αρτηρία 1), προς Νύσσα – Βελιγράδι ή Σόφια (οδική 

αρτηρία 2), προς Μητροβίτσα – Κράλιεβο – Βελιγράδι (οδική αρτηρία 3), προς 

Πετς – Μαυροβούνιο – Αδριατική (οδική αρτηρία 4) και τέλος προς Πρίζρεν – 

Σκόδρα ή Δυρράχιο – Αδριατική (οδική αρτηρία 5). Κυριότερες πόλεις, εκτός από 

την Πρίστινα (με σχεδόν 100.000 κατοίκους), είναι το Πετς, το Πρίζρεν, η 

Μητροβίτσα κ.ά.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ 

Ασχολίες Κατοίκων- Οικονομία 

 Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Παλαιότερα 

το Κοσσυφοπέδιο χαρακτηριζόταν ως ο σιτοβολώνας της Σερβίας. Αρκετά 

ανεπτυγμένη είναι η οικογενειακή βιοτεχνία (χαλιά, είδη λαϊκής τέχνης κλπ.), όπως 

προς Θεσ/νίκη 
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επίσης η βυρσοδεψία, η χημική βιομηχανία, η τσιμεντοβιομηχανία και η βιομηχανία 

ειδών διατροφής. 

 Το υπέδαφος του Κοσσυφοπεδίου είναι πλούσιο σε αξιόλογα ορυκτά, τα 

οποία προσδίδουν ιδιαίτερη στρατηγική αξία στην περιοχή. Τα σπουδαιότερα είναι 

ο χρυσός και ο χαλκός στην περιοχή του Πετς, ο ψευδάργυρος, μόλυβδος31 και 

άργυρος στην περιοχή Μιτροβίτσας, το κοβάλτιο και ο αμίαντος στη κοιλάδα του 

Ιμπάρ, καθώς και χρωμίτης, μαγνήσιο στην περιοχή Πρίστινας (κοιλάδας του 

Λέπενατς) και χρώμιο στο Σβέτι Ιλία. Ο ψευδάργυρος αντιπροσωπεύει τα 2/3 της 

συνολικής παραγωγής της Γιουγκοσλαβίας και ο μόλυβδος τα 4/5 της. 

Επιπρόσθετα, τελευταίες έρευνες εντόπισαν στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου 

πλέον των άλλων κρισίμων μεταλλευμάτων που βρίσκονται στο υπέδαφός του, τα 

πλουσιότερα κοιτάσματα λιγνίτη στην Ευρώπη. Στη Διεθνή Διάσκεψη Επενδυτών 

που έγινε στην Πρίστινα, τον Οκτώβριο του 2006, ο επικεφαλής της αποστολής 

του ΟΗΕ, Γιοακίμ Ρούκερ, ανέφερε ότι «το 45% των κοιτασμάτων λιγνίτη όλης της 

Ευρώπης βρίσκεται στο Κοσσυφοπέδιο» και οι Αμερικανοί έσπευσαν να 

αποκαλέσουν το Κοσσυφοπέδιο «Γη της ενεργειακής επαγγελίας». 

 Το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο είναι οι μόνες χώρες εκτός 

ευρωζώνης που χρησιμοποιούν το ευρώ χωρίς επίσημη συμφωνία. Για αυτό ρόλο 

έπαιξε η Γερμανία. Μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, νόμισμα 

της περιοχής κηρύχτηκε το γερμανικό μάρκο, το οποίο αντικαταστάθηκε αργότερα 

με το ευρώ. Ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο με το Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, που 

κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από Σέρβους, οι οποίοι επιμένουν να 

χρησιμοποιούν το δηνάριο (Κουγιάννου 2014). 

 

 

 

                                            
31 Στη συνοριακή γραμμή με τη Σερβία βρίσκεται το συγκρότημα μεταλλείων της Τρέπτσα με 
την μεγαλύτερη συγκέντρωση μετάλλων στα Βαλκάνια. Την περίοδο της Γιουγκοσλαβίας παρήγαγε 
1 εκατομμύριο τόνους μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου και απασχολούσε 20.000 άτομα. 
Λόγω των πολέμων και της εγκατάλειψης απαιτούνται 300 εκατ. ευρώ για την επαναλειτουργία του 
και ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα μπορεί να παράγει πρώτες ύλες απαραίτητες για στρατηγικά υλικά 
όπως συστοιχίες μπαταριών για πολεμικό υλικό, πυραυλικά συστήματα και ηλεκτροτεχνικές 
εφαρμογές. Επειδή τα μεταλλεία βρίσκονται μεταξύ του Σερβοκρατούμενου τμήματος της 
Μιτροβίτσα του Β. Κοσσυφοπεδίου και του υπόλοιπου τμήματος της περιοχής, πρέπει να 
εξασφαλιστεί η σερβική συναίνεση για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα. 
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Πληθυσμιακή Σύνθεση και Μειονότητες   

 Κατά την τελευταία επίσημη απογραφή το 1981
32

 η πληθυσμιακή κατανομή 

των κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου είχε ως εξής: Σέρβοι 209.500, 

Μαυροβούνιοι27.000, Αλβανοί 1.230.000 και διάφοροι άλλοι 113.500
33

, συνολικά 

1.580.000.  

 

 
Διάγραμμα 1: Γραμματική Απεικόνιση Επίσημων Καταμετρήσεων Πληθυσμών Κοσσυφοπεδίου 

(WIKIPEDIA 2015) 

Οι ανθρώπινες απώλειες που προκλήθηκαν από την μεγάλη διάρκεια των 

εχθροπραξιών σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που 

επικρατούσαν στην περιοχή, είχαν ως συνέπεια την μείωση και διατήρηση ως 

σήμερα του μέσου όρου ηλικίας στο Κοσσυφοπέδιου κάτω των 30 ετών 

(Κουγιάννου 2014), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα 2. 

                                            
32 Η τελευταία μη αμφισβητούμενη καταμέτρηση του πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 1981, 
καθώς οι Αλβανοί μποϋκόταραν την απογραφή του 1991, ενώ ο σερβικός τομέας που βρίσκεται 
στο βόρειο τμήμα μποϋκόταρε την απογραφή του 2011. 

33 Μουσουλμάνοι, Αθίγγανοι (Ρομά), Τούρκοι, Κροάτες, Βόσνιοι και άλλοι. 
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Χάρτης 6: Κατανομή της Επικράτειας του Κοσσυφοπεδίου κατά Εθνότητες 

 
Διάγραμμα 2: Δημογραφική πυραμίδα κατά ηλικία και φύλο (Central Intelligence Agency 2015) 
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Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ 

 Η στρατηγική αξία του υψιπέδου Κοσσυφοπεδίου, σε συνδυασμό με το 

συσχετισμό ισχύος και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, 

προσδιορίζει και την γεωπολιτική σημασία του. Η Ελληνική (Βαλκανική) 

χερσόνησος αποτελεί γενικώς ένα μεγίστης σημασίας στρατηγικό χώρο για τη 

Δύση, στην προσπάθεια περίσφιγξης της Ευρασίας. Είναι η βάση του νοτίου 

στρατηγικού άξονα, που οδηγεί ευθέως στους ζωτικούς χώρους της Ουκρανίας και 

Νότιας Ρωσίας και απαγορεύει τον θαλάσσιο άξονα Εύξεινος Πόντος – Αιγαίο – 

Μεσόγειος. Επίσης μέσω αυτής διέρχεται ο στρατηγικός άξονας Κ. Ευρώπη – 

Υψίπεδο Σόφιας – Κωνσταντινούπολη – Μ. Ανατολή. Τέλος, επηρεάζει πλευρικά 

οποιαδήποτε ενέργεια στην Κεντρική Ευρώπη από ανατολή προς δύση και 

αντιστρόφως. Ο θαλάσσιος χώρος εξασφαλίζεται από τη Τουρκία και την Ελλάδα, 

ενώ ο χερσαίος ελέγχεται απολύτως από δύο σημαντικές περιοχές – υψίπεδα 

κλειδιά, το υψίπεδο Σόφιας – Σαμακόβου και το υψίπεδο Κοσσυφοπεδίου. Αυτός 

που κατέχει τα δύο αυτά υψίπεδα ελέγχει και επηρεάζει οποιαδήποτε πολεμική 

ενέργεια στη Βαλκανική.  

 
Χάρτης 7: Η «Κρίσιμη Περιοχή» των Βαλκανίων 
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 Σύμφωνα με αναλύσεις του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Σπουδών του 

Βελιγραδίου (Χαλάτσης 2007, 5), η «κρίσιμη περιοχή» των Βαλκανίων περικλείεται 

μέσα στο γεωγραφικό τρίγωνο Κράλιεβο – Σόφια – Σκόπια με έκταση περίπου 

20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στο κέντρο αυτού τριγώνου βρίσκεται η πόλη Νις. 

 
Χάρτης 8: Η «Γεωπολιτική Καρδιά» των Βαλκανίων 

 Η νότια Σερβία και το Κόσοβο, αποτελούν την γεωπολιτική «καρδιά» της 

βαλκανικής χερσονήσου και θεωρείται ότι εκεί βρίσκονται οι σημαντικότεροι 

χερσαίοι κόμβοι των Βαλκανίων από τους οποίους διέρχονται οι φυσικοί άξονες 

της περιοχής. Στο σημείο αυτό διασταυρώνονται οι τρεις σημαντικότεροι άξονες 

των Βαλκανίων:  

 1. Ο άξονας Βιέννη - Νις – Κωνσταντινούπολη.  

 2. Ο άξονας Βουδαπέστη – Νις – Θεσσαλονίκη.  

 3. Ο άξονας Βάρνα –Σόφια – Νις – Πρίστινα – Δυρράχιο.  

 Μέρος του Κοσσυφοπεδίου ανήκει μέσα σε αυτό το «στρατηγικό τρίγωνο» 

ενώ αν το τρίγωνο αυτό επεκταθεί και γίνει κύκλος, τότε ολόκληρο το 
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Κοσσυφοπέδιο θα βρίσκεται μέσα σε αυτό. Το Κοσσυφοπέδιο λοιπόν έχει 

σημαντική θέση στους χερσαίους άξονες της Βαλκανικής χερσονήσου. Η μεγάλη 

αξία της περιοχής του Κοσσυφοπεδίου γίνεται αντιληπτή επίσης από το γεγονός 

ότι αποκόπτει τον στρατηγικό άξονα Βελιγραδίου – Σκοπίων – Ελλάδας και ότι 

βρίσκεται στο κέντρο του άξονα Εύξεινος πόντος – Βουλγαρία – Σερβία – Αλβανία 

– Αδριατική Θάλασσα.  

 Σύμφωνα με τις ίδιες αναλύσεις, στο έδαφος της Σερβίας διασταυρώνονται 

όλες οι κατευθύνσεις της διείσδυσης των ηπειρωτικών δυνάμεων της Ευρασίας 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τη Σερβία διέρχεται η αποκαλούμενη 

«τευτονική γραμμή» δηλαδή η γεωπολιτική κατεύθυνση της Γερμανίας, όπως 

παλαιότερα και της Αυστροουγγαρίας (Κεντρικές Δυνάμεις), προς τη Μέση 

Ανατολή. Ομοίως αντιστρόφως, διέρχεται η γεωπολιτική κατεύθυνση της Τουρκίας 

(όπως παλιότερα της Βυζαντινής, αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) προς 

την κεντρική Ευρώπη, καθώς επίσης και η κατεύθυνση της ρωσικής εξόδου από 

τις ανατολικοευρωπαϊκές πεδιάδες προς τις ζεστές θάλασσες της Αδριατικής και 

της Μεσογείου.  

 Συναφώς είναι κατανοητό ότι τα Βαλκάνια και κατά επέκταση η Σερβία με το 

Κοσσυφοπέδιο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια γεωπολιτικών 

συμφερόντων των ισχυρότερων ηπειρωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την 

Ασία. Η περιοχή έχει θεωρηθεί ένα από τα στρατηγικά σημεία έλεγχου, όχι μόνο 

των Βαλκανίων αλλά, και των πετρελαίων του Καυκάσου. Αποτελείται σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό από μουσουλμανικό στοιχείο, ο έλεγχος του οποίου θα 

εξυπηρετούσε την παρεμπόδιση επέκτασης του περίφημου «μουσουλμανικού 

τόξου»
34

. Η κατέχουσα θέση του Κοσσυφοπεδίου σχεδόν στο κέντρο της 

Βαλκανικής χερσονήσου του προσδίδει λοιπόν μεγάλη γεωστρατηγική αξία στην 

ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. 

                                            
34 Θα αναφερθεί διεξοδικότερα στο Β΄ κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ 

ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Τα Βαλκάνια υπήρξαν εδαφική ενότητα μόνο κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας που τους προσέδωσε άλλωστε και το γεωγραφικό αυτό 

προσδιορισμό. Η εθνική, θρησκευτική και γλωσσική ποικιλία που απαντάται στο 

μικρό αυτό τμήμα της Ευρώπης, δε διαφέρει από την εικόνα που παρουσίαζε, η 

Γαλλία ή η Ισπανία, πριν τα προγράμματα της απόλυτης Μοναρχίας και αργότερα 

των εθνικών κρατών, δημιουργήσουν μια εκτεταμένη πολιτισμική και θρησκευτική 

ομοιογένεια. Σήμερα, οι βαλκανικοί αλυτρωτισμοί φαντάζουν παράταιροι με την 

πολυπολιτισμική Αμερική και Ευρώπη που προσπαθεί να εγγυηθεί την εθνική 

επιβίωση των μικρών της εταίρων εν όψει της τελικής ενοποίησης (Βερέμης και 

Τζιαμπίρης 2000, 25). 

 Μετά τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και την ανάδειξη των νέων κρατών 

δεν υπήρξε ένα φερέγγυο κέντρο που θα μπορούσε να συντονίσει την 

ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων οικονομικά και όχι μόνο των κρατών αυτών. 

Η οικονομική κρίση προκαλεί δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, 

δεδομένου ότι η μείωση ή/και η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην 

ευημερία και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. 

 Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους γιατί έχουν αναβιώσει παλαιοί 

εθνικισμοί, ενώ οι πειρασμοί για επαναχάραξη συνόρων είναι μεγάλοι και η 

ολοκλήρωση της διάλυσης δεν έχει ακόμα περατωθεί, με το Κοσσυφοπέδιο την 

Π.Γ.Δ.Μ και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη να απειλούν την ασφάλεια στην περιοχή. 

 Η επίτευξη ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη 

υπόθεση για την Ελλάδα, κυρίως εξ αιτίας της αδυναμίας ανάπτυξης μέχρι και 

σήμερα ενός λειτουργικού θεσμικού συστήματος παραγωγής στρατηγικού 

σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε Εποχή 

Αβεβαιότητας 2014). 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Η γεωγραφία και η ιστορία, έχουν τοποθετήσει την Ελλάδα σε κρίσιμο 

γεωπολιτικό χώρο, ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, σε ένα 

σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου και σε μια θαλάσσια περιοχή, 

την Ανατολική Μεσόγειο, με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Από γεωστρατηγική 

άποψη, το Αιγαίο Πέλαγος με το ελληνικό νησιωτικό του σύμπλεγμα, σε 

συνδυασμό με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέρεται για τον έλεγχο των 

θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας από τη Μαύρη θάλασσα και τη Μέση Ανατολή 

προς την Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, που αποτελούν και τους 

θαλάσσιους ενεργειακούς δρόμους που οδηγούν τις στρατηγικές πρώτες ύλες 

προς τη Δύση. Ο ηπειρωτικός και νησιωτικός ελληνικός χώρος αποτελεί έναν 

ενιαίο και μη μεριζόμενο αμυντικό χώρο, ο οποίος προσδίδει το απαιτούμενο 

στρατηγικό βάθος στην εξυπηρέτηση των αναγκών ασφαλείας της Ελλάδας, αλλά 

ταυτόχρονα δημιουργεί και ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

 Κατά συνέπεια, «αποτελεί άμεση προτεραιότητα για μια χώρα η οποία είναι 

γεωγραφικά τοποθετημένη στην περισσότερο ασταθή γειτονιά της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας, να επεξεργαστεί και να αναπτύξει – στη βάση εθνικής διακομματικής 

συναίνεσης και συνεννόησης – ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι ικανό να 

θέτει και να σχεδιάζει την στρατηγική εθνικής ασφάλειας, καθώς και να συντονίζει 

και να ελέγχει (αναφέροντας σχετικά στην πολιτική ηγεσία: τον πρωθυπουργό και 

το υπουργικό συμβούλιο ή το ΚΥΣΕΑ) τους φορείς που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, 

εμπλέκονται στην σχεδίαση και ανάπτυξή της» (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 

 Η χώρα μας, «εκτεθειμένη σε μια προβληματική γειτονιά, ακροβατούσε 

ανάμεσα στην ευαισθησία που έπρεπε να επιδείξει για τα όσα συμβαίνουν στο 

βορρά και τους κινδύνους που υποσχόταν οποιαδήποτε κωλυσιεργία προς την 

κλιμάκωση της απόφασης» (Βερέμης και Τζιαμπίρης 2000, 23). Παρά τα 

προβλήματα που είχε με το ΝΑΤΟ στο παρελθόν, σήμερα συμμετέχει ενεργά στη 

συμμαχία θεωρώντας ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να ενισχύσει την ελληνική ασφάλεια, όχι 

στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών, όσο στην ευρύτερη βαλκανική και 

μεσογειακή αστάθεια και στις «ασύμμετρες απειλές» (Ντόκος, Ελληνική Πολιτική 

Εθνικής Ασφάλειας. Η Σύνδεση Μεταξύ Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 2003, 

248). 
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 Οι πολίτες διαπιστώνουν ότι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με νέες 

μορφές απειλών και κινδύνων, που προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και 

από το εσωτερικό περιβάλλον του κράτους, ενώ οι συγκρούσεις που διεξάγονται 

σε όλο και περισσότερα σημεία του πλανήτη είναι περισσότερο «ενδο-κρατικές» 

και λιγότερο «διακρατικές». Σε τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, που οι διεθνείς αναλυτές 

δεν διστάζουν να αναφερθούν στο «τέλος των παλαιομοδίτικων πολέμων μεταξύ 

των κρατών». Η Ελλάδα αποτελεί ήδη τον βασικό αποδέκτη του συνόλου σχεδόν 

των νέων απειλών και κινδύνων καλούμενη έτσι να διαχειριστεί αποτελεσματικά 

έναν ιδιαίτερα απαιτητικό συνδυασμό παραδοσιακών και, κυρίως, 

νέων/«σύγχρονων» απειλών και κινδύνων στα σύνορά της. Στη σημερινή ατζέντα 

ασφάλειας της χώρας έχουν προστεθεί και μια σειρά από νέες «τρωτότητες», 

δυνητικές απειλές, προκλήσεις ή/και κίνδυνοι (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014) στα σύνορά της, που αφορούν, με σειρά 

σπουδαιότητας: 

 1. Στη μαζική μετανάστευση, την εισβολή προσφύγων και την παράνομη 

μετανάστευση, κυρίως λόγω πολεμικών συγκρούσεων, οικονομικής ανέχειας ή/και 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ερημοποίηση, ανεπάρκεια υδάτινων πόρων) στον 

νότο της Μεσογείου ή/και στα Βαλκάνια. 

 2. Στο διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνδέεται, έμμεσα ή 

άμεσα, με τρομοκρατικές ενέργειες. 

 3. Στη διεθνή τρομοκρατία, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και η 

χρήση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών ουσιών. 

 4. Στη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικών, 

βιολογικών ή χημικών). 

 5. Στην πρόκληση που συνιστά η έκρηξη των τεχνολογιών πληροφορικής. 

 Εκτιμάται ότι, αν και στη σημερινή συγκυρία δεν υφίσταται στρατιωτική 

απειλή κατά της Ελλάδας από Βορρά, Δύση και Νότο, παρά ταύτα υπάρχουν 

κίνδυνοι ασφάλειας. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας προκαλούν εκρηκτικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

εντάσεις, με σοβαρές αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τη Βαλκανική 
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Χερσόνησο. Συναφώς, «η κλιμάκωση και εξάπλωση των ενόπλων συγκρούσεων 

δύναται να επηρεάσει την ελληνική ασφάλεια μέσω αύξησης της περιφερειακής 

αστάθειας, μαζικής εισόδου προσφύγων και λαθρομεταναστών ή και προβολής 

αιτημάτων που αντιβαίνουν τη διατήρηση του status quo στην περιοχή» (Ντόκος, 

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. Η Σύνδεση Μεταξύ Αμυντικής και 

Εξωτερικής Πολιτικής 2003, 251) 

 Επιπρόσθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο 

Κοσσυφοπέδιο σχετικά με το καθεστώς του, τον αλβανικό εθνικισμό, αλλά και 

εκτεταμένα προβλήματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και 

πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, ενώ δυνάμει ανησυχητικές είναι η διάδραση 

«παλαιών» και «νέων» προβλημάτων ασφαλείας (Ντόκος, Η μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου Εποχή: Προκλήσεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 2005, 

496).Επιπλέον, κάποιοι αναλυτές αναγάγουν με δημοσιεύματα την εικόνα ότι «η 

Πρίστινα35 αναδεικνύεται στα Βαλκάνια το κέντρο πάσης λογής οργανωμένων 

εγκληματικών δράσεων»36 (Μιχαλέτος, Radical Islam Monitor in Southeast Europe 

2012). 

ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Με την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ανάδυση των 

εθνικών κινημάτων στην Βαλκανική οι Αλβανοί βρέθηκαν σε μια κατάσταση 

υστέρησης ως προς την ανάπτυξη της δικής τους εθνικής αυτοσυνειδησίας. Για το 

λόγο αυτό, έστω και καθυστερημένα, προσπάθησαν να ξεπεράσουν τις όποιες 

θρησκευτικές και άλλες διαφορές και να διαμορφώσουν και αυτοί μια κοινή εθνική 

πολιτισμική κοινότητα η οποία θα στηρίζεται σε άλλες μεταβλητές παρά στην 

θρησκεία. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε το μυθικό σχήμα ότι η θρησκευτική 

επιλογή και προσκόλληση σε ένα θρησκευτικό δόγμα ουδέποτε ενδιέφερε ιδιαίτερα 

                                            
35 Η περιοχή κυριολεκτικά κινείται στους ρυθμούς του εμπορίου ναρκωτικών και του τράφικινγκ, 
πιστοποιώντας δικαίως το τίτλο της ως «το Μεντεγίν της Ευρώπης». Όπως έχει ερευνήσει και 
διαπιστώσει ο Γάλλος εγκληματολόγος Xavier Raufer, κανένας από τους επικεφαλείς του 
οργανωμένου εγκλήματος στο Κοσσυφοπέδιο έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη. Περαιτέρω το 
Κοσσυφοπέδιο έγινε πλέον μία «Ασφαλής περιοχή» για όσους επιθυμούν να ξεφύγουν από τη 
δικαιοσύνη σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο και εκεί βρίσκουν καταφύγιο, άτομα κυρίως Ιταλικής 
καταγωγής που συνδέονται με την περιβόητη μαφία της Καλαβρίας, την «Ντραγκέτα» (Μιχαλέτος, 
Radical Islam Monitor in Southeast Europe 2012). 

36 Οι 15 ισχυρότερες από τις 30 «οικογένειες» που ελέγχουν τη δράση χιλιάδων κακοποιών 
βρίσκονται στο Κοσσυφοπέδιο (Μιχαλέτος, Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών 2013). 
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τους Αλβανούς καθώς η εθνική τους ταυτότητα διαμορφώθηκε ανεξάρτητα από 

την θρησκεία και είναι ριζωμένη στο αρχαίο ιλλυρικό της παρελθόν (Νιτσιάκος, 

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού 2012). 

 Προς αυτήν την κατεύθυνση, παραβλέφθηκε το γεγονός της πλειοψηφίας του 

μουσουλμανικού στοιχείου στον αλβανικό πληθυσμό, όπως και το γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας η θρησκεία υπήρξε το βασικό 

κριτήριο συλλογικών ταυτοτήτων. Έτσι το κομμουνιστικό καθεστώς προσπάθησε 

να καταστήσει ως θρησκεία τον «αλβανισμό», μέσα από την επιβολή, ωστόσο, 

ενός αθεϊσμού που είχε να κάνει λιγότερο με την μαρξιστική – λενινιστική ιδεολογία 

και περισσότερο με τον ιδιότυπο εθνικισμό του Εμβέρ Χότζα
37

. 

 Στην μετακομμουνιστική περίοδο τον «αλβανισμό» ήρθε να αντικαταστήσει, 

ως επίσημη ιδεολογία, ο «αλβανικός οικουμενισμός». Η πίστη δηλαδή στην εθνική 

ιδέα και στην «αναγέννηση» του αλβανικού έθνους με την μορφή ενιαίου και 

ανεξάρτητου κράτους (Νιτσιάκος, Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και 

Πολιτισμού 2012), που θα περιλαμβάνει πέρα από την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο 

καθώς και άλλες περιοχές όπου κατοικούν αλβανόφωνοι πληθυσμοί, όπως είναι 

τμήματα των Σκοπίων, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας.  

 Μία τέτοια ένωση βρίσκει αντίθετη την πλειοψηφία των Αλβανών του 

Κοσσυφοπεδίου, η οποία δεν υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ενιαίου αλβανικού 

κράτους. Στην Αλβανία τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν τη ρητορική που 

οδηγεί στην ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας», με σκοπό τη συσπείρωση του 

εκλογικού σώματος μέσω της αύξησης του «πατριωτικού» τους προφίλ 

(Αρμακόλας, Πολλοί Σλαβομακεδόνες Θεωρούν ότι Εξαναγκάζονται να 

"Μοιραστούν" το Κράτος τους 2015), γνωρίζοντας όμως καλά ότι δύσκολα θα 

ανταγωνισθούν τη διεθνή κοινότητα πάνω στην οποία το Κοσσυφοπέδιο βασίζεται 

για υποστήριξη.  

 Τα πολιτικά κόμματα και στις δύο πλευρές των συνόρων, έχουν επίσης 

διαπιστώσει ότι μια ένωση των Αλβανοκατοικημένων εδαφών θα σήμαινε 

                                            
37 Ο Εμβέρ Χότζα εξέλαβε κατά γράμμα τον ποιητικό λόγο του εθνικιστή συγγραφέα Pashko 
Vasa, στο ποίημά του Omoj Shqypni (ω φτωχή μου Αλβανία): «Ξυπνήστε, Αλβανοί, ξυπνήστε απ’ 
τον βαθύ σας ύπνο. Ελάτε όλοι σαν αδερφοί να δώσουμε όρκο χωρίς να σκεφτόμαστε εκκλησιά η 
τζαμί. Η πίστη των Αλβανών είναι ο Αλβανισμός !», καθιστώντας τον αλβανισμό θρησκεία και 
καταργώντας δια νόμου οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική πίστη και πρακτική (Νιτσιάκος, Αργολική 
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού 2012). 
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μεγαλύτερη πολιτική αφάνεια, γιατί στον ανταγωνισμό που θα δημιουργούταν κατά 

τις ψηφοφορίες θα ήταν δύσκολο να κερδίσουν τους υποψηφίους που υπάρχουν 

σήμερα. Παρόλα αυτά μερικά μικρά κόμματα στο Κοσσυφοπέδιο συνεχίζουν να 

υποστηρίζουν ανοικτά την εθνική ενοποίηση με κύριο εκπρόσωπό τους να 

αποτελεί η «Αυτοδιάθεση» του Albin Kurti, που η στάση του θεωρείται 

βαρύνουσας σημασίας λόγω της δημοτικότητας του στο εσωτερικό του 

Κοσσυφοπεδίου και της επιρροής του στον αλβανόφωνο πληθυσμό των 

Βαλκανίων (Αρμακόλας, Το Bαλκανικό Περιβάλλον Ασφάλειας: από τη 

Μετακομμουνιστική Μετάβαση στην Προοπτική της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης 

2015). 

 Οι Αλβανοί και μέσα και έξω από το Κοσσυφοπέδιο υποστηρίζουν ότι η 

ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να είναι ένας σταθεροποιητικός 

παράγοντας μέσα στα Βαλκάνια, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 

υπαρχόντων συμφωνιών και την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους 

Αλβανούς στην νότια Σερβία και την Π.Γ.Δ.Μ. Σύμφωνα με αυτόν τον συλλογισμό 

θεωρούσαν ότι η ανεξαρτησία θα εξουδετέρωνε τις πιο εξτρεμιστικές τάσεις μεταξύ 

των αλβανικών επαναστατικών ομάδων και των Αλβανών της διασποράς. Οι δύο 

Αλβανικές πολιτείες, Κοσσυφοπέδιο και Αλβανία, σε αυτή την περίπτωση θα 

μπορέσουν να στραφούν στην προετοιμασία εισόδου στις Ευρωπαϊκές δομές, και 

οι σχέσεις Αλβανίας – Κοσσυφοπεδίου να μην αποτελούν απειλή για τις γειτονικές 

χώρες. 

Διαχρονικές Τοποθετήσεις των Πολιτικών Κομμάτων του Κοσσυφοπεδίου 

επί του Ενιαίου Αλβανικού Κράτους 

 Ιστορικά οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου, ταλαντεύονται μεταξύ της 

Αλβανικής Πολιτείας και της απογοητευτικής συμπεριφοράς των Τιράνων στα 

θέματα του Παναλβανικού εθνικισμού, καθώς υπάρχει μια καχυποψία για τους 

πολίτες της Αλβανίας συχνά όμως διατηρούν σχέσεις με την ελίτ των Τιράνων. 

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Αλβανίας από τον Εμβέρ Χότζα, οι 

Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου, θεωρούσαν ότι η συμπεριφορά των Αλβανών 

εναντίον του Κοσσυφοπεδίου ήταν υπεροπτική. Κατά τη δεκαετία του 1990, 

υπήρξε έντονη η ένταση μεταξύ των διανοουμένων του Κοσσυφοπεδίου και των 

πολιτικών ηγετών στην Αλβανία. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απογοήτευση 
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των Κοσοβάρων με την Αλβανία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος και 

πράξεων από πλευράς Αλβανίας σαν ανεξάρτητης χώρας, προκειμένου να πιέσει 

για αύξηση των δικαιωμάτων των Αλβανών εκτός της Αλβανίας. 

 Το πολιτικό βάπτισμα του UCK αποδίδεται σε ένα μικρό γκρουπ εξόριστων, 

που διακήρυτταν την ένωση του Κοσσυφοπεδίου με την Αλβανία και που ακόμα 

εκπροσωπούνται στο Κίνημα των Ανθρώπων του Κοσσυφοπεδίου (LPK). Είναι 

εντυπωσιακό ότι καθώς ο UCK απέκτησε δημοφιλή υποστήριξη στο 

Κοσσυφοπέδιο και την διασπορά, άλλαξε τους πολιτικούς του σκοπούς σε 

ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Μετά την σύγκρουση του 1998-99 τα πολιτικά 

κόμματα που αναπήδησαν από τον UCK, το Δημοκρατικό κόμμα του 

Κοσσυφοπεδίου (PDK) του Χασίμ Θάτσι (σήμερα υπουργός εξωτερικών), η 

Συμμαχία για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου (AAK), του Ραμούς Χαράντιναϊ ήταν 

περισσότερο μετριοπαθή σε πολλά θέματα, από την Δημοκρατική Ένωση (LDK) 

του Ιμπραήμ Ρουγκόβα. Η Κίνηση Ανθρώπων Κοσσυφοπεδίου (LPK) και το 

μικρότερο κόμμα η Εθνική Κίνηση για την Απελευθέρωση του Κοσσυφοπεδίου 

(LKCK), πίεζαν για ένωση με την Αλβανία. Επίσης δύο εθνικιστικές κινήσεις, το 

«Μπάλι Κομπετάρ» ή «Εθνικό Μέτωπο» με βάσεις στην Αλβανία και το 

Κοσσυφοπέδιο και η Δεύτερη Λίγκα του Πρίζρεν, με βάσεις στην Νέα Υόρκη και 

την Πρίστινα, είχαν παραδοσιακά υποστηρίξει την εκστρατεία για την «Μεγάλη 

Αλβανία»
38

’. Το πολιτικό τους βάρος ίσως μεγαλύτερο μεταξύ της διασποράς, ήταν 

πάρα πολύ μικρό μέσα στο Κοσσυφοπέδιο
39

. 

 Τα κυριότερα κόμματα του Κοσσυφοπεδίου δεν υποστήριζαν την ιδέα της 

«Μεγάλης Αλβανίας» στα προγράμματα τους. Το LDK δε συνηγορεί τώρα για την 

«Μεγάλη Αλβανία» και είναι απίθανο να συνηγορήσει υπέρ όποιας κίνησης 

ενοποίησης. Παρομοίως τα PDK και ΑΑΚ, πολιτικοί διάδοχοι του UCK, δεν 

υποστηρίζουν την «Μεγάλη Αλβανία» αν και τα δύο είχαν δυνατούς δεσμούς με 

τον Απελευθερωτικό Στρατό του Πρέσεβο, της Μετέβντιγια, και του Μπουχάνοβατς 

                                            
38 Το «Μπάλι Κομπετάρ» (Balli Κombetar) ήταν μια αντικομμουνιστική κίνηση αντίστασης που 
ιδρύθηκε στην Αλβανία το 1942 με σκοπό να ενώσει όλα τα Αλβανό-κατοικημένα εδάφη. 

39 Στις εκλογές του 2002, για 920 θέσεις σε 31 περιφέρειες στο Κοσσυφοπέδιο, το LPK πήρε 
τέσσερις θέσεις, το «Μπάλι Κομπετάρ» δύο θέσεις και το LKCK καμία θέση. Το τελικό τους 
ποσοστό 1,2% μειώθηκε από το 2,2% που είχαν συγκεντρώσει στις εκλογές του Νοεμβρίου του 
2001. 
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(UCPMB), στην νότια Σερβία και τον NLA στην Π.Γ.Δ.Μ. Και τα δύο PDK και ΑΑΚ, 

αναγνώρισαν ότι ενεργή συμμετοχή σε υποστήριξη της «Μεγάλης Αλβανίας» θα 

δημιουργήσει μεγάλο κόστος, με την έννοια της επίκρισης και της καταδίκης από 

την διεθνή κοινότητα, πάνω στην οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό για 

υποστήριξη. Ενώ το LDK είχε σαφή θέση υπέρ της Μεγάλης Αλβανίας τελικά ήταν 

ο καλύτερος συνήγορος για την Ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Ακόμη και πριν 

την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα είχε ζητήσει να δοθεί στο 

Κοσσυφοπέδιο η θέση μιας πλήρους δημοκρατίας, μέσα στην ίδια την 

Γιουγκοσλαβία. Ο Ρουγκόβα επίσης υποστήριζε, μετά την σύγκρουση στο 

Κοσσυφοπέδιο, ότι το ψήφισμα 1244 του ΟΗΕ, που τελείωσε τον πόλεμο, ήταν 

μόνο ένας «μεγάλος συμβιβασμός για να τελειώσει ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο, 

αλλά αυτό δεν αποκλείει τη μελλοντική ανεξαρτησία. Οτιδήποτε άλλο εκτός από 

ανεξαρτησία είναι αδιανόητο για εμάς».  

 Το δεύτερο εξάμηνο του 2003, οι πολιτικοί του Κοσσυφοπεδίου, άρχισαν να 

προβάλλουν την απειλή για την «Μεγάλη Αλβανία», ως μέσον για να πείσουν την 

διεθνή κοινότητα για έναν ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο. Το μήνυμα που έδιναν 

συνεχώς ήταν : «Εάν δεν θα μας χορηγήσετε την ανεξαρτησία, μπορούμε να 

επιλέξουμε κάτι χειρότερο». Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ανεξαρτησία του 

Κοσσυφοπεδίου θα μπορούσε να παρουσιαστεί σαν ένας συμβιβασμός. Ο 

Ιμπραήμ Ρουγκόβα έθεσε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2003, την προειδοποίηση ότι 

εάν η ανεξαρτησία Κοσσυφοπεδίου δεν αναγνωρισθεί αργά ή γρήγορα, θα πρέπει 

να αναμένεται ότι οι εξτρεμιστές θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια 

ενωμένη Αλβανία. Το 2004 υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με την έννοια της 

ταυτότητας ενός ξεχωριστού Κοσσυφοπεδίου.  

 Οι περισσότερο μετριοπαθείς πολιτικοί του Κοσσυφοπεδίου αντελήφθησαν 

γρήγορα ότι τέτοια εικόνα προς την διεθνή κοινότητα, θα κατέστρεφε την 

αξιοπιστία του Κοσσυφοπεδίου σαν ενός καλού γείτονα σε περίπτωση που κέρδιζε 

την ανεξαρτησία του. Εντούτοις, η πολιτική σχέση μεταξύ των δύο Αλβανικών 

εθνοτήτων χαρακτηρίζεται από αμοιβαία απογοήτευση, και λειτουργεί σαν 

ανάχωμα στην ευρύτερη ορμή του Παναλβανικού εθνικισμού. Τα Τίρανα 

προσφέρθηκαν να διαμεσολαβήσουν μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, αλλά η 

πρόταση τους δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό ούτε από την Πρίστινα ούτε από το 

Βελιγράδι. Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου έχουν στηριχθεί πολύ περισσότερο 
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στις ΗΠΑ, παρά στην Αλβανία και αυτό φαινόταν απίθανο να αλλάξει. Μία ακόμη 

τοποθέτηση που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη αφορά τη σχέση της ιδέας 

της «Μεγάλης Αλβανίας» με την οικονομική αξιοποίηση του Κοσσυφοπεδίου, με 

τουρκική βοήθεια και αμερικανική παρότρυνση. Οι αμερικανοί έχουν κινηθεί προς 

ίδιον όφελος και δημιούργησαν μια σειρά θεσμών που ίσως στηρίζουν την τοπική 

τους ενεργειακή στρατηγική. 

 Σήμερα η κατάσταση στο Νότιο Κοσσυφοπέδιο είναι σχετικά ήρεμη, σε 

αντίθεση με το Βόρειο που όμως οι δολοφονικές επιθέσεις μεταξύ Αλβανών 

Κοσοβάρων και Σέρβων αν και αποτελούν ένα φαινόμενο μειωμένης έντασης, 

είναι όμως υπαρκτό. Μπορεί οι πολιτικοί να αντιτίθεται σε κάθε πρακτική βίας ο 

φόβος όμως για μια νέα ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή δεν έχει απολύτως 

αποσβεστεί. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο Αλμπίν Κούρτι επικεφαλής του κόμματος 

«Αυτοδιάθεση» σε συνέντευξη σε Γερμανό δημοσιογράφο δήλωνε ότι «Οι Αλβανοί 

στα Βαλκάνια αποτελούν έναν ενιαίο έθνος» και ότι «τα σύνορα μεταξύ 

Κοσσυφοπεδίου και Αλβανίας έχουν τοποθετηθεί δια της βίας» και ο σοσιαλιστής 

πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα συνηγορούσε μεταξύ άλλων και ανέφερε: 

«Η ενοποίηση των Αλβανών της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου... είναι 

αναπότρεπτη και αδιαμφισβήτητη»
40

 

Η Απειλή της «Μεγάλης Αλβανίας» 

 Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά στους αλβανικούς πληθυσμούς 

των Βαλκανίων (Τυροπώλη 2000, 67 - 68) είναι έντονη και στηρίζεται στα 

παρακάτω σημεία: 

 1. Στην επιθυμία όλων των πρώην κουμουνιστικών χωρών και της 

Αλβανίας μη εξαιρουμένης, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που 

απαιτεί τη συμμόρφωσή τους με τους όρους που έχει θέσει η Ένωση. 

 2. Στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί ο μεγαλύτερος 

δωρητής συνολικά για την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων. 

                                            
40 Τον Απρίλιο του 2015 στον ραδιοφωνικό σταθμό Κλαν Κοσόβα. 
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 3. Η υιοθέτηση του Συμφώνου Σταθερότητας, αποδεικνύει ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να προωθήσει μια 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 Επιπρόσθετα, έντονη είναι η υποστήριξη που λαμβάνει το Κοσσυφοπέδιο 

από τις ΗΠΑ στον οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό τομέα Τα παραπάνω 

παρουσιάζουν τον μεγάλο βαθμό εξάρτησης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του 

Κοσσυφοπεδίου και των ΗΠΑ – Ε.Ε. Γεγονός που οδηγεί αυτόματα στο 

συλλογισμό για πόσο ακόμα θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν οικονομικά το 

Κοσσυφοπέδιο και από πότε και μέχρι πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο του 

ως ένα ανεξάρτητο κράτος. Συναφώς, «ένα ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο δίχως την 

οικονομική και πολιτική κάλυψη των ΗΠΑ - Ε.Ε είναι πιθανό να οδηγηθεί σε 

ενοποίηση με την Αλβανία» (Eagleburger 2008) για την αντιμετώπιση της 

εσωτερικής αστάθειας που ενδεχομένως παρουσιαστεί.  

 Έχοντας σαν δεδομένα τα παραπάνω και επιπλέον ότι: 

 1. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συνολική μετακίνηση του 

αλβανικού πολιτικού σκηνικού προς πιο πατριωτικές και ενίοτε εθνικιστικές 

επιλογές. 

 2. Εμφανίζεται σύγκλιση των Αλβανών που ζουν στις χώρες της περιοχής 

σε οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό επίπεδο, αφού έχουν στενότερη επικοινωνία. 

καταναλώνουν τα ίδια προϊόντα λαϊκής κουλτούρας, παρακολουθούν τα ίδια μέσα 

ενημέρωσης, χρησιμοποιούν όλο και πιο παρόμοιο πολιτικό λόγο (Αρμακόλας, 

Ολοένα και Περισσότερο το Κόσοβο θα Αποτελεί Κανονικό Κράτος και Διεθνώς 

2014). 

 3. Η Αλβανία παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις υποθέσεις των 

Αλβανών εκτός Αλβανίας. 

 4. Όταν 3 εκατομμύρια Αλβανοί ζουν στην Αλβανία και 1,6 εκατομμύρια 

Αλβανοί ζουν στο Κοσσυφοπέδιο, το οποίο συνορεύει με την Αλβανία, είναι 

προφανέστατο ότι υφίσταται σοβαρότατο αλβανικό εθνικό πρόβλημα που 

παραμένει άλυτο. 

 Για την Ελλάδα το παραπάνω σκηνικό θα αποτελεί πρόβλημα καθώς θα 

αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει τον κατάλογο των εθνικών απειλών, στη 

περίπτωση προσάρτησης εδαφών του Κοσσυφοπεδίου από την Αλβανία με 
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σκοπό τη δημιουργία της «Μεγάλης Αλβανίας», με αποτέλεσμα ίσως τον 

επαναπροσανατολισμό της αμυντικής μας πολιτική και προς το βορρά. 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Η Ελλάδα παρόλο την κρίση υπερέχει στα Βαλκάνια, όσον αφορά την 

οικονομική ισχύ, την ομοιογένεια του πληθυσμού και τα διεθνή ερείσματα. Η μόνη 

βαλκανική χώρα που μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα είναι η Τουρκία (και 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν σ’ αυτή να παίξει ηγετικό 

ρόλο στα Βαλκάνια. Ο προσανατολισμός της ελληνικής αμυντικής πολιτικής μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 1960 βασιζόταν στην αμερικανική πεποίθηση ότι η 

κυριότερη απειλή για την ελληνική ασφάλεια προερχόταν από το εσωτερικό και όχι 

από το εξωτερικό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ήταν εξοπλισμένες και 

οργανωμένες κυρίως για να αντιμετωπίσουν μια εσωτερική κομμουνιστική απειλή. 

Από το 1974 μέχρι σήμερα αποτελεί πάγια ελληνική θέση ότι η Τουρκία, 

αντικαθιστώντας τον από βορρά κίνδυνο, παραμένει η κυριότερη απειλή για την 

ελληνική ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (Ντόκος, Η 

μετά την 11η Σεπτεμβρίου Εποχή: Προκλήσεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 

2005, 494 - 495). 

 Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Κοσσυφοπεδίου όπως τις 

παρουσιάζει (χωρίς όμως απαραίτητα να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα) 

το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ Τουρκίας 2012) μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 1. Η Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο έχουν άριστες διμερείς σχέσεις που 

προέρχονται από τους κοινούς δεσμούς ιστορίας και αδελφοσύνης.  

 2. Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της σταθερότητας 

και της εδαφικής ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου και στην καθιέρωση 

εποικοδομητικών σχέσεων. 

 3. Η Τουρκία έχει αναγνωρίσει τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου, που 

δήλωσε την ανεξαρτησία της στις 17 Φεβρουαρίου 2008, στις 18 Φεβρουαρίου 

2008.  

 4. Το γραφείο συνδέσμου στην Πρίστινα, που ήταν σε ισχύ από το 1999, 

έχει μετασχηματιστεί σε πρεσβεία.  
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 5. Η Τουρκία υποστηρίζει την ανάπτυξη Κοσσυφοπεδίου και την ένταξή 

του στις ευρωατλαντικές δομές. 

 6. Συμμετείχε στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ το 1999, συνεχίζει να παρέχει 

υποστήριξη στο Κοσσυφοπέδιο σε πολιτικούς, στρατιωτικούς, ανθρωπιστικούς και 

οικονομικούς τομείς. Η Τουρκία συμμετείχε επίσης στην αποστολή EULEX ως 

«πιθανή συμμετέχουσα τρίτη χώρα», η οποία τελείωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012.  

 7. Η Τουρκία είναι δεσμευμένη να συνεχίσει την υποστήριξη στο αίτημα 

του Κοσσυφοπεδίου για περαιτέρω διεθνείς αναγνωρίσεις, καθώς επίσης και για 

την ιδιότητα μέλους στους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης υποστηρίζει πλήρως τη 

διαδικασία διαλόγου μεταξύ Πρίστινας – Βελιγραδίου που διευκολύνει την πρόοδο 

και των δύο χωρών προς το στόχο της ένταξής τους στην Ε.Ε. 

 8. Πρόσφατα, οι υψηλού επιπέδου επισκέψεις που πραγματοποιούνται 

μεταξύ των δύο χωρών έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Αφ' 

ενός, οι επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών, των πανεπιστημίων, των δήμων, των 

κυβερνητών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνεχίζονται με αυξανόμενο 

ρυθμό. Πραγματοποιούνται διάφορες τουρκικές επενδύσεις στο Κοσσυφοπέδιο 

όσον αφορά στην υποδομή, στην ασφάλεια και στις τραπεζικές εργασίες.  

 9. Οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου τουρκικής προέλευσης, ο αριθμός των 

οποίων υπολογίζεται ότι είναι περίπου 20 χιλιάδες, αποτελεί μια σημαντική γέφυρα 

μεταξύ των δύο χωρών. Οι Κοσοβάροι Τούρκοι συμβάλλουν ενεργά στις πολιτικές, 

οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές στο Κοσσυφοπέδιο. 

 Παρά ταύτα, στις σχέσεις των δύο χωρών εντοπίζεται μια προσπάθεια 

ανάπτυξης οικονομικών δεσμών, με την Τουρκία να επιθυμεί να έχει τον 

πρωτεύοντα ρόλο, χωρίς όμως να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με 

αποτέλεσμα η τουρκική επιρροή στο Κοσσυφοπέδιο να είναι αρκετά χαμηλή σε 

σχέση με την αντίστοιχη επιρροή των ΗΠΑ, που τους βλέπουν ως απελευθερωτές 

τους από τους Σέρβους (Κουγιάννου 2014). Δεν απουσιάζουν όμως τα θερμά 

διπλωματικά «ευχολόγια» από την πλευρά του Κοσσυφοπεδίου και συγκεκριμένα 

σε δηλώσεις από τον μουσουλμάνο πρώην υπουργό εξωτερικών Ενβέρ Χοτζάι 

που αναφέρθηκε πώς «... η Τουρκία διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στα Βαλκάνια, 

εξαιτίας του κοινού παρελθόντος, της κοινής θρησκείας, της μεγάλης υποστήριξης 

που παίρνουμε από την τουρκική κυβέρνηση». Επιπλέον, ο νυν αναπληρωτής 
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Υπουργός εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου Πετρίτ Σελίμι σε συνέντευξη του στην 

τουρκική Zaman δήλωσε ότι «Το Κοσσυφοπέδιο είναι ευγνώμον στην Τουρκία για 

την πορεία του στην ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και την αποδοχή του σε 

διεθνές και περιφερειακό επίπεδο» προσθέτοντας ότι «η επιτυχία του 

Κοσσυφοπεδίου οφείλεται εν μέρει στις φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, καθώς 

επίσης και την Ε.Ε και τις ΗΠΑ». 

 Όλα τα παραπάνω καταλήγουν σε μία έννοια που αρκετά περιορισμένα 

ακούγεται έως καθόλου από την πολιτική ελίτ της χώρας μας στη σημερινή εποχή 

άλλα όμως δεν δύναται να αποσοβηθεί από τις εν δυνάμει απειλές της εθνικής 

κυριαρχίας και ακούγεται στο όνομα «μουσουλμανικό τόξο». Πρόκειται για τη 

δημιουργία ενός άξονα που θα επεκτεινόταν διαμέσου της Βουλγαρίας και της 

Π.Γ.Δ.Μ στο Κοσσυφοπέδιο και από εκεί στην Βοσνία και θα κατέληγε στην 

Αλβανία με σκοπό την άσκηση τουρκικής επιρροής σε αυτά τα κράτη και ευρύτερα 

στα Βαλκάνια μέσω του θρησκευτικού παράγοντα και των τουρκικών – 

μουσουλμανικών μειονοτήτων. Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία προωθεί μία 

πολιτική αναβάθμιση του ρόλου της σε περιφερειακό σταθεροποιητικό παράγοντα 

των Βαλκανίων ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να εξασθενήσει την ελληνική επιρροή 

στην περιοχή και έτσι με ένα έμμεσο τρόπο η τουρκική απειλή κατά της Ελλάδας 

να εξαπλωνόταν από τα βόρεια σύνορά της μέχρι και τα ανατολικά
41

 Συνεπώς ένα 

ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του «παζλ» που 

αναμένει η Τουρκία να τοποθετήσει για να ολοκληρώσει την κυριαρχία της στα 

Βαλκάνια. 

ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣΚΑΙ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Επιρροή του Ισλάμ ως πολιτικό – κοινωνικό κίνημα σημειώνεται σε αρκετές 

χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η ακραία του μορφή, ο φανατικός 

ισλαμισμός και η τρομοκρατία, θεωρείται ως μια σημαντική απειλή κατά των 

μετριοπαθών αραβικών καθεστώτων, καθώς και των δυτικών συμφερόντων 

(Ντόκος, Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου Εποχή: Προκλήσεις για την Ελληνική 

Εθνική Ασφάλεια 2005, 498). 

                                            
41 Δημιουργώντας έτσι μια κλασσική κίνηση περικύκλωσης. 
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 Η εμφάνιση ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων στα Βαλκάνια, 

συνδέεται, με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν φυσικό, οι ηγέτες των 

ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων να επιλέξουν τις περιοχές αυτές για να 

αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και να μεταφέρουν το πεδίο δράσης τους 

στην Ευρώπη, αφού κατοικούνταν από συμπαγείς μουσουλμανικούς 

πληθυσμούς, κυρίως η Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο και η Π.Γ.Δ.Μ. 

 Σε αυτά τα κράτη, τη δεκαετία του '90, ο κρατικός μηχανισμός ήταν 

ανύπαρκτος, λειτουργούσε οικονομία πολέμου, κατά συνέπεια επικρατούσαν 

συνθήκες φτώχιας και ανθούσε η διαφθορά και η εγκληματικότητα. Σε αυτό το 

περιβάλλον, βρήκαν πρόσφορο έδαφος ακραίες ισλαμικές οργανώσεις, οι οποίες 

εκμεταλλευόμενες όλα αυτά που αναφέρθηκαν και με δούρειο ίππο την θρησκεία 

του Ισλάμ, κατάφεραν να στήσουν με την βοήθεια Αραβικών κρατών, κέντρα 

προσηλυτισμού στις ακραίες εκδοχές του Ισλάμ και να δημιουργήσουν μια γενιά 

ακραίων ισλαμιστών. Στις τάξεις τους περιλαμβάνονταν και μαχητές με εμπειρία 

από τον πόλεμο του Αφγανιστάν και άλλοι τζιχαντιστές από όλο τον κόσμο. Όλοι 

αυτοί, μετά το πέρας του πολέμου, το 1995, δημιούργησαν ένα ολόκληρο δίκτυο 

υποδομών, μέσω του οποίου υποστήριζαν την ισλαμική τρομοκρατία σε όλο τον 

κόσμο. Έτσι σε μικρά, απομονωμένα χωριά των Βαλκανίων, ακραίοι ισλαμιστές 

δημιούργησαν κοινότητες στις οποίες επικρατούσε η σαρία, ο «ιερός» νόμος, με 

τα τζαμιά να αποτελούν τόπο όπου ακραίοι ισλαμιστές κληρικοί, επηρεάζουν τους 

πιστούς. Ταυτόχρονα, διάφορες μουσουλμανικές ομάδες, μέσα από το διαδίκτυο 

αλλά και ιδιόκτητα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να στρατολογήσουν μαχητές. 

Οι ομάδες αυτές, ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από εξτρεμιστικές οργανώσεις και 

χρηματοδοτούνται από χώρες της Μέσης Ανατολής (Bardos 2014).  

 Υπολογίζεται ότι την περίοδο 1992-1995 περίπου 10.000-15.000 άτομα 

εκπαιδεύθηκαν σε μορφές «ιερού πολέμου» και έλαβαν μέρος σε μάχες στη 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Νότια Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ, Αφγανιστάν, Ιράκ, 

Τσετσενία (Αρβανίτης 2014). Στο πλευρό των τζιχαντιστών, που δρουν στο Ιράκ 

και τη Συρία, εκτιμάται ότι πολεμούν 600 – 700 μαχητές, που προέρχονται από 

χώρες της Βαλκανικής, με την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία, να έχουν 

τη μερίδα του λέοντος και αυτό παρά τις προσπάθειες των εκεί επίσημων αρχών, 

να ελέγξουν το φαινόμενο, ποινικοποιώντας τη συμμετοχή των πολιτών τους σε 

συγκρούσεις που γίνονται σε τρίτες χώρες (Πώποτας, και συν. 2014). 
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 Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να σημάνει συναγερμός στις βαλκανικές 

χώρες μετά το αυξανόμενο κύμα τζιχαντιστών, προκαλώντας εύλογο 

προβληματισμό στις κυβερνήσεις. «Έρχεται το Χαλιφάτο» έγραψαν κάποιοι 

οπαδοί του Ισλαμικού Κράτους στον εξωτερικό τοίχο του σερβοορθόδοξου 

μοναστηριού στο Ντέτσανι στο δυτικό Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που ίσως 

φανερώνει πώς το Ισλαμικό Κράτος κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους Κοσοβάρους. 

 
Φωτογραφία 2: Μήνυμα του Ισλαμικού Κράτους στα Βαλκάνια42 

Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, η Πρίστινα στο Κοσσυφοπέδιο ίσως να 

αποτελεί «κέντρο ακραίας ισλαμικής προπαγάνδας η οποία συνδυάζεται 

παράλληλα με την πολιτιστική γενοκτονία όλων ανεξαιρέτως των Σέρβο-

Ορθόδοξων μνημείων και ιστορικών κτερισμάτων» (Μιχαλέτος, Radical Islam 

Monitor in Southeast Europe 2012). Επιπρόσθετα συνεχίζουν οι ίδιες πηγές «οι 

ισλαμιστές άρχισαν να αυξάνουν την επιρροή τους από το 2012, οδηγώντας σε 

κινητοποίηση τις Αρχές του Κοσσυφοπεδίου που έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες 

συλλήψεις υπόπτων για στρατολόγηση τζιχαντιστών και ακραία ισλαμιστική 

συμπεριφορά». Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Πρίστινας, 

παρατηρείται μια συνεχής προώθηση στο Κοσσυφοπέδιο τζιχαντιστών από την 

Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα η αστυνομική διεύθυνση της Πρίστινας ανέφερε πως 

                                            
42 Απειλητικό μήνυμα που έλαβε το τηλεοπτικό δίκτυο Report TV. Οι υποστηρικτές του ISIS 
στην Αλβανία ανακοινώνουν πως: «Φτάνουμε σύντομα. Είναι καλύτερα οι πρωθυπουργοί αυτοί να 
προσέχουν». Το μήνυμα συνοδεύεται με μια φωτογραφία που περιέχει σχεδιασμένη την Μεγάλη 
Αλβανία, τα σύμβολα του ISIS και τους Πρωθυπουργούς των Βαλκανικών χωρών στις φλόγες. 
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οι τζιχαντιστές αυτοί προφανώς έχουν βρει άσυλο στην Τουρκία και από εκεί 

ορμώμενοι προωθούνται σε όλα τα Βαλκάνια με την ανοχή των τουρκικών αρχών 

(Χατζόπουλος 2014). Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ως και 150 Κοσοβάροι 

ισλαμιστές πολεμούν στη Συρία και 20 έχουν ήδη σκοτωθεί. Για το 2015, το 

Κοσσυφοπέδιο (83 μαχητές) να κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στον κατάλογο 

των χωρών με τα άτομα που εντάσσονται στο Ισλαμικό Κράτος
43

 (Β92 2015). 

 Ταυτόχρονα η Ελλάδα αποτελεί μαζί με άλλες χώρες του Νότου τα «σύνορα» 

της Ε.Ε. Όμως τα τελευταία χρόνια λόγω των πολιτικών ανακατατάξεων σε κράτη 

της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, δέχεται πλήθος μουσουλμάνων 

προσφύγων, οι οποίοι είτε θέλουν να την χρησιμοποιήσουν σαν πύλη για την 

Ευρώπη, είτε θέλουν να παραμείνουν σε αυτή ζητώντας άσυλο. Η κατάσταση 

αυτή, σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία της Ελλάδας την τελευταία 

πενταετία και την άνοδο του ισλαμικού φονταμενταλισμού στα κράτη από τα οποία 

προέρχονται οι μετανάστες, καθιστά την κατάσταση επικίνδυνη και απαιτεί 

προσεκτικούς χειρισμούς από το ελληνικό κράτος. 

 Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβανομένου υπόψη τη διαμορφούμενη 

κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο σε συνδυασμό με την σταδιακή μετατροπή της 

Τουρκίας σε Ισλαμικό καθεστώς και τις πάγιες επιδιώξεις της Άγκυρας για 

εξάπλωση προς τη Δύση φέρνουν τη Ελλάδα στο σταυροδρόμι των εξελίξεων. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί, ότι η πιθανότητα «η Τουρκία να εξακολουθεί 

να στηρίζει, χρηματοδοτεί και να εφοδιάζει τους τρομοκράτες και όσον αφορά την 

Ελλάδα, αυτού του είδους οι ενέργειες και τα φαινόμενα που εκτυλίσσονται σε 

όμορες ή γειτονικές χώρες σε συνδυασμό με ένα συνεχές κύμα παράνομης 

μετανάστευσης, επιβαρύνει το εσωτερικό σύστημα ασφαλείας» (Μιχαλέτος, 

Radical Islam Monitor in Southeast Europe 2014). 

 Η τρομοκρατία όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία απειλεί την 

Ευρώπη που φυσικά μέρος της αποτελεί και η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιείτε 

ως «Πέρασμα» για τη διέλευση εξτρεμιστικών στοιχείων από τη Μ. Ανατολή προς 

                                            
43Παράλληλα πραγματοποιηθήκαν συλλήψεις Κοσοβάρων πολιτών στην Ιταλία με την 
κατηγορίατης «ανοχής της τρομοκρατίας» και «υποκίνηση φυλετικού μίσους» καθώς αποτελούν 
τον πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους προωθώντας προπαγάνδα και απειλές κατά του Πάπα και του 
πρώην Πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Κοσσυφοπέδιο (Euronews 2015) 
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την Ευρώπη και εάν τυχόν υπάρξει πολιτική βούληση για την εξάλειψη αυτού του 

φαινομένου τότε η χώρα μας μπορεί να αντιμετωπίσει αντίποινα από τη διεθνή 

ισλαμική τρομοκρατία, που στην ουσία είναι μέρος του ευρύτερου συνόλου του 

μοντέρνου – παγκοσμιοποιημενού οργανωμένου εγκλήματος με θρησκευτική 

χροιά ασφαλώς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

προκαλούν εκρηκτικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εντάσεις, με σοβαρές 

αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τη Βαλκανική Χερσόνησο. Η κλιμάκωση και 

εξάπλωση των ενόπλων συγκρούσεων δύναται να επηρεάσει την ελληνική 

ασφάλεια μέσω αύξησης της περιφερειακής αστάθειας, μαζικής εισόδου 

προσφύγων και λαθρομεταναστών ή και προβολής αιτημάτων που αντιβαίνουν τη 

διατήρηση του status quo στην περιοχή (Ντόκος, Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

Εποχή: Προκλήσεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 2005, 500). Επιπλέον, 

ζητήματα εθνικής Ασφάλειας της χώρας αποτελούν η διαπλοκή εγκλήματος 

τρομοκρατίας και εξωτερικών απειλών που μπορούν κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις να συνδυαστούν και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την εθνική 

κυριαρχία και ακεραιότητα. Αναμφίβολα, «η οικονομική κρίση, και το γεγονός ότι η 

χώρα βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής κηδεμονίας, έχει σαφείς αρνητικές 

επιπτώσεις στην εικόνα, το κύρος, και την αξιοπιστία της στην διεθνή σκηνή, τις 

δυνατότητες ενεργού συμμετοχής της στη διαμόρφωση  της ευρωπαϊκής –κυρίως– 

πολιτικής στο άμεσο περιβάλλον της Ελλάδας καθώς και στην δυνατότητα 

επιρροής της συμπεριφοράς των άλλων κρατών» (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 

 Ο μεγάλος αριθμός των Αλβανών που κατά τη χάραξη των συνόρων του 

αλβανικού κράτους, στις αρχές του 20ου αιώνα, βρέθηκε εκτός των συνόρων και 

κυρίως εντός της Γιουγκοσλαβίας, άρχισε μετά τη διάλυση της τελευταίας να 

διεκδικεί επαναχάραξη συνόρων, ανεξαρτησία και σε ορισμένες περιπτώσεις 

εθνική ενότητα/ολοκλήρωση με αποτέλεσμα το αλβανικό ζήτημα να καθίσταται 

ίσως ένα από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα προβλήματα που έκαναν την 

εμφάνισή τους μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ο πόλεμος του 

Κοσσυφοπεδίου άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το σχετικό βάρος της Αλβανίας στα 
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Βαλκάνια. Η Αλβανία, η πιο φτωχή και πιο απομονωμένη χώρα της Ευρώπης, 

βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Συναφή ήταν η 

αύξηση της σχετικής ισχύος της Αλβανίας στο περιφερειακό και διεθνές επίπεδο 

καθώς αποδείχθηκε σταθερός σύμμαχος αφού ολόκληρη η επικράτεια ετέθη στη 

διάθεση του ΝΑΤΟ που κινητοποιήθηκε για την προστασία του αλβανικού λαού 

(Τυροπώλη 2000, 62-63). Η υπόθεση της Μεγάλης Αλβανίας αντανακλά μια 

περίπτωση αλυτρωτισμού που απειλεί να αποσταθεροποιήσει περισσότερα από 

ένα κράτη, καθώς συμπαγείς κοινότητες Αλβανών βρίσκονται στην Π.Γ.Δ.Μ, στο 

Μαυροβούνιο, στις νοτιοανατολικές περιοχές της Σερβίας και στο Κοσσυφοπέδιο. 

 Τα Βαλκάνια είναι ένα σταυροδρόμι Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι χριστιανικοί 

πληθυσμοί των Βαλκανίων, για πολλούς αιώνες, σήκωσαν το βάρος της 

μουσουλμανικής επιθέσεως στην Δύση. Είναι μια περιοχή με τεράστια στρατηγική 

σημασία, της οποίας ο έλεγχος ήταν στόχος των παγκόσμιων ηγεμονιών των 

αρχαίων χρόνων αλλά και των περιφερειακών δυνάμεων της σημερινής εποχής. 

Σήμερα, η περιοχή είναι πάλι στο προσκήνιο, καθώς είναι η γραμμή συνάντησης 

του ισλαμικού κόσμου με τη Δύση. Η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό ρόλο να παίξει 

στα Βαλκάνια. Είναι μια χώρα που λόγω της θέσης της αλλά και της ιστορίας της 

είχε και έχει επαφή με το Ισλάμ. Μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η Ελλάδα, 

βρέθηκε αντιμέτωπη, με τη δημιουργία κρατών με ισλαμικό προσανατολισμό στα 

βόρεια σύνορα της. Η Τουρκία φρόντισε να επωφεληθεί άμεσα από τη νέα τάξη 

πραγμάτων, αξιοποιώντας την ισλαμική της ταυτότητα, θέλοντας αφενός να παίξει 

ηγεμονικό ρόλο στα Βαλκάνια, αφετέρου να αναπτύξει μια περιφερειακή εθνική 

στρατηγική με πρόθεσή της, να περικυκλώσει την Ελλάδα και να την πλήξει, όταν 

θεωρήσει τον χρόνο κατάλληλο. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν η περιοχή των 

Βαλκανίων να γίνει χώρος προσέλκυσης ισλαμικών εξτρεμιστικών στοιχείων όπου 

ίσως στο Κοσσυφοπέδιο οι απόψεις τους να βρίσκουν ένθερμους υποστηρικτές 

(Οσβάτ και Κοσμά 2015). 

 Η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου μπορεί υπό προϋποθέσεις να 

επηρεάσει τη σταθερότητα της βαλκανικής χερσονήσου και φυσικά της Ελλάδας. 

Οι προϋποθέσεις αυτές εστιάζονται στην πολιτική και οικονομική υποστήριξη που 

θα παρέχουν στο κράτος του Κοσσυφοπεδίου οι ΗΠΑ και η Ε.Ε, ώστε να 

μπορέσουν να χαλυβδώσουν τους θεσμούς εντός της χώρας και να αποσβέσουν 

τις απειλές και τα σενάρια που αιωρούνται στο περίγυρο και έχουν να κάνουν με 
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το ζήτημα της Μεγάλης Αλβανίας, που μέρος της, σύμφωνα με τον αλυτρωτικό 

αυθορμητισμό που παρουσιάζουν κατά καιρούς ορισμένοι ένθερμοι, αποτελούν 

και εδάφη της Ελλάδας, καθώς και την ανάπτυξη πυρήνων υποστηρικτών του 

Ισλαμικού Κράτους. Το παραπάνω σενάρια είναι πιο πιθανά αν προκύψουν 

εκτεταμένες αλλαγές, πλήρης αποσταθεροποίησης και κατάργησης της 

ευρωπαϊκής και ευρώ – ατλαντικής προοπτικής. Παρά ταύτα, η ιδεολογία και το 

πολιτικό πρόγραμμα του παναλβανισμού παραμένουν προς το παρόν 

περιθωριακά φαινόμενα σε πολιτικό επίπεδο αλλά ίσως οι τάσεις να αλλάξουν. 

Γενικό πλαίσιο όλων είναι η προσπάθεια ενσωμάτωσης σε Ε.Ε – ΝΑΤΟ που 

μπορεί να γίνει μόνο με όρους περιφερειακής πολιτικής σταθερότητας και του 

υπάρχοντος συνοριακού καθεστώτος. Εντούτοις ειδικοί του αλβανικού χώρου 

θεωρούν ότι το αλβανικό έθνος έχει τη δημογραφική δύναμη και ζωτικότητα για να 

οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση την περιοχή εφόσον τα αισιόδοξα σενάρια δεν 

επαληθευτούν (Αρμακόλας, Το Bαλκανικό Περιβάλλον Ασφάλειας: από τη 

Μετακομμουνιστική Μετάβαση στην Προοπτική της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης 

2015). 

 Αν οι παραπάνω επισημάνσεις καθιστούν μια μάλλον δύσκολη υπόθεση την 

επίτευξη ασφάλειας από ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, είναι εύκολο να 

αντιληφθεί κάποιος γιατί για την Ελλάδα – μια «μικρή – μεσαία» χώρα, 

γεωγραφικά τοποθετημένη στην περισσότερο ασταθή γειτονιά της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας, με ένα ιδιαίτερα ασθενές θεσμικό σύστημα παραγωγής υψηλής 

στρατηγικής και διαχείρισης κρίσεων και αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη (πολυ-

επίπεδη) κρίση στην σύγχρονη ιστορία της η επίτευξη ασφάλειας για τους πολίτες 

της αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Στον ασταθή χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης αμέσως μετά την 

κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού», η Ελλάδα ήταν πρόθυμη να προσφέρει 

βοήθεια στην προσπάθεια των πρώην κομμουνιστικών κρατών να ακολουθήσουν 

τους ταχείς ρυθμούς των πολιτικο - οικονομικών απαιτήσεων. 

 Αρχικά η Ελλάδα μπορεί να αυτοπαγιδεύθηκε στην αστάθεια που 

παρουσιάστηκε στην ευρύτερη περιοχή, όμως πολύ γρήγορα η πολιτική της 

προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των καιρών, με την ανάληψη ηγετικού ρόλου για 

την επικράτηση συνθηκών σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας. Η Ελλάδα, με 

γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, ανέπτυξε διμερείς σχέσεις, ενώ αποτέλεσε γέφυρα 

προσέγγισης μεταξύ των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και του συνόλου 

των κρατών της ΝΑ Ευρώπης (Νταλαμάγκας 2004, 532 - 535). Εντυπωσιακές 

όμως είναι οι διαφορές στο επίπεδο πολιτικής ανάπτυξης ανάμεσα στην Ελλάδα 

και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής σε τέτοιο βάθος και έκταση που δεν 

απαντάται σε καμία άλλη περιοχή της υφηλίου. Η Ελλάδα είναι μια σταθερή 

δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου με εδραιωμένους πολιτικούς και συνταγματικούς 

θεσμούς, υψηλό δείκτη σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων, κοινωνία των 

πολιτών με αυξανόμενη επιρροή (Ιωακειμίδης, Η σταθεροποίηση των Βαλκανίων 

και ο ρόλος της Ελλάδας 2000, 127-128). 

 Οι επιλογές
44

 της Ελλάδας την καθιέρωσαν στους ισχυρότερους της 

περιοχής σε σχέση με τους καταβεβλημένους βόρειους γείτονές της, που ύστερα 

από μια χρονική περίοδο καταπίεσης έρχονταν αντιμέτωποι με τα νέα δεδομένα 

της εποχής που δύσκολα θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, λόγω της κοινωνικής, 

δημοκρατικής και οικονομικής τους κρίσης, καθώς και της έξαρσης εθνικιστικών 

                                            
44 Η παραμονή στο ΝΑΤΟ, συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα της σταθερότητας και 
της ειρήνης, καθώς και η υιοθέτηση της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. 
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τους ιδεολογιών και εθνικών τους διενέξεων που δρούσαν ως τροχοπέδη στις 

συνεχείς νέες προκλήσεις 

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 Μια συνολική προσέγγιση της βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας από το 

τέλος του Β΄ΠΠ ως τις μέρες µας και ιδιαίτερα µια μελέτη της πορείας της στην 

άμεση μεταψυχροπολεμική περίοδο, χρησιμεύουν πάντοτε για τη βαθύτερη 

κατανόηση των πολιτικών επιλογών. 

Το Πολιτικό Σκηνικό από την Μεταπολεμικής μέχρι το πέρας της 

Ψυχροπολεμικής Περιόδου (1945 - 1989) 

 Η Ελλάδα μετά το Β΄ΠΠ ακολουθεί μια πολιτική καταστολής και αφομοίωσης 

των μειονοτήτων. Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από την ανασφάλεια των 

βορείων συνόρων της από τον φόβο μιας δεύτερης – μετά την μικρασιατική 

καταστροφή – εκδίωξης του, σε σημαντικό ποσοστό προσφυγικής προέλευσης, 

ελληνικού στοιχείου (Βάλντεν 2003, 394). 

 Κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945 - 1953), οι σχέσεις της 

Ελλάδας με το βαλκανικό της περίγυρο φθάνουν στο ιστορικό τους ναδίρ. Η 

βαλκανική πολιτική της Αθήνας έχει ως κυρίαρχο στόχο την απόκρουση της 

άμεσης από βορρά απειλής κατά της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και κατά του 

κοινωνικού της καθεστώτος
45

 (Βάλντεν 2003, 397 - 398). Η απειλή προέρχεται 

κυρίως από τη Βουλγαρία και, δευτερευόντως, τη Γιουγκοσλαβία. Αποτέλεσμα 

ήταν όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να αποδίδουν προτεραιότητα στην εθνική 

άμυνα, προτεραιότητα που αντικατοπτρίζεται στη δομή της όλης ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες που επωμίσθηκε 

η χώρα καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου (Βαληνάκης 

2010, 28). 

                                            
45 Οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία αποκαταστάθηκαν το 1950, μετά 
τη ρήξη του Τίτο με τον Στάλιν, οι εμπορικές το 1951, ενώ το 1953 υπογράφηκε τριμερής συνθήκη 
φιλίας Ελλάδας – Γιουγκοσλαβίας – Τουρκίας που το 1954 εξελίχθηκε σε Βαλκανικό Αμυντικό 
Σύμφωνο. Αντίθετα, οι σχέσεις με τη Βουλγαρία παρέμειναν εξαιρετικά τεταμένες με συχνά 
μεθοριακά επεισόδια, ενώ με την Αλβανία η Ελλάδα θεωρούσε ότι βρισκόταν σε εμπόλεμη 
κατάσταση (η «εμπόλεμος» άρθηκε το 1987). 
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 Η ελληνική βαλκανική πολιτική κατά την περίοδο 1953 – 1966 είναι 

υποταγμένη στη λογική και στην εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου, με πρόσθετο 

χαρακτήρα την – με λίγες εξαιρέσεις – ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση των 

ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στους βαλκανικούς γείτονες, περιλαμβανομένης 

και της Γιουγκοσλαβίας (Βάλντεν 2003, 399 - 400). 

 Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα είναι αρκετά 

αντιφατική ως προς τη βαλκανική πολιτική. Από τη μία, ο έντονα αντικομουνιστικός 

χαρακτήρας του καθεστώτος οδηγεί αρχικά σε μια ψύχρανση των σχέσεων, 

ιδιαίτερα εμφανή στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας. Από την άλλη πλευρά, 

πολλοί παράγοντες
46

 συμβάλλουν σε μια ορισμένη ανάπτυξη σχέσεων θεσμικού 

πλαισίου και συνεργασιών σε συγκεκριμένους τομείς (Βάλντεν 2003, 402 - 403). 

 Με την πάροδο τριών δεκαετιών απλής ειρηνικής συνύπαρξης άρχισε από 

την μεταπολίτευση μέχρι την κατάρρευση των κομουνιστικών καθεστώτων μια 

περίοδος έντονων προσπαθειών διαβαλκανικής προσέγγισης, καθώς η ελληνική 

εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται συνολικά από μια βελτίωση των σχέσεων της 

Ελλάδας με τους βαλκανικούς γείτονες. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην 

Ελλάδα και η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία επέδρασαν αισθητά στη 

βαλκανική πολιτική της χώρας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, παράλληλα με τον 

κεντρικό του στόχο για την προσχώρηση στην Ε.Ο.Κ, αναπτύσσει τις σχέσεις και 

με τα Βαλκάνια, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της χώρας έναντι της Άγκυρας, 

αλλά και στη δημιουργία στην περιοχή περιθωρίων αυτονομίας έναντι των δύο 

υπερδυνάμεων. Οι διμερείς σχέσεις με Βουλγαρία, Ρουμανία και Γιουγκοσλαβία 

(και δευτερευόντως με την Αλβανία) αναπτύσσονται αισθητά, ενώ η Ελλάδα 

αναλαμβάνει και νέα πρωτοβουλία για πολυμερή βαλκανική συνεργασία. Τον 

Ιανουάριο του 1976, με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, 

                                            
46 Τέτοιοι παράγοντες λογίζονται οι παρακάτω: 
 1. Τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας (1968) και η μετέπειτα σοβιετική πίεση προς τη 
βαλκανική που οδήγησαν τις μεν Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία να αναζητήσουν αντερείσματα στη 
Δύση, τη δε Βουλγαρία να επιδιώξει να βγει από την απομόνωση. 
 2. Η δυτική γραμμή της αξιοποίησης των διαφοροποιήσεων στο κομουνιστικό 
στρατόπεδο, που είναι ιδιαίτερα έντονες στα Βαλκάνια. 
 3. Η προσπάθεια του ελληνικού καθεστώτος να βγει και αυτό από την απομόνωση και 
μάλιστα αναπτύσσοντας σχέσεις με κομουνιστικά καθεστώτα, την ώρα που συναντούσε μεγάλες 
αντιδράσεις στη Δυτική Ευρώπη. 
 4. Οι πρόοδοι της διεθνούς ύφεσης και η προετοιμασία της Πανευρωπαϊκής Διάσκεψης 
Ασφάλειας, ιδίως προς το τέλος της περιόδου. 
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έλαβε χώρα στην Αθήνα η πρώτη Διαβαλκανική Διάσκεψη, που ακολουθήθηκε 

από ανάλογες διασκέψεις στην Άγκυρα (1979). Μετά το 1981 οι κυβερνήσεις του 

Α. Παπανδρέου, δείχνουν αρχικά να υιοθετούν τις, σοβιετικής έμπνευσης, ιδέες για 

την αποπυρηνικοποιημένη Βαλκανική
47

 (Βάλντεν 2003, 404 - 406), με ανάλογες 

διασκέψεις στη Σόφια (1981), στο Βουκουρέστι (1982) και στην Αθήνα (1984). 

Σημαντικά βήματα προσέγγισης αποτέλεσαν και οι συναντήσεις των υπουργών 

Εξωτερικών των βαλκανικών κρατών που έγιναν στο Βελιγράδι (1988) και στα 

Τίρανα (1990). 

Η Ελλάδα Μέρος του Βαλκανικού Προβλήματος (1990-1995) 

 Για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την 

κατάρρευση των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην περιοχή, η Ελλάδα 

ακολούθησε πολιτική «εθνικιστικής προσέγγισης» η οποία την έφερε ουσιαστικά 

σε σύγκρουση με όλες τις χώρες της περιοχής (Ιωακειμίδης, Η σταθεροποίηση 

των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας 2000, 129). Η κατάρρευση του 

κομουνισμού στα Βαλκάνια, η διάλυση και οι εμφύλιοι πόλεμοι στη Γιουγκοσλαβία 

(Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία), συμπίπτουν με μια περίοδο πολιτικής κρίσης, 

αστάθειας και οικονομικής και γενικότερης παρακμής της Ελλάδας. 

 Τα Βαλκάνια, κυρίως με τη μορφή του «Σκοπιανού», κυριαρχούν στην 

εξωτερική, αλλά και στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Επιστρατεύονται όλα 

τα μέσα πλην των στρατιωτικών, περιλαμβανομένων και ακραίων ενεργειών 

οικονομικού εμπάργκο (ανεπίσημα το 1992, επίσημα το 1994-1995), ενώ 

οργανώνονται και μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Η ελληνική στάση δεν βρίσκει 

κατανόηση πουθενά στους εταίρους και συμμάχους της. Η Αθήνα υιοθέτησε μια 

έντονα φιλοσερβική στάση αν και απέφυγε να «μπλοκάρει» τις αποφάσεις της Ε.Ε 

και του ΝΑΤΟ, π.χ. στην περίπτωση της συμμαχικής επέμβασης στη Βοσνία, η 

συμπάθειά της προς το καθεστώς Μιλόσεβιτς, αλλά και προς τους Σερβοβόσνιους 

                                            
47  Γεγονός που επικροτείται από τη Σόφια αλλά συναντά την ισχυρή αντίδραση της Τουρκίας. 
Εν τω μεταξύ οι σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία δηλητηριάζονται ολοένα περισσότερο από το 
Μακεδονικό. Αντίθετα, σημαντική πρόοδος επιτελείται στις σχέσεις με την Αλβανία με την 
υπογραφή πολλών συμφωνιών το 1984 και την άρση του «εμπολέμου» το 1987. 
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εξτρεμιστές, ήταν έκδηλη. Ταραγμένες ήταν κατά την περίοδο αυτή και οι σχέσεις 

με την Αλβανία
48

.  

 Στα μέσα του 1994, η ελληνική εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε πλήρες 

αδιέξοδο πλήρως απομονωμένη στην Ευρώπη και τη Δύση, καθώς η Αθήνα έχει 

ανοίξει όλα σχεδόν τα μέτωπα στα Βαλκάνια, χωρίς η Τουρκία να έχει πάψει να 

αποτελεί το μείζον πρόβλημα ασφαλείας της (Βάλντεν 2003, 408 - 412). Έτσι η 

Ελλάδα πέτυχε σχεδόν το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης 

μεταψυχροπολεμικής δεκαετίας, δηλαδή να χρεωθεί με ένα σοβαρότατο «έλλειμμα 

αξιοπιστίας» τόσο στο άμεσο βαλκανικό όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και 

διεθνές περιβάλλον -που συχνά έλαβε τη μορφή πολιτικής ρήξης και 

αντιπαράθεσης με συγκεκριμένα βαλκανικά κράτη- η ελληνική εξωτερική πολιτική 

δικαίως αποτέλεσε συστατικό μέρος του «ελληνικού παράδοξου», δηλαδή του 

αναγνωρισμένου χάσματος μεταξύ των υποσχέσεων που πρόσφερε η Ελλάδα 

στην εξωτερική της πολιτική και των πραγματικών της επιδόσεων (Τσάκωνας, 

Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Μια Συνολική Προσέγγιση 2003, 18). 

Η Επιστροφή στην Ευρώπη (1996 – σήμερα) 

 Η πολιτική αυτή, που οδήγησε βαθμιαία στην απομόνωση της Ελλάδας τόσο 

στο ευρωπαϊκό όσο και διεθνές πλαίσιο, έφθασε ουσιαστικά στο τέλος το 

φθινόπωρο 1995 με τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για την ομαλοποίηση 

των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Π.Γ.Δ.Μ (Ιωακειμίδης, Η 

σταθεροποίηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας 2000, 129). Μετά το 

1995, η ελληνική βαλκανική πολιτική μεταλλάσσεται
49

 βαθμιαία, καθώς 

εγκαταλείπεται η συγκρουσιακή προσέγγιση προς τους γείτονες και αντίθετα 

προωθείται η συνεργασία. Η Αθήνα αξιοποιεί πλέον θετικά τον ρόλο της ως 

μέλους της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ και πρωταγωνιστεί στη στήριξη του δρόμου των 

γειτόνων της για την ένταξη στις ευρωατλαντικές δομές, αλλά και στις 

                                            
48 Την περίοδο της μεγάλης ελληνο – αλβανικής έντασης το 1992 – 93, ο τότε πρωθυπουργός 
Κ. Μητσοτάκης είχε συσχετίσει ενδεχόμενη ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, με ελληνική 
διεκδίκηση της Βορείου Ηπείρου. 

49 Στην αλλαγή της ελληνικής πολιτικής απέναντι στην περιοχή συνέβαλαν σημαντικά οι 
ιδιωτικοί φορείς της οικονομίας οι οποίοι παρά τα πολιτικά προβλήματα, επεδίωξαν και πέτυχαν 
την επέκταση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων (εμπορικών, επενδυτικών, κ.λπ.) στην 
περιοχή  (Ιωακειμίδης, Η σταθεροποίηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας 2000, 129). 
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πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας. Η Αθήνα αντιτάσσεται στην παραπέρα 

κατάτμηση της περιοχής και ειδικότερα στις αποσχιστικές τάσεις στη Βοσνία και 

στην Π.Γ.Δ.Μ, καθώς και στην ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. 

 Επιπρόσθετα, η Ελλάδα άρχισε να συνειδητοποιεί βαθύτερα ότι: 

 1. Οι παραδοσιακοί δεσμοί, σχέσεις και συμμαχίες στην περιοχή που 

είχαν διαμορφωθεί πριν από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε αποτελούσαν ένα 

ξεπερασμένο πρότυπο πολιτικής για την προσέγγιση της περιοχής και 

προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, στόχο που η Ελλάδα είχε 

επιδιώξει από τα μέσα της δεκαετίας του 1970  

 2. Η συμμετοχή της Ελλάδας ως πλήρες μέλος της Ε.Ε προσέφερε 

εντελώς νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την 

περιοχή, ιδιαίτερα καθώς οι χώρες της περιοχής και ιδιαίτερα η Βουλγαρία και η 

Ρουμανία έθεσαν ως κύριο στόχο της εξωτερικής τους πολιτικής την ένταξή τους 

στην Ε.Ε και το ΝΑΤΟ (Ιωακειμίδης, Η σταθεροποίηση των Βαλκανίων και ο ρόλος 

της Ελλάδας 2000, 129). 

 Επιπλέον, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα υποστηρίζει τη 

διαδικασία για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής άμυνας η οποία θα επιτρέψει στην 

Ε.Ε να διαδραματίσει αποτελεσματικότερο ρόλο στη διαδικασία πρόληψης και 

διαχείρισης περιφερειακών κρίσεων και να συμβάλει έτσι στη σταθεροποίηση της 

ευρύτερης περιοχής (Ιωακειμίδης, Η σταθεροποίηση των Βαλκανίων και ο ρόλος 

της Ελλάδας 2000, 132). Σήμερα, σε αυξανόμενο βαθμό, η ελληνική βαλκανική 

πολιτική είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βλέπει το δικό της ρόλο να 

ενισχύει και να ενισχύεται από την ευρωπαϊκή προοπτική του συνόλου της 

βαλκανικής περιοχής. 

Ατομική ή Συλλογική η Διαμόρφωση της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 

 Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί αρκετές μεταβολές 

στις επιδιώξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε τέτοιο βαθμό που να 

αποτελεί απρόβλεπτη υπόθεση για τους διεθνείς παράγοντες. Η κατάσταση αυτή 

είναι ιδιαίτερα εμφανής την περίοδο 1975 έως 1995 όπου η εξωτερική πολιτική 

ήταν απόρροια προσωπικών εκτιμήσεων και όχι αποτέλεσμα θεσμικών 

διαδικασιών. Ο Κ. Καραμανλής αρχικά και στη συνέχεια ο Α. Παπανδρέου ήταν 
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αδιαμφισβήτητα οι σχεδιαστές της εξωτερικής πολιτικής που θα ακολουθούσε η 

Ελλάδα χρησιμοποιώντας τα τότε υπάρχοντα όργανα για την υλοποίηση των 

αποφάσεων τους.  

 Συναφώς, η διαδικασία του σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα 

ανταποκρίνεται, σε αυτή τη περίοδο, σε ένα μοντέλο, το οποίο θέτει στο κέντρο του 

τρεις χαρακτηριστικές παραμέτρους: 

 1. Τον ρόλο της προσωπικότητας - ο υπουργός Εξωτερικών (ή ο 

πρωθυπουργός) ως διαμορφωτής εξωτερικής πολιτικής, σε αντίθεση προς τον 

ρόλο συλλογικών οργάνων ή/και θεσμών 

 2. Την κοινωνία/κοινή γνώμη ως πηγή εξωτερικής πολιτικής. 

 3. Την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας και προσώπων στον χώρο της 

εξωτερικής πολιτικής. 

 Οι κυρίαρχοι παράγοντες σε αυτό το μοντέλο είναι από τη μια πλευρά η 

προσωπικότητα και από την άλλη η κοινωνία. Σε αυτό το μοντέλο, επομένως, ο 

ρόλος των θεσμών και των γραφειοκρατικών δομών ως παραγόντων καθορισμού 

της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικής εμφανίζεται περιορισμένος ή, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ακόμη και ανύπαρκτος (Ιωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού 

Εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσωπα αντί Θεσμών 2003, 96). 

 Από τον Ιανουάριο του 1996, η κυβέρνηση, που ανέλαβε καθήκοντα υπό τον 

Κ. Σημίτη, αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό στον αγώνα για εκσυγχρονισμό του 

πολιτικού συστήματος, σύμφωνου προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την 

ιδιότητά του ως μέλους της Ε.Ε. Ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτής της διαδικασίας 

είναι η ενδυνάμωση του συλλογικού χαρακτήρα της διαδικασίας σχεδιασμού 

πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε μια προσπάθεια να μετατραπεί το 

αποκαλούμενο Κυβερνητικό Συμβούλιο σε κεντρικό σώμα διαμόρφωσης πολιτικής 

και λήψης αποφάσεων (Ιωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής 

πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσωπα αντί Θεσμών 2003, 127). 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με το Κοσσυφοπέδιο και την 

ύπαρξη κοινών στοιχείων, που λογικά θα αναμενόταν την εμφάνιση στενότερων 
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σχέσεων μεταξύ τους, παρατηρείται το παράδοξο ότι οι δύο χώρες παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό άγνωστες η μία για την άλλη (Κωσταντινίδης, et al. 2015). Με φάρο 

την προσεκτική πολιτική της Ελλάδας στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου καθώς δεν 

αποδέχεται την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου αλλά υποστηρίζει με θέρμη την 

ευρωπαϊκή του προοπτική, ευελπιστώντας στην εξομάλυνση των σχέσεών του με 

τη Σερβία, θα παρατεθούν απόψεις σχετικά με το χειρισμό της Ελλάδας από την 

αρχή της κρίσης μέχρι την πιο πρόσφατη επίσημη επαφή του Έλληνα Υπουργού 

Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Ν. Υόρκη με τον Πρωθυπουργό και τον 

Υπουργό Εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου κ.Ίσα Μουσταφά (Isa Mustafa) και 

Χασίμ Θάτσι (Hashim Thaçi). 

 Η ελληνική κυβέρνηση το 1999, παρά την καθολική αντίθεση της κοινής 

γνώμης στην επέμβαση του ΝΑΤΟ για το Κοσσυφοπέδιο, συντάσσεται με τη 

διεθνή κοινότητα, αν και δεν συμμετέχει ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η 

ελληνική πολιτική στα Βαλκάνια παραμένει προσηλωμένη στο αμετάβλητο των 

διεθνών συνόρων. Τάσσεται υπέρ της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1244 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κοσσυφοπέδιο (Βάλντεν 2003, 413 - 

418). Η Ελλάδα προσπάθησε να κινηθεί στην κόψη του ξυραφιού. Από τη μία 

πλευρά να εξασφαλίσει την τήρηση μίας σειράς από αρχές και από την άλλη την 

προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της. Σκοπός ήταν να μην θιγούν τα 

κεκτημένα και οι εθνικοί στόχοι που είχε χαράξει η χώρα. Συνεπώς, προώθησε ένα 

σχέδιο δράσης για την ειρήνευση στο Κοσσυφοπέδιο, ανάπτυξη και σταθερότητα 

στο Βαλκανικό χώρο (Κρανιδιώτης 1999, 81 - 82). Οι στόχοι της Ελληνικής 

πολιτικής για την περιοχή (Ιωακειμίδης, Η σταθεροποίηση των Βαλκανίων και ο 

ρόλος της Ελλάδας 2000, 130 - 131) που μαζί με παρεμφερείς γερμανικές 

προτάσεις αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση του «Συμφώνου 

Σταθερότητας» για την περιοχή
50

μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις: 

                                            
50 Το Ελληνικό Σχέδιο προέβλεπε πέντε άξονες δράσεις: 
 Άξονας 1: οικονομική ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων με μία δέσμη μέτρων και 
πρωτοβουλιών που θα συγκροτούν ένα είδος «Marshall Plan» για την περιοχή.  
 Άξονας 2: εκδημοκρατισμός της περιοχής με μέτρα για την οικοδόμηση και εδραίωση των 
δημοκρατικών θεσμών, ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, προστασία των ατομικών και 
μειονοτικών δικαιωμάτων.  
 Άξονας 3: εγκαθίδρυση μηχανισμού επίλυσης συγκρούσεων ως μέρος του «Συμφώνου 
Σταθερότητας» που θα εγγυάται το απαραβίαστο των συνόρων.  
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 1. Οικονομική και πολιτική ανάπτυξη. 

 2. Σταθεροποίηση και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

 3. Ενσωμάτωση των χωρών της περιοχής στο ευρύτερο σύστημα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 Η πολιτική της Ελλάδας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ως χώρα 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπαγορεύτηκε από την επιδίωξη για διατήρηση 

της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και την ανάγκη για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, 

την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της θρησκευτικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς στο Κοσσυφοπέδιο. Στο πλαίσιο αυτό υπερψήφισε το 

αίτημα του Κοσσυφοπεδίου για ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) καθώς και σε διεθνείς οικονομικούς και 

περιφερειακούς οργανισμούς (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, κ.α.). Παράλληλα 

συμμετέχει στη μη στρατιωτική αποστολή της Ε.Ε (EULEX) καθώς και στην 

αποστολή του ΝΑΤΟ (KFOR) στο Κοσσυφοπέδιο. Σταθερή θέση αποτέλεσε η 

υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, που 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ε.Ε, με βάση την πάγια πολιτική για 

ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση όλου του βαλκανικού χώρου. Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας αυτής κατέστη δυνατή η σύναψη της συμφωνίας των 

Βρυξελλών της 19ης Απριλίου 2013 που έδωσε σημαντική ώθηση στην 

ευρωπαϊκή πορεία, τόσο της Σερβίας όσο και του Κοσσυφοπεδίου. 

 Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το 

Κοσσυφοπέδιο ως ανεξάρτητο κράτος, η πολιτική που ακολούθησε ήταν να 

                                            
 Άξονας 4: προώθηση, εντατικοποίηση και θεσμοποίηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας 
με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής ως βήμα για την πλήρη ενσωμάτωση της 
περιοχής στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και θεσμικό σύστημα.  
 Άξονας 5: αναγνώριση της «επιλεξιμότητας» όλων των χωρών να ενταχθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον εκπληρώσουν τις απαιτούμενες πολιτικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις. 
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κρατήσει επαφές για τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών
51

 

(Αρμακόλας και Καραμπαΐρης, Greece-Kosovo A Complex Relationship 2012, 

101). Η Αθήνα επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με την Πρίστινα, 

στο πλαίσιο της εποικοδομητικής ελληνικής στάσης όσον αφορά στην οικονομική 

ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, 

με το σκεπτικό ότι η οικονομική ευημερία αναμφισβήτητα συμβάλλει στη διατήρηση 

της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Μέσω αυτής της επιδίωξης, η 

Ελλάδα κατάφερε να έχει σημαντικές επενδύσεις στο Κοσσυφοπέδιο, ιδίως στους 

κλάδους των τροφίμων, ποτών, δομικών υλικών, πετρελαιοειδών και της 

διαχείρισης αποβλήτων. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος αλλά υφίστανται προοπτικές σημαντικής ενίσχυσης  των ελληνικών 

εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει αποδεχθεί κοσοβαρικό αίτημα για 

ίδρυση Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στην Αθήνα. Δεν είναι 

τυχαίο ότι από τις 5 χώρες της Ε.Ε που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο, 

η Ελλάδα έχει μακρά τις πιο προχωρημένες σχέσεις με την Πρίστινα και έχει δείξει 

με πολλούς τρόπους την προθυμία να αναβαθμίσει τις σχέσεις αυτές, ακόμα και αν 

η αναγνώριση δε βρίσκεται «ανοιχτά στο τραπέζι». 

 Στην τελευταία επίσημη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκο 

Κοτζιά, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου, 

οι Κοσοβάροι αξιωματούχοι αφού ευχαρίστησαν τον έλληνα υπουργό για τη 

συνεπή θέση που τηρεί η Ελλάδα έναντι του Κοσσυφοπεδίου παρά το γεγονός ότι 

δεν το έχει αναγνωρίσει, ενημέρωσαν την ελληνική πλευρά για τις πρόσφατες 

εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο και για την πορεία των μεταρρυθμίσεων, των 

συμφωνιών και του διαλόγου με τη Σερβία. Τέλος, εξέφρασαν τη δέσμευση της 

Κυβέρνησής τους να καταπολεμήσει το θρησκευτικό φανατισμό, να συμμετάσχει 

στον αγώνα κατά του ISIS και να εξασφαλίσει την προστασία και χρηματοδότηση 

                                            
51 Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αποφάσισε να αποδεχθεί τις θεωρήσεις Σένγκεν στα διαβατήρια 
των Κοσοβάρων πολιτών και αυτό το μέτρο τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2014. Οχήματα με 
πινακίδες κυκλοφορίας έχουν επίσης τη δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν πράσινη κάρτα ασφάλισης. Όσον αφορά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, από το 2009, 
η Ελλάδα εφαρμόζει μονομερώς ρυθμίσεις πρακτικού χαρακτήρα με την ένδειξη 
«Κοσσυφοπέδιο/1244»που απαιτείται να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών, επιπλέον, η μεταφορά προϊόντων των δύο κρατών 
επιτρέπεται διμερώς με φορτηγά που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας της Ελλάδα ή του 
Κοσσυφοπεδίου (με πράσινη κάρτα), αλλά όχι από τα οχήματα τρίτων χωρών. Η Ελλάδα αποδίδει 
σημασία στην παρουσία της στο Κοσσυφοπέδιο που αποδεικνύεται από την ύπαρξη μιας 
ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου. 
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επισκευών και αναστηλώσεων χριστιανικών μνημείων και εκκλησιών. Το 

αξιοσημείωτο σε αυτή τη συνάντηση είναι ότι ο κ. Κοτζιάς δεν τροποποίησε τίποτα 

από τις δηλώσεις που είχε κάνει από την Πρίστινα στις 14 Ιουλίου 2015, 

αναφορικά με την αναγνώριση, καθώς καθόριζε ως βάση για εξέταση, πλέον δύο 

νέα κριτήρια. Το ένα κριτήριο είναι οι ανάγκες όλης της περιοχής και το 

δεύτερο το εθνικό μας και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Εδώ παρουσιάζεται ένα 

νέο στοιχείο που τροποποιεί κατά κάποιο τρόπο την πολιτική που ακολουθούσε η 

ελληνική πολιτεία στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου και που αποτυπωνόταν στις 

ανακοινώσεις της σχετικά με την στήριξη της κατάστασης του Κοσσυφοπεδίου 

σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα μεταξύ του Βελιγραδίου και της Πρίστινας. Μήπως 

αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα σημάδι ότι πλέον η Ελλάδα οδηγείται σε ένα πιθανό 

σενάριο αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου; 

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 Στην περιοχή των Βαλκανίων προσπαθώντας να εντοπίσουμε τους κύριους – 

δρώντες «παίκτες» της χερσονήσου οδηγούμαστε χωρίς αμφιβολία σε δύο 

σταθερούς πόλους, αυτούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Με αυτό το πλαίσιο 

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η πολιτική της Τουρκία στα Βαλκάνια ειδικότερα 

την παρούσα περίοδο που έντονα έχει παρουσιάσει χαρακτηριστικά σημάδια «νέο-

οθωμανισμού». 

 Τα Βαλκάνια αποτελούν το σημείο επαφής της Ευρώπης με την Ισλαμική 

θρησκεία. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (σε ορισμένες περιπτώσεις και η 

πλειοψηφία) σε περιοχές όπως η Αλβανία, η Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο, η Π.Γ.Δ.Μ 

είναι Μουσουλμάνοι. Εκτιμάται ότι ο μουσουλμανικός/ισλαμικός παράγοντας θα 

είναι σημαντικός για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από μια άλλη σημαντική πολιτιστική - θρησκευτική διαίρεση: αυτή 

μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισμού (Ντόκος, Η Βαλκανική Πολιτική της Τουρκίας 

2010, 114). 

 Βασικό κανόνα διαμόρφωσης της τουρκικής βαλκανικής πολιτικής σύμφωνα 

με τις αντιλήψεις του τουρκικού κατεστημένου αποτελεί η αντίληψη ότι 

γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά η Τουρκία είναι μια βαλκανική χώρα και ότι 

λόγω των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, νομιμοποιείται να έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην περιοχή (ΥΠΕΞ Τουρκίας 2012). Εξάλλου ο Νταβούτογλου 
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(σύμφωνα με το βιβλίο του Στρατηγικό Βάθος) εκτιμά ότι: «Το οθωμανικό 

υπόλειμμα, που συνίσταται στις μουσουλμανικές κοινότητες των Βαλκανίων, 

αποτελεί παράγοντα με θεμελιώδη επιρροή στη βαλκανική πολιτική της Τουρκίας» 

και ότι, σήμερα, έχει αποκαλυφθεί ότι ήταν πολιτικό σφάλμα η εκκένωση περιοχών 

των Βαλκανίων δια μέσου των μεταναστεύσεων αυτών των κοινοτήτων, που στο 

παρελθόν θεωρήθηκαν βάρη για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Προσθέτει ότι, 

τώρα, η Τουρκία έχει σημαντικές δυνατότητες να γίνει κύριος των στοιχείων της 

οθωμανικής κληρονομιάς, που κατοχυρώθηκαν από την ιστορική συσσώρευση 

(Νταβούτογλου 2010).  

 Η βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Βαλκανικές χώρες (και 

ιδιαίτερα την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία - τις «ανεξάρτητες» 

κομμουνιστικές χώρες της περιοχής-, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πολυμερούς 

διπλωματίας, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μετά την πτώση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, Τούρκοι επιχειρηματίες 

άρχισαν να διερευνούν τις δυνατότητες και ευκαιρίες οικονομικής διείσδυσης στις 

πρώην κομμουνιστικές χώρες των Βαλκανίων, καθώς δημιουργήθηκε ένα κενό 

ισχύος στην περιοχή των Βαλκανίων, το οποίο η Τουρκία (αλλά και άλλες χώρες) 

έσπευσε να εκμεταλλευτεί. Για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων 

για πολιτική και οικονομική διείσδυση, η Τουρκία μπορούσε να επιλέξει το ρόλο 

του προστάτη των μουσουλμανικών πληθυσμών των Βαλκανίων, σε βάρος των 

διμερών της σχέσεων με τις κατ' εξοχήν ορθόδοξες βαλκανικές χώρες ή μπορούσε 

να προωθήσει έναν ευρύτερο ρόλο ως κέντρο μιας νέας διαβαλκανικής 

συνεργασίας και σταθερότητας, τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονομικό 

τομέα. Αν και η αρχική επιλογή της Τουρκίας ήταν προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής και της «προσεκτικής» 

πολιτικοοικονομικής διείσδυσης στα Βαλκάνια, μετά την έναρξη της βοσνιακής 

κρίσης υιοθέτησε το ρόλο του προστάτη των μουσουλμανικών μειονοτήτων. 

Ωστόσο, κινήθηκε και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των σχέσεών της με 

κράτη όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν χριστιανοί, όταν αυτό 

εξυπηρετούσε τα σχέδιά της (π.χ. Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ) (Ντόκος, Η Βαλκανική 

Πολιτική της Τουρκίας 2010, 115 - 116). 

 Μπορεί να ειπωθεί ότι η τουρκική πολιτική στην Βαλκανική χερσόνησο 

αναπτύσσεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι το επίπεδο των 
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διμερών σχέσεων και η προώθησή τους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς 

χαρακτηριστική κίνηση αποτελεί η πρώτη επίσκεψη μετά από 23 χρόνια τούρκου 

προέδρου στη Σερβία (Αμπντουλάχ Γκιούλ στο Βελιγράδι τον Οκτώβριο του 2009). 

Το δεύτερο έγκειται στην δημιουργία τριμερών μηχανισμών για την ανάπτυξη 

σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας με παραδείγματα τις 

τριμερείς διαβουλεύσεις που ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία της ίδιας της Τουρκίας 

και είναι οι Τουρκία - Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Σερβία και Τουρκία - Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη - Κροατία. Ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο που στοχεύει στην επίτευξη 

ευρέων συνεργασιών μέσω δομών όπως: 

 1. Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East 

European Cooperation Process) ενέχει ιδιαίτερη σημασία ως η μόνη 

αναπτυσσόμενη πρωτοβουλία από την ίδια την περιοχή. Η Τουρκία είναι ιδρυτικό 

μέλος του SEECP, το οποίο απαρτίζεται από 14 μέλη.  

 2. Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), που είναι το 

λειτουργικό σκέλος του SEECP, που έχει ως κύριο στόχο την περιφερειακή 

συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη προάγοντας την ολοκλήρωση της 

περιοχής στις ευρωπαϊκές και ευρω-ατλαντικές δομές. 

 Σύμφωνα με το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η σχέση της Τουρκίας με 

τα Βαλκανικά κράτη και τους λαούς της, περιγράφονται ως εξής: 

 Με την αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας, όλες οι ισορροπίες στα Βαλκάνια 

άλλαξαν και η αστάθεια που προέκυψε από αυτήν την διαδικασία έφθασε σε ένα 

επίπεδο που απείλησε τη διεθνή ειρήνη. Στη δεκαετία του '90 τα Βαλκάνια έπρεπε 

να βιώσουν μέσω των καταστροφικών πολέμων και τη φυλετική κάθαρση, το 

σημερινό περιβάλλον της ειρήνης και η σταθερότητα θα μπορούσαν να έχουν 

επιτευχθεί μόνο μετά από τη διεθνή επέμβαση. Μετά από τις ανακηρύξεις της 

ανεξαρτησίας από το Μαυροβούνιο το 2006 και από το Κοσσυφοπέδιο το 2008, τα 

σύνορα των πρόσφατα ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή έχουν καθορισθεί. 

 Ο υψηλού επιπέδου πολιτικός διάλογος, για ασφάλεια όλων, η απώτατη 

οικονομική ενσωμάτωση και η συντήρηση των πολυεθνικών, πολυπολιτισμικών 

και πολυθρησκευτικών κοινωνικών δομών στην περιοχή αποτελούν τέσσερις 

κύριους άξονες της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία διαμορφώνεται 

από τις αρχές της «περιφερειακής ιδιοκτησίας» και της «συνολικότητας». Οι κύριοι 
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στόχοι είναι η επιτάχυνση της υπάρχουσας συνεργασίας μέσω της δημιουργίας 

«των τομέων κοινού ενδιαφέροντος» μεταξύ των χωρών της περιοχής και η 

επίτευξη μιας εκτενούς περιφερειακής ολοκλήρωσης. 

 Όντας η ίδια η Τουρκία μια βαλκανική χώρα, αυτή αποδίδει μεγάλη σημασία 

στις διμερείς σχέσεις της με τις βαλκανικές χώρες και διατηρεί τις καλές σχέσεις με 

όλες. Οι διμερείς σχέσεις της με αυτές τις χώρες είναι βασισμένες στις αρχές του 

σεβασμού της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, της 

μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις καθώς και στη περαιτέρω ανάπτυξη 

σχέσεων βάσει των ιστορικών δεσμών μας και της αρχής της καλής γειτονίας. 

 Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των λαών της Τουρκίας και των χωρών της 

περιοχής έχουν επεκταθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και 

συγγενικές κοινότητες στις βαλκανικές χώρες αφ' ενός, καθώς και πολίτες 

βαλκανικής καταγωγής που ζουν στην Τουρκία αφετέρου. Κατά συνέπεια 

οποιαδήποτε κρίση στα Βαλκάνια έχει επιπτώσεις στην Τουρκία στενά και έτσι, η 

διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια ενέχει ζωτικής 

σημασίας για την Τουρκία από αυτή την άποψη. 

 Η Τουρκία θεωρεί ότι η διεθνής παρουσία, ειδικά σε Κοσσυφοπέδιο και 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη, είναι σημαντική και απαραίτητη και για την ενίσχυση των 

κρατικών δομών σε αυτές τις χώρες και για την περιφερειακή σταθερότητα. Η 

Τουρκία, επομένως, συμβάλλει σε όλες τις διεθνείς παρουσίες και πρωτοβουλίες 

στην περιοχή. 

 Η Τουρκία, θεωρεί ότι είναι οι ίδιες οι βαλκανικές χώρες που μπορούν να 

καθορίσουν το μέλλον τους και να συμβάλλουν με επιμονή στην ανάπτυξη των 

αυθεντικών μηχανισμών συνεργασίας στα Βαλκάνια. 

 Τα Ευρασιατικά Βαλκάνια δεν είναι εντός των δυνατοτήτων της Τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής, είναι περιοχή που απαιτεί μεγάλη ισχύ προκειμένου να έρθει 

αντιμέτωπη πρωταρχικά με τον Ρωσικό παράγοντα και ακολούθως με άλλους 

διεθνείς ισχυρούς δρώντες είτε κράτη (ΗΠΑ – Κίνα – Ισραήλ – Σαουδική Αραβία), 

είτε διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε – ΝΑΤΟ), οι οποίοι παρότι έχουν καλές σχέσεις, 

εκτιμάται ότι δεν επιθυμούν η Τουρκία να επεμβαίνει και να επεκτείνεται 

γεωστρατηγικά και πολιτιστικά-θρησκευτικά από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου 

μέχρι τα Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα και Καύκασο, έχοντας ηγετικό ρόλο, καθόσον 
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έτσι τίθεται εκτός επιρροής των ισχυρών διεθνών δρώντων και καθίσταται ισότιμος 

με αυτούς. 

 Σε ότι αφορά τους δεσμούς της Τουρκίας με το Κοσσυφοπέδιο μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως σχέσεις, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

οικονομικού και διπλωματικού προσανατολισμού, με την Τουρκία να επιθυμεί το 

κάτι παραπάνω όπως την εκπλήρωση των προσδοκιών και φιλοδοξιών της για 

ανάληψη ηγετικής θέσης στην περιοχή, γεγονός που αποδεικνύεται από τις 

κινήσεις του προέδρου της Τουρκίας Τ. Ερντογάν με χαρακτηριστικότερη να 

αποτελεί η δήλωση που έκανε σε επίσκεψή του στο Κοσσυφοπέδιο ως 

πρωθυπουργός: «Το Κόσοβο είναι Τουρκία και η Τουρκία Κόσοβο». Συνεπώς μία 

διεθνή αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα της 

Τουρκίας για τον επηρεασμό της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα Βαλκάνια. 

ΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

 Η πολιτική απειλή έναντι της Ελλάδας, μπορεί να προσδιοριστεί με την 

τουρκική προσπάθεια για παρουσία στη Χερσόνησο του Αίμου, η οποία ενδέχεται 

να ζημιώσει τα εθνικά μας συμφέροντα με δύο τρόπους: 

 1. Με την προσπάθεια της Τουρκίας για εκτοπισμό της Ελλάδας από κύριο 

περιφερειακό πόλο των διεθνών σχέσεων στα Βαλκάνια. Η Τουρκία διεκδικεί 

πρωτεύοντα ρόλο στα Βαλκάνια, αποσκοπώντας στην αναβάθμισή της ως 

περιφερειακή δύναμη ευνοϊκή για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των ΗΠΑ και 

των δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων. 

 2. Με την εξασφάλιση από την Τουρκία στρατηγικών ερεισμάτων στα 

Βαλκάνια ικανών να χρησιμοποιηθούν σε βάρος της εθνικής μας ασφάλειας. Η 

Τουρκία με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει, σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου 

ή κρίσης ή μικρής διάρκειας σύρραξης, είτε εμπόλεμους συμμάχους είτε έμμεσους 

συμμάχους ικανούς να προκαλέσουν έμμεσο στρατηγικό αντιπερισπασμό για την 

Ελλάδα. 

 Η Άγκυρα προσπαθεί μεθοδικά να μειώσει το κύρος της Ελλάδας και να 

εξουδετερώσει τις προσπάθειες συνεργασίας της χώρας μας με τα γειτονικά 

βαλκανικά κράτη. Δεν πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι, η Άγκυρα 
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επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πλέγμα των προβλημάτων της με την Ελλάδα, με 

την προώθηση των θέσεων των Σκοπίων αλλά και των Τιράνων παλαιότερα, 

ενθαρρύνοντας τις όποιες τριβές τους με τη χώρα μας, την οποία προβάλλει στη 

Δύση ως παράγοντα εντάσεων στην περιοχή. Η Τουρκία, τονίζοντας τις διαφορές 

Αθήνας και Σκοπίων, προσπαθεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως μέρος του 

βαλκανικού προβλήματος και την ίδια ως επιδιαιτητή στην περιοχή, σύμφωνα με 

τα Οθωμανικά πρότυπα. 

 Επίσης, η Τουρκία προσπαθεί να αναμειχθεί στα θέματα των Βαλκανίων 

καθώς δεν επιθυμεί την ανάδειξη κάποιας κυρίαρχης δύναμης στα Βαλκάνια όπως 

της Ρουμανίας (μέλος Ε.Ε – ΝΑΤΟ), ή της Σερβίας (στα Δυτικά Βαλκάνια σε χώρες 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας) ή της Βουλγαρίας (μέλος Ε.Ε – ΝΑΤΟ), ή της 

Ελλάδας (μέλος Ε.Ε και της Ευρωζώνης – ΝΑΤΟ), ή και πιθανών «συμμαχιών» 

μεταξύ των προαναφερθεισών κρατών (κατά βάση χριστιανικά) και συγκεκριμένα 

αυτών με τη Ελλάδα διότι θα απειλούσε τα γεωστρατηγικά κυρίως, συμφέροντά 

της καθώς: «Η Τουρκία είναι αναγκασμένη να αντιπαραθέσει με έναν προσεκτικό 

τρόπο τα στοιχεία παγκόσμιου ανταγωνισμού στην περιοχή απέναντι στην 

αντιοθωμανική και αντιτουρκική εικόνα, η οποία επαναφέρεται στα Βαλκάνια 

κυρίως από τους Σέρβους και τους Έλληνες. Πρέπει επίσης να διαμορφωθούν τα 

διπλωματικά και πραγματικά μέσα τα οποία θα εξασφαλίσουν την παρέμβαση της 

Τουρκίας στην περιοχή» (Νταβούτογλου 2010). Φαίνεται λοιπόν ότι η επικράτηση 

στον ανταγωνισμό με την Ελλάδα αποτελεί βασική παράμετρο της τουρκικής 

βαλκανικής πολιτικής.  

 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, επιδιώκεται η δημιουργία ενός 

πλέγματος στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών συμφωνιών, ώστε να 

εξασθενήσουν οι αντίστοιχες βλέψεις της Ελλάδας στην περιοχή, άμεσα και 

στοχευμένα ιδίως με την Αλβανία, ακολούθως με την Π.Γ.Δ.Μ, πράττοντας το ίδιο 

για τη Σερβία με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και φυσικά με το Κοσσυφοπέδιο, αν και 

τελευταία η Σερβία δέχεται την πολιτική της Τουρκίας ως επιδιαιτητή για την 

εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο. 

 Η Τουρκική εξωτερική πολιτική που υλοποιείται από τον Α. Νταβούτογλου 

αναφέρει ότι «η βάση της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι τα 

Οθωμανικά κατάλοιπα που είναι μουσουλμανικές κοινότητες», κατονομάζοντας 

στη συνέχεια αυτές τις κοινότητες ως μουσουλμανικές και Τούρκικες μειονότητες 
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που διαβιούν στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Π.Γ.Δ.Μ, στο Σατζάκ (επαρχία 

της Σερβίας), στο Κοσσυφοπέδιο και στη Ρουμανία
52

. Επίσης «οι δύο 

βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εξωτερικής, πολιτικής της 

Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι η ισχυροποίηση της Βοσνίας και της Αλβανίας και 

όσον αφορά τις «Εθνικές μειονότητες στη ΝΑ Ευρώπη» τη δημιουργία ενός 

«διεθνούς νομικού πλαισίου» που θα θέσει υπό την προστασία του τις εθνικές 

μειονότητες της περιοχής». Η αναφορά για τη «νομιμότητα της επέμβασης στην 

Κύπρο», η οποία έγινε δυνατή, όπως αναφέρει ο Νταβούτογλου, μέσα από ένα 

τέτοιο νομικό πλαίσιο δίνει άλλη διάσταση στο στρατηγικό όραμα της Τουρκίας. 

Εμμέσως πλην σαφώς αποτυπώνεται η επιθυμία υιοθέτησης από την Τουρκία 

μιας στρατιωτικής επέμβασης στις προαναφερόμενες περιοχές για την προστασία 

αυτών των μειονοτήτων.  

 Με τη μοναδική χώρα των Βαλκανίων με την οποία η στρατηγική της 

Τουρκίας έρχεται σε αντίθεση είναι η Ελλάδα και μερικώς τώρα η Σερβία. Η 

Τουρκία, η οποία παρουσιάζει μια πολιτική με μηδενικά προβλήματα κάνει 

ακριβώς το αντίθετο αναγνωρίζοντας πρώτη (μαζί με τις ΗΠΑ) την Π.Γ.Δ.Μ με το 

όνομα «Μακεδονία» παράλληλα με την άμεση και έμμεση προσπάθεια 

αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με τη μη αποτελεσματική 

φύλαξη των συνόρων της με την Ελλάδα και την παράνομη «εξαγωγή» 

λαθρομεταναστών, με την απροκάλυπτη υποστήριξη των μουσουλμάνων της 

Δυτικής Θράκης και του κατεχόμενου τμήματος στην βόρεια Κύπρο. Εύλογο 

λοιπόν είναι το ερώτημα ποια είναι η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων. 

Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης 

 Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 αποτέλεσε ένα κοσμοϊστορικό 

γεγονός που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία νέων κρατών στον ευρύτερο 

μετα-σοβιετικό χώρο αλλά και σε μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών 

ανακατατάξεων, όπου τα αποσχιστικά κινήματα, μέσω της έκφρασης του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης επανήλθαν στο προσκήνιο και στιγμάτισαν την 

                                            
52 Α.Νταβούτογλου σε βιβλίο του: «Οι τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες σε 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακεδονία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία και Ρουμανία αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας. Η ζώνη, που εξικνείται από Μπίχατς, 
Βοσνία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Αλβανία, Μακεδονία, Κίτρτζαλι Βουλγαρίας, Δυτική Θράκη, 
καταλήγει στην Ανατολική Θράκη, έχει τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη γεωπολιτική της 
Τουρκίας» (Νταβούτογλου 2010). 
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τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα με τις προεκτάσεις τους να φθάνουν μέχρι τις 

μέρες μας. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν ότι οι αποσχίσεις 

εδαφών είναι κομμάτι της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας. Συνεπώς, με την 

ίδια λογική με την οποία δημιουργήθηκε η κρατική οντότητα του Κοσσυφοπεδίου, 

δηλαδή με πρόσχημα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της αλβανικής 

μειονότητας από το Σερβικό κράτος, πιθανόν μεσοπρόθεσμα να τεθεί και θέμα 

δημιουργίας «κράτους» της Δυτικής Θράκης, προκειμένου να προστατευτούν τα 

δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας, έναν στόχο που απροκάλυπτα 

προωθεί για δεκαετίες η Τουρκία. 

 Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, η ύπαρξη της 

μουσουλμανικής μειονότητας στην ελληνική Θράκη δημιουργεί αναπόφευκτες 

συγκρίσεις καθόσον ο όρος «μουσουλμανική μειονότητα» αποτυπώνει ξεκάθαρα 

και αποκλειστικά μόνο την θρησκευτική ομοιογένεια των μουσουλμανικών 

πληθυσμών της περιοχής. Αντιπαραβάλλοντας αυτές τις συνθήκες οι οποίες 

διαμόρφωσαν τα παραπάνω αποσχιστικά κινήματα με την υφιστάμενη κατάσταση 

στη Θράκη και την ύπαρξη της εκεί θρησκευτικής μειονότητας, παρά τις όποιες 

διαφορές εντοπίζονται, εντούτοις καταδεικνύουν ως απαραίτητη την υιοθέτηση 

από ελληνικής πλευράς κατάλληλης εθνικής πολιτικής που θα περιορίσει τις 

παραμέτρους δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων αυτονόμησης και 

απόσχισης αυτής στα πρότυπα των αποσχιστικών κινημάτων της τελευταίας 

δεκαπενταετίας. 

 Περαιτέρω η Τουρκία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την θρησκεία του 

Ισλάμ προσπαθεί μεθοδικά εδώ και πολλά χρόνια να αμφισβητήσει την 

θρησκευτική και εθνοτική διαφορετικότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στη 

Θράκη και να πείσει ότι πρόκειται για «τουρκική μειονότητα». Μάλιστα, με 

μεθοδευμένες ενέργειές της, όπως η οικονομική διείσδυση στη Θράκη, η άσκηση 

πίεσης και η απομόνωση των Πομάκων Αθίγγανων ή Μουσουλμάνων από το 

τούρκικο προξενείο της Κομοτηνής, προσπαθεί να επιβάλλει αυτή την ρατσιστική 

και εθνικιστική πραγματικότητα. Όλα αυτά σηματοδοτούν μία συντονισμένη 

απόπειρα της τουρκικής πολιτικής, που στόχο έχει το πέρασμα από την έγερση 

μειονοτικού ζητήματος, στην υποκίνηση αυτονομιστικού κινήματος. 

 Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορές μεταξύ των αποσχιστικών 

κινημάτων των Βαλκανίων και του μειονοτικού ζητήματος στη Θράκη είναι 
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εμφανείς καθώς στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε εθνικές μειονότητες 

που προϋπήρχαν σε περιοχές που απολάμβαναν κάποιου είδους περιορισμένη ή 

διευρυμένη εδαφική αυτονομία, σε αντίθεση με τη μειονότητα στη Θράκη όπου ο 

όρος «μουσουλμανική» αποτυπώνει ξεκάθαρα την θρησκευτική ομοιογένεια και 

εθνοτική ετερογένεια των μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής. Παρόλα 

αυτά, η απειλή που προβάλλει η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας στα 

Βαλκάνια είναι υπαρκτή και απαιτείται η λήψη ουσιωδών και αποφασιστικών 

μέτρων για την αντιμετώπιση του ορατού δια γυμνού οφθαλμού επερχόμενου 

κινδύνου. 

Το Κοσσυφοπέδιο και η Κύπρος 

 Η Τουρκία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε το Κοσσυφοπέδιο 

ως ανεξάρτητο κράτος με κύριους σκοπούς την άσκηση επιρροής στο μικρό 

κρατίδιο και τη δημιουργία «τετελεσμένου» σε υπόθεση απόσχισης κυριαρχούσας 

εθνότητας από κρατική οντότητα ώστε να τη χρησιμοποιήσει για τη 

«νομιμοποίηση» του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Η εξέταση των 

περιπτώσεων επιφανειακά μπορεί να οδηγήσει στη λανθασμένη άποψη περί 

ομοιότητας, αλλά μετά από λεπτομερή ανάλυση διαπιστώνεται η ασυμβατότητα 

των δύο υποθέσεων.  

 Θέλοντας να αντιπαρατεθούν οι διαφορές θα μπορούσε να αναφερθεί αρχικά 

ότι, το Κοσσυφοπέδιο κατά την έναρξη της κρίσης αποτελούσε τμήμα της κρατικής 

κυριαρχίας της Γιουγκοσλαβίας, σε αντίθεση με την Κύπρο που κατά την τουρκική 

εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ανεξάρτητο κράτος. Η περίπτωση του 

Κοσσυφοπεδίου με την κήρυξη της ανεξαρτησίας της είχε υποστηριχθεί άμεσα 

από 35 χώρες που μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός έχει ανέλθει στα 110 κράτη με 

μέρος αυτών να αποτελεί η πλειοψηφία του δυτικού κόσμου, ενώ η παράνομη 

κυβέρνηση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου έχει αναγνωρισθεί ως τουρκική 

δημοκρατία βόρειας Κύπρου μόνο από την Τουρκία
53

. Τα Ηνωμένα Έθνη 

εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την κυριαρχία της νόμιμης Κυπριακής 

Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια του νησιού, έχουν καταδικάσει την τουρκική 

                                            
53 Το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές είχαν αναγνωρίσει προσωρινά την ΤΔΒΚ από την 
ανακοίνωση κιόλας της ανεξαρτησίας της, αλλά οι δύο αυτές χώρες υποχρεώθηκαν να 
υποχωρήσουν εμπρός στην διεθνή πίεση. 
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εισβολή και έχουν ανακηρύξει την προσπάθεια απόσχισης ως παράνομη. Από την 

άλλη πλευρά, λόγω διαφωνίας των μονίμων μελών του συμβουλίου ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών, τηρεί ουδέτερη στάση στην υπόθεση αναγνώρισης του 

Κοσσυφοπεδίου. Η υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου παρουσιάζει αργή αλλά 

σταθερή πρόοδο με την Ε.Ε
54

 να παίζει καταλυτικό ρόλο, σε αντίθεση με το 

κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου που δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική πρόοδο. 

Τέλος, το διεθνές δίκαιο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Διεθνές 

Δικαστηρίου στην υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου, δεν υποστήριξε την προσφυγή 

της Σερβίας καθώς αποτέλεσε αντικείμενο διαφωνίας, ενώ η ανακήρυξη του 

«ψευδοκράτους» αποτελεί ξεκάθαρη παράνομη πράξη
55

. 

 Κατόπιν των παραπάνω, είναι προφανές ότι η Τουρκία με την ενέργεια της 

να αναγνωρίσει την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από τη κρατική κυριαρχία της 

Γιουγκοσλαβίας, απέτυχε να την ταυτίσει με την υπόθεση της Κύπρου αλλά έβαλε 

τις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση της απόσχισης δικού της εδαφικού 

διαμερίσματος από τους Κούρδους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Τα Βαλκάνια αποτελούσαν ανέκαθεν μήλο της Έριδας ανάμεσα στους 

ισχυρούς της Γης. Η κριτική γεωπολιτική ανάλυση συμβάλλει στην «αποδόμηση» 

των γεωπολιτικών στερεοτύπων που κυριαρχούν στην πολιτική κουλτούρα 

διαμόρφωσης των κρατών. Οι μεταψυχροπολεμικές εξελίξεις έθεσαν και πάλι επί 

τάπητος το ζήτημα της επαναχάραξης των συνόρων στα Βαλκάνια. Η κατάσταση 

στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής παρουσιαζόταν μεταβαλλόμενη με τη 

δημιουργία νέων κρατών και με τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος, γεγονός 

                                            
54 Το άρθρο 35 στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας αποτελεί εμμέσως μοχλό πίεσης 
για την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου. 

55 Την περίπτωση της Κύπρου την επικαλέστηκαν διάφορες χώρες που έλαβαν μέρος στις 
συζητήσεις που προηγήθηκαν της γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου. Η Γερμανική συνεισφορά 
στην συζήτηση έλεγε ότι η περίπτωση της κήρυξης ανεξαρτησίας στην βόρεια Κύπρο ήταν 
κατάφωρα παράνομη, καθ’ όσον ήταν αποτέλεσμα ένοπλης επίθεσης, η οποία είναι φυσικά 
καταδικαστέα από το διεθνές δίκαιο. Επομένως, η απόφαση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, εκτός του ότι απαντά στο ερώτημα των Σέρβων και επομένως κηρύσσει µη 
παράνομη την κήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, µας παρέχει την παράπλευρη 
ικανοποίηση ότι επιβεβαιώνει ρητά, και κατ’ επανάληψη μέσα στο κείμενο της γνωμοδότησης, ότι 
άλλο είναι η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, άλλο είναι η περίπτωση της Κύπρου. Στην 
περίπτωση της βόρειας Κύπρου αυτό που έγινε είναι παράνομο, στην περίπτωση του 
Κοσσυφοπεδίου δεν είναι παράνομο (Μοσχόπουλος 2011, 165). 
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που οδήγησαν στη πολιτική αστάθεια, στις συνωμοσίες και στους εθνικισμούς που 

ώθησαν τους λαούς συχνά σε πράξεις παραλογισμού και αντεκδίκησης.  

 Όπως γίνεται φανερό, η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά 

κρύβει κέρδη και ευκαιρίες για την Ελλάδα, αν επιτέλους η ελληνική διπλωματία 

δράσει έξυπνα, και, συγχρόνως, οι πολίτες της χώρας μας, όποιο τομέα και αν 

εκπροσωπούν, ενδιαφερθούν περισσότερο για αυτήν και όχι για το προσωπικό 

κέρδος και τις όποιες φιλοδοξίες τους. Η Ελλάδα έχει σαφή γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και είναι μια χώρα με πλείστα προτερήματα. Η 

γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η ιδιότητα της ως μέλους του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε 

και το σταθερό δημοκρατικό της πολίτευμα την καθιστούν ικανή ακόμα και την 

εποχή της πλήρους οικονομικής της εξάρτησης από δανειστές, να τα εκμεταλλευτεί 

χωρίς την παραμικρή παραχώρηση της κυριαρχίας της και να παίξει κυρίαρχο 

ρόλο στην εφαρμογή και εποπτεία όλων των σχεδίων που σχετίζονται με τα 

Βαλκάνια.  

 Παρά ταύτα, στην παρούσα κατάσταση η οικονομική δυσχέρεια της Ελλάδος 

αναδεικνύεται σε εμπόδιο για την προώθηση των θέσεων και συμφερόντων της 

χώρας (Βαληνάκης 2010, 29) με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις στην εξωτερική 

πολιτική της χώρας και από ηγετική δύναμη των Βαλκανίων να τη μετατρέπει αργά 

και σταθερά σε παρία των εξελίξεων. Με δεδομένα το εύθραυστο χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονομίας και τους ανεπαρκείς πόρους που απαιτούνται για τη στήριξη 

μιας εξωτερικής πολιτικής αποτελεσματικής και πολυδιάστατης οφείλει να 

ανασυνταχτεί, να διεκδικήσει ξανά τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη και να μην 

επιτρέψει ξανά την αμφισβήτησή της. Αν μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχημένα 

στη πρόκληση αυτή, όχι μόνο η Ελλάδα θα έχει καταστεί ένας πραγματικά 

σταθεροποιητικός παράγοντας στο βαλκανικό χώρο, αλλά θα έχει αποκτήσει 

πλέον τα χαρακτηριστικά μιας αξιόπιστης περιφερειακής δύναμης, με οτιδήποτε 

θετικό συνεπάγεται αυτό για το μέλλον. 

 Για να υλοποιηθεί το παραπάνω θα πρέπει νέοι θεσμοί, όργανα, ομάδες και 

οργανισμοί, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στη λήψη των αποφάσεων 

(Αρβανιτόπουλος 2005, 304) να καθορίζουν τη σταθερή πορεία της Ελλάδας στη 

διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, ώστε να μην επηρεάζεται ανάλογα με τα 

πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται στα ηνία της χώρας, καθώς θέματα που 

άπτουν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και τη διχοτόμηση της Κύπρου 
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χρήζουν ιδιαίτερης εξωτερικής πολιτικής προσοχής με σταθερότητα, επιμονή και 

ευελιξία στις διπλωματικές κινήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο να μη δύναται να 

συσχετισθούν με μία ενδεχόμενη διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτητοποίησης του 

Κοσσυφοπεδίου. Το ελληνικό μέλλον στην περιοχή θα εξαρτηθεί από τη 

διαμόρφωση, στα πλαίσια μιας εθνικής εξωτερικής πολιτικής, μιας ολοκληρωμένης 

αντίληψης για το ποια είναι τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή και πώς αυτά 

θα εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο (Skylakakis 2006), καθώς το συμφέρον 

της χώρας πρέπει να υπερτερεί από των συναισθημάτων. Η σημερινή κατάσταση 

θα πρέπει να γεννήσει προβληματισμούς και να προτρέψει σε δημιουργικές 

σκέψεις προς αναζήτηση έντιμων λύσεων για τα σημερινά προβλήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 Ιστορικά το Κοσσυφοπέδιο ανήκε στη Σερβία. Αποτελεί τη βάση και την 

καρδιά του έθνους της Σερβίας. Για τους Σέρβους δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό 

που είναι για τους Έλληνες η Κωνσταντινούπολη ή η Ρώμη για τους Ιταλούς. Η 

πόλη Πρίζρεν (Prizren), πρωτεύουσα του μεσαιωνικού κράτους της Σερβίας, 

βρίσκεται στο Κοσσυφοπέδιο αλλά και η έδρα του Αρχιεπισκόπου αλλά και 

αργότερα του Πατριάρχου βρίσκονται επίσης στο Κοσσυφοπέδιο και συγκεκριμένα 

στη Πέγια (Pec). 

 Το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου εμφανίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα. 

Δηλαδή, όταν άρχισε η μετακίνηση Αλβανών προς αυτό. Οι Σέρβοι εγκατέλειπαν 

τα σπίτια τους εξαιτίας της οθωμανικής καταδυνάστευσης και οι αλβανικοί 

πληθυσμοί επωφελούνταν καταλαμβάνοντας μέρα με τη μέρα την περιοχή. Με το 

πέρασμα του χρόνου, οι νέοι Αλβανοί κάτοικοι έγιναν πολύ βίαιοι και ξεκίνησε ένα 

είδος αλβανικής τυραννίας που είχε την υποστήριξη του Σουλτάνου. 

 Με το τέλος του Ψυχρού πολέμου, οι ΗΠΑ επαναπροσδιορίζουν τα 

συμφέροντά τους υιοθετώντας μια νέα πολιτική για την εξυπηρέτηση τους ενώ ο 

έλεγχος της Ευρασίας και της Βαλκανικής τοποθετείται στην κορυφή της 

γεωπολιτικής της πυραμίδας. Η πολιτική των ΗΠΑ (μέσω του ΝΑΤΟ) 

επικεντρώνεται στην αποτροπή ανάδυσης οποιασδήποτε δύναμης με αντιδυτικά 

φρονήματα και στον επιλεκτικό παρεμβατισμό σύμφωνα με τον οποίο θα 

εμπλέκονται μόνο όταν διακυβεύονται ζωτικά τους συμφέροντα (Παπασωτηρίου 

2002, 159-161). Συγκεκριμένα, στην πολιτική που ακολουθήθηκε στα Βαλκάνια ως 

στόχοι τίθενται η απαλλαγή από το τελευταίο προπύργιο του 

«παλαιοκομμουνισμού», τη διάλυση των υπολειμμάτων της Γιουγκοσλαβίας και η 

απόδοση μιας οριστικής λύσης στα προβλήματα που έπλητταν τον βαλκανικό 

χώρο και προκαλούσαν προβλήματα ασφαλείας στην Ευρώπη. Εντούτοις, η 

διεθνής κοινότητα (ΗΠΑ και Ε.Ε) αποτυγχάνει να επιλύσει με ειρηνικό τρόπο τα 

αναδυόμενα προβλήματα και την πολυπλοκότητα της δυναμικής που αρχίζει να 

εξελίσσεται. 
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 Τα πρώτα δείγματα των προθέσεων του Προέδρου Μιλόσεβιτς για 

εθνοκάθαρση στο Κοσσυφοπέδιο αποτελούν την αφορμή για τη χρήση 

στρατιωτικής δύναμης με σκοπό την αποφυγή της ανθρωπιστικής καταστροφής. 

Ακολούθησε η επιβολή εμπάργκο όπλων κατά του Βελιγραδίου, το πάγωμα των 

οικονομικών κεφαλαίων της Σερβίας στο εξωτερικό, απειλή χρήσης βίας, επιβολή 

υποχρεωτικού διαλόγου μεταξύ Μιλόσεβιτς και ηγεσίας των Αλβανοφώνων και η 

πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην Π.Γ.Δ.Μ και στην 

Αλβανία. Η μη επίτευξη συμφωνίας τον Οκτώβριο 1998 μεταξύ των εμπλεκομένων 

και του Αμερικανού απεσταλμένου Ρ. Χόλμπρουκ (R. Holbrooke), είχε σαν τελικό 

αποτέλεσμα, την έναρξη από το ΝΑΤΟ αεροπορικών βομβαρδισμών, κατά της 

Σερβίας στα τέλη Μαρτίου του 1999
56

. 

 Η στρατιωτική ήττα της Σερβίας και η μετατροπή του Κοσσυφοπεδίου σε 

διεθνές προτεκτοράτο, λόγω της παρουσίας της KFOR και της UNMIK, άλλαξε τα 

δεδομένα για το Βελιγράδι, καθώς αδυνατούσε να διατηρήσει την ονομαστική του 

πλέον κυριαρχία στο Κοσσυφοπέδιο και να υποστηρίξει τον εναπομείναντα 

σερβικό πληθυσμό (Χρηστίδης 2008, 121). Μετά την απόφαση 1244 του ΣΑ/ΗΕ, 

ακολούθησαν αποτυχημένες προσπάθειες για συμφωνία των δύο πλευρών με 

κυριότερες το Σχέδιο Αχτισάαρι, και τις συνομιλίες υπό την εποπτεία μιας τρόικας 

διεθνών διαμεσολαβητών (ΗΠΑ, Ε.Ε και Ρωσία), μέχρι όμως τις 17 Φεβρουαρίου 

2008 που η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου ανακήρυξε την ανεξαρτησία του με 

την υποστήριξη των ΗΠΑ. Από τότε και στη συνέχεια το Κοσσυφοπέδιο 

αναγνωρίσθηκε από το πλείστο των χωρών του δυτικού κόσμου και εντάχθηκε σε 

διεθνείς οργανισμούς, γεγονός που εδραίωνε στη συνείδηση των Κοσοβάρων την 

άποψη ότι αποτελούν πλέον κράτος. 

 Στις 08 Οκτωβρίου του 2008, μετά από αίτημα της Σερβίας, η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να 

αποφασίσει για την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Το αποτέλεσμα δεν ήταν 

                                            
56 Από την πρώτη μέρα του βομβαρδισμού της Νέας Γιουγκοσλαβίας αναφέρεται με ένταση ότι 
παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο. Ανάμεσα στα κείμενα του δικαίου που δέχθηκαν βάναυση 
προσβολή καταγράφονται ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ και το ίδιο το καταστατικό του ΝΑΤΟ 
(Λοβέρδος 1999, 91).Η απόφαση να βομβαρδιστεί η Γιουγκοσλαβία αποτελεί για τα εγχειρίδια 
εξωτερικής πολιτικής υπόδειγμα ενορχηστρωμένης απερισκεψίας (Βερέμης και Τζιαμπίρης 2000, 
26), καθώς δικαίως κατηγορούνται οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για επιλεκτική ευαισθησία, αφού 
υποστήριζαν τους διωγμούς των Κούρδων ως «νόμιμη άμυνα», ενώ τους διωγμούς των 
Κοσοβάρων τους χαρακτήριζαν εθνοκάθαρση (Ντόκος και Πιέρρος, Τα Βαλκάνια μετά τον Πόλεμο 
του Κοσσυφοπεδίου 2000, 17). 
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αυτό που ανέμενε η Σερβία, καθώς στις 22 Ιουλίου του 2010, η Χάγη αποφάσισε 

πως η ανακήρυξη ανεξαρτησίας δεν παραβιάζει τη διεθνή νομοθεσία. Στο πλαίσιο 

της φιλοευρωπαϊκής κατεύθυνσης που ακολουθεί η Σερβία, στις 13 Απριλίου 2013 

υπογράφθηκε συμφωνία στις Βρυξέλλες με το Κοσσυφοπέδιο για εξομάλυνση των 

σχέσεών τους. Μέχρι σήμερα αρκετά βήματα έχουν υλοποιηθεί κάτω από την 

πίεση των διαπραγματευτικών διαδικασιών της ενταξιακής πορείας της Σερβίας 

στην Ε.Ε και αρκετά αναμένονται να γίνουν μέχρι την επίτευξη του τελικού σκοπού 

που είναι η διεθνής αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 Η ανώμαλη κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο υπέβοσκε εδώ και αρκετά χρόνια 

και ήταν κοινή η πεποίθηση, ότι περιέκλειε αρκετούς και σοβαρούς κινδύνους για 

την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, με πιθανή μάλιστα την επέκταση της 

κρίσης και σε άλλες χώρες της Βαλκανικής. Εντούτοις, η διεθνής διπλωματία δεν 

έδωσε από την αρχή την απαραίτητη σημασία, αφού ασχολήθηκε δευτερευόντως 

με το πρόβλημα, μέχρι τουλάχιστον την εξάπλωση του ανταρτοπόλεμου του ΑΣΚ 

και τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Γιουγκοσλαβικού στρατού. Η 

αποτελεσματική πολιτική διευθέτηση της κατάστασης ήταν αδύνατη πλέον και έτσι 

η Δύση κατέφυγε στην εύκολη λύση της χρήσης βίας, με τη μέθοδο των 

αεροπορικών βομβαρδισμών. 

 Η επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο με τις σοβαρότατες διεθνείς επιπτώσεις 

γεννά έντονους προβληματισμούς καθώς συνιστά μία καμπή στη διεθνή πολιτική, 

που προστίθεται στα προηγούμενα του Ιράκ και της Βοσνίας και οδηγεί στη ριζική 

διαφοροποίηση των βασικών αρχών, της μέχρι τότε οργάνωσης και λειτουργίας 

της διεθνούς κοινότητας. Ο τρόπος λήψης των σχετικών αποφάσεων, η έκταση και 

η μέθοδος διεξαγωγής των επιχειρήσεων, οι σαφώς δεδηλωμένοι ή 

υποκρυπτόμενοι στόχοι, με τα γνωστά αποτελέσματα, δημιούργησαν αμφιβολίες 

και αμφισβητήσεις ως προς τις προθέσεις του ΝΑΤΟ και κυρίως των ΗΠΑ. Οι 

πάντες μιλούσαν για φιλοαλβανική στάση της Δύσης και συνέχιση της ωμής και 

απροσχημάτιστης επέμβασης σε βάρος της Σερβίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μεταπολεμικής περιόδου έως και σήμερα, όλες οι πρωτοβουλίες της διεθνούς 

κοινότητας χαρακτηρίζονται από διακριτική ενθάρρυνση ή και φανερή υποστήριξη 

των επιδιώξεων της αλβανικής πλειοψηφίας του Κοσσυφοπεδίου. Το παράδοξο 
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για το ΝΑΤΟ είναι ότι, με τη δαιμονοποίηση του Μιλόσεβιτς και την επέμβαση στο 

Κοσσυφοπέδιο πυροδότησε μια κατάσταση την οποία στη ρητορική του 

απευχόταν. Στο Κοσσυφοπέδιο, τα λάθη των Σέρβων, η πληθυσμιακή έκρηξη των 

Αλβανών, η επίμονη επιδίωξη της απόσχισης, η στήριξη των ΗΠΑ και ορισμένων 

ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων, καθώς και η ανεξαρτητοποίηση του 

Μαυροβουνίου έδωσε μια επιπρόσθετη ώθηση στη βούληση των Αλβανών 

Κοσοβάρων που οδήγησε στην μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία ενός εύλογου προβληματισμού: 

«Όταν η διεθνής κοινότητα αρχίζει να επιβάλλει τον διαχωρισμό ενός τμήματος 

μιας χώρας και την ανάδειξή του σε ανεξάρτητη κρατική οντότητα, τότε το ερώτημα 

είναι πού σταματά αυτή η πορεία» (Ιγκλμπέργκερ 2008). 

 Σε συνέχεια του παραπάνω προβληματισμού, η αλλαγή του καθεστώτος του 

Κοσσυφοπεδίου συνεπάγεται την απόσχιση μιας περιοχής ενός κυρίαρχου 

κράτους που δεν αποτελεί ομοσπονδία, ώστε να δικαιούται συνταγματικά να το 

πράξει. Αντίθετα, αποτέλεσε μια περίπτωση βίαιης απόσπασης, ως αποτέλεσμα 

στρατηγικού σχεδιασμού ισχυρών διεθνών παραγόντων, μέσω πολιτικής στήριξης 

και στρατιωτικής επέμβασης. Επακόλουθα, θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο 

οι αλβανόφωνοι Κοσοβάροι μπορούν να αποτελέσουν «λαό» και να διεκδικήσουν 

νομικώς το δικαίωμα τους σε εξωτερική αυτοδιάθεση. Γενικά, στο Διεθνές Δίκαιο 

δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τον ορισμό της παραπάνω έννοιας. Κρίσιμο 

θεωρείται το ζήτημα πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα 

στην αυτοδιάθεση που συνεπάγεται αυτόματα απόσχιση και δημιουργία, τις 

περισσότερες φορές, ενός νέου κράτους
57

. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 

                                            
57 Ειδικότερα, η επιτροπή Batinder που συστάθηκε από την Ε.Ε ως γνωμοδοτικό όργανο για τα 
αποσχιστικά κινήματα που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, βασιζόμενη περισσότερο 
στη διάσπαση της ομοσπονδιακής δομής και λιγότερο στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης δήλωσε ότι 
το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να εμπερικλείει αλλαγή των υφιστάμενων συνόρων, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν με την ανεξαρτησία των νέων κρατών, εκτός φυσικά εάν υπάρχει αμοιβαία 
συναίνεση. Η Επιτροπή αναγνώρισε ευρύ φάσμα δικαιωμάτων στις μειονότητες, να προάγουν και 
να ασκούν με τον τρόπο που επιθυμούν την εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική τους ταυτότητα. 
Τόνισε, όμως, ότι το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται κάποιο συλλογικό δικαίωμα σε 
εδαφική απόσχιση (Cohen 2006, 112). Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πρακτική 
που εφαρμόστηκε κατά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, σε συνδυασμό με τη «σιωπή» της 
διεθνούς κοινότητας στο αίτημα του Κοσσυφοπεδίου για ανεξαρτησία, καταδικάζουν την 
αναγνώριση δικαιώματος απόσχισης με επίκληση της αρχής της αυτοδιάθεσης. Αλλά κι ακόμη κι αν 
δεχτούμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της αυτοδιάθεσης με την 
μορφή της απόσχισης, έντονες είναι οι αμφισβητήσεις κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια της στην 
περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, και ειδικότερα κατά πόσο οι αλβανόφωνοι Κοσοβάροι θεωρούνται 
«λαός» κατά το διεθνές δίκαιο αλλά και αν είχαν εξαντληθεί όλα τα ειρηνικά μέσα επίτευξης τελικής 
λύσης. 
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Κοσοβάροι είναι ένας λαός, στο μέτρο που είναι της ίδιας εθνικότητας, 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ομάδα και κατοικούν στην περιοχή για αιώνες. 

Άλλη άποψη θεωρεί ότι οι Αλβανόφωνοι Κοσοβάροι συνιστούν απλά έναν 

αλβανικό εθνοτικό θύλακα, παρά ένα έθνος από μόνοι τους (Borgen 2008). Σε ότι 

αφορά τη σύγκρουση της άσκησης του δικαιώματος σε αυτοδιάθεση με την αρχή 

της εδαφικής ακεραιότητας, είναι γενικά αποδεκτό στο διεθνές δίκαιο ότι η άσκηση 

της αρχής της αυτοδιάθεσης προϋποθέτει ότι το δικαίωμα αυτό θα ασκηθεί στο 

πλαίσιο των ήδη υπαρχόντων κυρίαρχων κρατών και σύμφωνα με τη διατήρηση 

της εδαφικής τους ακεραιότητας.  

 Φυσικά πρέπει να σημειωθεί ότι σοβαρό ρόλο στην όλη κατάσταση 

διαδραμάτιζε και συνεχίζει να διαδραματίζει η στάση της Αλβανίας στην 

γεωπολιτική και στρατηγική αξία της περιοχής, λόγω της ύπαρξης συμπαγούς και 

πολυπληθούς αλβανικού στοιχείου. Κατά καιρούς αλβανοί πολιτικοί (ο Μπερίσα το 

2012, o Ράμα πρόσφατα) έχουν σε δηλώσεις τους «παίξει» με την ιδέα της 

αλλαγής των συνόρων και της ένωσης των αλβανικών περιοχών, είτε για 

ψηφοθηρικούς λόγους είτε για να βελτιώσουν το «πατριωτικό» τους προφίλ είτε 

γιατί απλά υπάρχει πλέον αυτή η προαναφερόμενη «προσδοκία». Το σημαντικό 

είναι ότι τόσο οι απλοί Αλβανοί όσο και οι πολιτικές τους ελίτ επιθυμούν σφόδρα 

την ένταξη όλων των χωρών της περιοχής στην Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια 

αισιόδοξη πραγματικότητα. Αν οι αλβανικές πολιτικές ελίτ είχαν σκοπό την 

αποσταθεροποίηση, θα απέφευγαν την ολοένα και ισχυρότερη διεθνοπολιτική 

θεσμική τους «δέσμευση» που απορρέει από την ένταξή τους στους εν λόγω 

οργανισμούς (Αρμακόλας, Πολλοί Σλαβομακεδόνες Θεωρούν ότι Εξαναγκάζονται 

να "Μοιραστούν" το Κράτος τους 2015).  

 Επιπλέον, η άρνηση των Σέρβων να αποδεχθούν την ανεξαρτησία του 

Κοσσυφοπεδίου λόγω της ύπαρξης σερβικών θυλάκων και ο αλβανικός 

αναθεωρητισμός, που αφορά πλέον και άλλες περιοχές της βαλκανικής 

χερσονήσου, όπως το όμορο Τέτοβο στην Π.Γ.Δ.Μ, αποτελούν πιθανές εστίες 

έντασης (Ζιώγας 2015). Τα ζητήματα στο τρίγωνο Κοσσυφοπέδιο – Πρέσεβο – 

Τέτοβο είναι στενά αλληλεξαρτώμενα. Η εξέλιξη της υπόθεσης του 

Κοσσυφοπεδίου θα επηρεάσει απόλυτα τις εξελίξεις στις υπόλοιπες περιοχές. Σε 

περίπτωση βίαιης ή de jure απόσχισης του βόρειου θύλακα στο Κοσσυφοπέδιο η 

αποσταθεροποίηση θα είναι απίθανο να μην αγγίξει τις γειτονικές περιοχές με 
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πρώτη την Κοιλάδα του Πρέσεβο αλλά και την Π.Γ.Δ.Μ. Συνεπώς αποτελούν 

βασικές παράμετροι η παγίωση συνοριακού καθεστώτος και αποθάρρυνση νέων 

αποσχίσεων, η ενσωμάτωση των χωρών της βαλκανικής περιοχής στους δυτικούς 

θεσμούς, η ανάπτυξη και περιφερειακή συνεργασία και η εγγύηση των 

δικαιωμάτων των αλβανικών πληθυσμών σε Π.Γ.Δ.Μ, Ν. Σερβία και Μαυροβούνιο 

(Αρμακόλας, Το Bαλκανικό Περιβάλλον Ασφάλειας: από τη Μετακομμουνιστική 

Μετάβαση στην Προοπτική της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης 2015) 

 Η ιστορία της συνύπαρξης των τριών κύριων θρησκειών στην περιοχή των 

Βαλκανίων έφερε τη δημιουργία παραδοσιακών δεσμών, που σφυρηλατήθηκαν 

επί δεκάδες αιώνες, με όλους τους λαούς έτσι ώστε η ορθοδοξία, ο καθολικισμός 

και ο ισλαμισμός να κατορθώσουν να αναπτυχθούν ανεξάρτητα χωρίς όμως 

πάντοτε να καταφέρνουν να συμβιώσουν ειρηνικά. Μετά τη διάλυση, όμως, της 

Γιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Τουρκία προσπαθεί να 

προβάλει προς τα έξω ένα είδος ενιαίου Ισλάμ στα Βαλκάνια μην λαμβάνοντας 

υπόψη την διαφορετικότητα των Μουσουλμάνων των Βαλκανίων. Αυτό γίνεται 

διότι καταβάλλεται προσπάθεια από πλευράς της να μετατραπούν οι θρησκευτικές 

μειονότητες των Βαλκανίων σε εθνικές μειονότητες, π.χ Αλβανών, Τούρκων, με 

σκοπό την παρουσία και επιβολή των τουρκικών συμφερόντων. 

 Η σημερινή τουρκική παρουσία στα Βαλκάνια αποτελεί σημαντική παράμετρο 

για τις εξελίξεις στην περιοχή, όχι βεβαίως καταλύτης όπως είναι η παρουσία των 

ΗΠΑ και της Ε.Ε, αλλά παραμένει εξαιρετικής σημασίας. Και αυτό παρατηρείται όχι 

μόνο στο πεδίο της επιβίωσης των τουρκικών πληθυσμών, της θρησκευτικής 

συγγένειας ή της οικονομικής διείσδυσης, αλλά κυρίως στο πεδίο της 

δραστηριότητας, του προγραμματισμού και των πολιτικών αποτελεσμάτων. 

Μείγμα της τουρκικής πολιτικής που το ένα της μάτι είναι στραμμένο προς τη 

Δύση, και το άλλο στα Βαλκάνια, αφού δεν παύει να ανήκει στην περιοχή και η 

ασφάλειά της να εξαρτάται από την εξέλιξη αυτής της περιοχής που αποτελείται 

από αδύναμα κράτη.  

 Τέλος, έντονο προβληματισμό αποτελούν οι θέσεις της εξωτερικής πολιτικής 

της Ελλάδας και γιατί όχι και των πολιτικών κομμάτων της χώρας σε ότι αφορά στη 

διευθέτηση της κατάστασης του Κοσσυφοπεδίου. Τελικά η αντιμετώπιση του 

θέματος με ποιο πρίσμα θα πρέπει να αναλυθεί; Με το εθνικό ή το ευρωπαϊκό ή με 

αυτό των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μήπως η ελληνική 
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πολιτεία ξεχνά ότι και κάπου αλλού υπάρχει μειονότητα, η οποία δυστυχώς 

σύντομα ενδέχεται να καταστεί «τοπικά πλειοψηφούσα» και είναι ήδη 

προσανατολισμένη προς αδυσώπητο εχθρό. Η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να 

γεννήσει προβληματισμούς και να μας προτρέψει σε δημιουργικές σκέψεις προς 

αναζήτηση έντιμων λύσεων για τα σημερινά προβλήματα. Οι μεγάλες δυνάμεις θα 

συνεχίσουν να εφαρμόζουν την πολιτική των συμφερόντων τους με στόχους την 

παρέμβαση και την αποσταθεροποίηση της περιοχής, που θα τους οδηγήσει στον 

έλεγχο και εκμετάλλευση των αδύναμων και εξαρτημένων κρατών. Για να μην 

μεταφερθεί η κρίση και εντός των πυλών θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η 

κατάσταση με σταθερότητα απόψεων και διπλωματική ευελιξία, ώστε να 

διασφαλισθούν τα εθνικά συμφέροντα. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 Είναι προφανές ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται την παρούσα περίοδο 

στο Κοσσυφοπέδιο είναι χαρακτηριστικά βελτιωμένη από την αντίστοιχη της 

δεκαετίας του 1990, καθώς οι πιθανότητες αύξησης των εντάσεων στην περιοχή 

είναι περιορισμένες, αφού η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο έχουν θέσει ως 

αντικειμενικό σκοπό τους την υιοθέτηση των όρων του Συμφώνου των Βρυξελλών 

σαν μέσο καθοδήγησης της υλοποίησης της διαπραγματευτικής τους διαδικασίας 

ένταξης στην Ε.Ε.  

 Η παγίωση του συνοριακού καθεστώτος αναδεικνύει την άποψη που 

εδραιώνεται όλο και περισσότερο στις αναλύσεις των μελετητών της περιοχής, 

δηλαδή ότι το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί το καταληκτικό κεφάλαιο της διάλυσης της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, ως το τελευταίο ανεξάρτητο κράτος. Αυτή την εξέλιξη την 

επιθυμούν διακαώς οι ΗΠΑ και η Ε.Ε, οι οποίες πιέζουν προς όλες τις 

κατευθύνσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών της αναγνώρισης, με το 

κύριο βάρος να εναποτίθεται στις «πλάτες» της Σερβίας, όπου θα πρέπει να βρει 

την κατάλληλη φόρμουλα για την εσωτερική νομιμοποίηση μιας απόφασης που θα 

αφορά στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως κράτος. Το Κοσσυφοπέδιο έτσι 

θα αποτελεί τη «Δαμόκλειο Σπάθη», που θα αιωρείται απειλητικά πάνω από τη 

Σερβία καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξής της στην Ε.Ε.  

 Επιπλέον, εκτιμάται ότι η ένταξη της Σερβίας στη Ε.Ε αποτελεί τη μοναδική 

λύση από το αδιέξοδο που έχει υπεισέλθει, καθώς η μέχρι στιγμής αναγνώριση 
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του Κοσσυφοπεδίου προέρχεται από το χώρο στο οποίο η Σερβία θέλει να 

ενταχθεί δηλαδή από το πλείστο των χωρών του δυτικού κόσμου και το 

μεγαλύτερο μέρος των κρατών μελών της Ε.Ε που καθορίζουν τη σαφή 

ευρωπαϊκή προοπτική του κράτους του Κοσσυφοπεδίου. Παράλληλα, οι λύσεις 

του Βελιγραδίου περιορίσθηκαν περισσότερο όταν η Ρωσία αποφάσισε να 

υιοθετήσει την κατάσταση του Κοσσυφοπεδίου για να επιχειρηματολογήσει τον 

χειρισμό της κρίση του Καυκάσου. Παρά όμως αυτή την μη αναμενόμενη 

συμπεριφορά της Ρωσίας (ως προς την παραπάνω αιτιολόγηση των ενεργειών 

της), παραμένει μέχρι σήμερα σταθερός πόλος μαζί με την Κίνα στο ΣΑ/ΗΕ στο 

πάγωμα των διαδικασιών αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου.  

 Οι επιδιώξεις της κάθε πλευράς έχουν καταφέρει στο εσωτερικό περιβάλλον 

του Κοσσυφοπεδίου να επικρατεί ηρεμία και σταθερότητα μέσω των αμοιβαίων 

υποχωρήσεων των δύο χωρών και της ύπαρξης πνεύματος συνεννόησης και 

συναίνεσης που επιδεικνύουν με την καθοδήγηση των δυτικών θεσμών. Συνεπώς, 

σύμφωνα με τη ροή των γεγονότων, όπως αυτά διαμορφώνονται σε διμερές 

επίπεδο και με την υποστήριξη της Ε.Ε, ολοένα και περισσότερο το 

Κοσσυφοπέδιο θα αποτελεί κανονικό κράτος και σε διεθνές επίπεδο. 

 Θέλοντας να εξετασθούν πιθανά σενάρια της εξέλιξης της κατάστασης του 

Κοσσυφοπεδίου, μπορούν να παρατεθούν τα παρακάτω: 

 1. Επανένταξη του Κοσσυφοπεδίου στη σερβική Κυριαρχία με χρήση βίας. 

  Το σενάριο αυτό θεωρείται απίθανο καθώς η Σερβία δεν έχει την 

πολιτική, οικονομική και διπλωματική, πλέον, ικανότητα για να στηρίξει μια τέτοια 

ενέργεια. Επιπρόσθετα, οι πολεμικές ικανότητες, εξοπλισμός και υποδομές των 

Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας δεν είναι σε επίπεδο να διεξάγουν τακτικές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η αντίδραση των σημαντικότερων ξένων δυνάμεων θα 

είναι τέτοια που δεν θα ήταν σε θέση η Σερβία να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει, 

καθώς θα έχανε οποιαδήποτε προοπτική για ένταξη στην Ε.Ε, θα 

επισπευδόντουσαν οι διαδικασίες για διεθνή αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου, θα 

ήταν αναμενόμενες οι ανταποδοτικές και εκδικητικές ενέργειες από πλευράς των 

Αλβανών – Κοσοβάρων κ.α. 
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 2. Επανένταξη των σερβικών θυλάκων στη σερβική κυριαρχία με τη θετική 

γνωμοδότηση της διεθνής κοινότητας και διεθνή ανεξαρτητοποίηση του 

Κοσσυφοπεδίου. 

  Το σενάριο αυτό κατανέμει την εδαφική κυριαρχία στην πολυπληθή 

εθνότητα αλλά όμως αποτελεί μάλλον ένα αρκετό δύσκολο σενάριο για εφαρμογή, 

καθώς αντιτίθεται στην πολιτική που εφαρμόσανε οι ξένες δυνάμεις στη περιοχή 

και επιπλέον οδηγεί σε μία νέα διχοτόμηση και χάραξη συνόρων. Παρά ταύτα, το 

αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορία για ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στην 

UNESCO αποτελεί μια ένδειξη ότι η διεθνής κοινότητα εκτιμά ότι το «επίσημο» 

κράτος των Κοσοβάρων δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία της σερβικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς στο έδαφός του. Φυσικά το τελευταίο δεν αποτελεί 

στοιχείο για την πραγματοποίηση νέας διχοτόμησης στην περιοχή, αλλά μια 

ανησυχία για το κατά πόσο είναι σε θέση η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 

ελέγξει και διοικήσει την επικράτειά της, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί διεθνώς. 

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου θα οδηγήσει σε ένα «ντόμινο» μονομερών 

ανακηρύξεων, αυτοδιαθέσεων και αποσχίσεων περιοχών που καταλήγει σε μία 

πολυδιάσπαση των Βαλκανίων και αποσταθεροποίηση της χερσονήσου. 

Προτείνεται η διεθνής κοινότητα να εξετάσει ως πιθανή «λύση» την υπογραφή μιας 

Διεθνούς Συμφωνίας για το Κοσσυφοπέδιο, που θα μπορούσε να έχει τις εξής 

παραμέτρους: 

 3. Διεθνής Ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου με χορήγηση του 

δικαιώματος στη Σερβία να αποκτήσει εθνική επικυριαρχία σε ορισμένους 

ιστορικούς χώρους και μοναστήρια
58

. 

  Το σενάριο αυτό αν και είναι εφικτό καθότι: 

                                            
58 Το θέμα του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί την ανοικτή πληγή του κράτους και του λαού της 
Σερβίας, το μεγαλύτερο όμως θύμα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας. Πριν το 1999 είχε 
στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου και των Μετοχίων πάνω από 1000 ναούς, μοναστήρια και 
παρεκκλήσια. Οι Αλβανοί κατέστρεψαν περίπου 250 μοναστήρια, εκκλησίες και παρεκκλήσια, 
κάποια από τα οποία τελούσαν υπό την προστασία της UNESCO. Τα μισά από αυτά ήταν μνημεία 
Σέρβων αυτοκρατόρων του μεσαίωνα και κάποια από αυτά ήταν βυζαντινοί ναοί από την περίοδο 
της αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Τα κοιμητήρια είναι κατεστραμμένα όπως και κάθε στοιχείο 
Ορθόδοξης παρουσίας (Mackovic 2006). 
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  α. Τέτοιου είδους περιπτώσεις υπάρχουν μέχρι και τις μέρες μας 

όπως είναι οι στρατιωτικές βάσεις της Αγγλίας στην Κύπρο και των ΗΠΑ στην 

Κούβα. 

  β. Διευκολύνει τη Σερβία να προωθήσει στο εσωτερικό της την 

αποδοχή της ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου με τη λιγότερη δυνατή 

αντίσταση. 

  γ. Διατηρεί την εδαφική ακεραιότητα ενός ανεξάρτητου 

Κοσσυφοπεδίου και αποκλείει την οποιαδήποτε επέκτασή του προς 

αλβανοκρατούμενες γειτονικές του περιοχές. 

αποτελεί όμως ένα περίπλοκο σενάριο που η διεθνής κοινότητα θα αναγκαστεί να 

αναμορφώσει το σύνολο των απόψεων της στην περίπτωση που θα πρέπει να 

γίνει αποδεκτό από τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο. 

 4. Διεθνής Ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. 

  Αποτελεί το πιθανότερο σενάριο καθώς η Σερβία θέλοντας να 

υλοποιήσει την επιθυμία για ένταξή της στις τάξεις της Ε.Ε, εκτιμάται ότι θα 

εφαρμόσει έστω και με αρκετές δυσκολίες το κεφάλαιο 35 στις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε, που συνιστά το δυσκολότερο βήμα των συνομιλιών. 

Το Κοσσυφοπέδιο έχει υποστηριχθεί σε μεγάλο βαθμό από την Ε.Ε, με σκοπό την 

δημιουργία ενός ελεγχόμενου κράτους προσιτό στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με την 

πιο πρόσφατη ενέργεια να αποτελεί η πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής στα 

κράτη μέλη για ελεύθερη κυκλοφορία (χωρίς θεώρηση διαβατηρίου) των πολιτών 

του Κοσσυφοπεδίου προς την Ε.Ε για διαμονή μικρότερη των τριών μηνών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Τα Βαλκάνια εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν την πλέον ασταθή 

περιοχή της Ευρώπης, όπου πολιτικές, θρησκευτικές και εθνοτικές έριδες 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αποτελούν και μία από τις 

πιο ασθενείς ευρωπαϊκές περιοχές από οικονομική άποψη. Παρά τα προβλήματα 

αυτά, η εξαιρετική γεωστρατηγική τους θέση πάνω στο σταυροδρόμι Ευρώπης, 

Ασίας και Αφρικής, κατατάσσει τα Βαλκάνια στην πλέον υποσχόμενη πύλη 

επικοινωνίας με τις αγορές της Ασίας και για τις σύγχρονες ενεργειακές οδούς. Η 

σταδιακή ένταξη των βαλκανικών χωρών στην Ε.Ε και το ΝΑΤΟ εκτιμάται ότι θα 
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άρει τις όποιες διαφορές μεταξύ των κρατών και των εθνοτήτων, αφήνοντας χώρο 

για ανάπτυξη. 

 Ο στρατηγικός στόχος της Ε.Ε στα Βαλκάνια είναι η δημιουργία των 

προϋποθέσεων για σταθερότητα, δημοκρατική ομαλότητα, λειτουργία των 

θεσμών, συνεργασία, ανάπτυξη και ευημερία, καθώς και η εκπλήρωση των 

σχετικών πολιτικών κριτηρίων ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων 

ανεξαιρέτως των χωρών στην Ε.Ε. Όπως φαίνεται, ο μόνος δρόμος που μπορούν 

να βαδίσουν τα κράτη των Βαλκανίων είναι η σταθεροποίησή τους, ο τερματισμός 

των εθνικιστικών συγκρούσεων και εντάσεων και η σταδιακή οικονομική τους 

επανάκαμψη. Η προοπτική πλήρους ένταξής τους στην Ε.Ε είναι ο καταλυτικός 

παράγοντας που παραμερίζει εθνικιστικά και αλυτρωτικά όνειρα και λειτουργεί 

σταθεροποιητικά. 

Στάση της Ελλάδας 

 Η θέση της Ελλάδας στο χώρο των Βαλκανίων εκτιμάται ιστορικά ως ηγετική 

και σημαντική. Η κατοχή μιας τέτοιας θέσης στο σύγχρονο πολυπολικό σύστημα 

διεθνών σχέσεων, προϋποθέτει σοβαρή προσπάθεια και γνώση όλων 

χαρακτηριστικών και παραμέτρων που υφίστανται στην περιοχή. Ανέκαθεν η 

γεωπολιτική σημασία του χώρου που καταλάμβανε η Ελλάδα ήταν ζωτικού 

ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη της βαλκανικής χερσονήσου και όχι μόνο. Όλοι οι 

λαοί (Αλβανοί, Βούλγαροι, πρώην Γιουγκοσλάβοι, Τούρκοι, Ρουμάνοι, ακόμη και οι 

Ρώσοι) ήθελαν μια διέξοδο ή τον έλεγχο του Αιγαίου. Οι γεωπολιτικές σχέσεις, οι 

εθνικισμοί και οι θρησκευτικές διενέξεις ήταν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 

πολέμων οι αιτίες για την ανάφλεξη και την έναρξη των συγκρούσεων. 

 Παρά τη δημοσιονομική κρίση, η Ελλάδα ως μέλος σημαντικών διεθνών 

Οργανισμών (π.χ. ΝΑΤΟ, Ε.Ε), παρουσιάζει σχετικά μια σταθερότητα σχεδόν σε 

όλους τους τομείς, κατέχει δε μια κομβική γεωγραφική θέση στην χερσόνησο των 

Βαλκανίων. Με αυτά τα εχέγγυα και στην επιδίωξη για επίτευξη ανάπτυξης, είναι 

σημαντική η προσπάθεια που απαιτείται για να μην απολεσθούν όσα η Ελλάδα 

έχει κατακτήσει στο χώρο της Βαλκανικής. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα έχει την 

ευκαιρία να γίνει ο δίαυλος επικοινωνίας και ο διαμεσολαβητής της Ευρώπης στα 

Βαλκάνια, καθώς και να αποτελέσει τόσο την πολιτική γέφυρα μεταξύ Ε.Ε. και 

βαλκανικών χωρών. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει με την πολιτική της να στρέψει 
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τα κράτη της περιοχής στην προοπτική ένωσης τους με την υπόλοιπη Ευρώπη 

όσο και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής, με σημαντικό 

όφελος για τη χώρα μας. 

 Η Ελλάδα, εκτός από την ευρωπαϊκή προοπτική, έχει και τη βαλκανική 

προοπτική της. Το στενό εθνικό μας συμφέρον, αλλά και το συμφέρον μας ως 

μέλος της Ε.Ε. επιβάλλει να στηρίξουμε την διεύρυνση της Ε.Ε. στα Βαλκάνια. 

Ακολουθώντας την πολιτική της Ε.Ε στα Βαλκάνια ως χώρα – μέλος μπορεί και 

πρέπει να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και φιλίας, 

ώστε να λησμονηθούν τα μίση του παρελθόντος, γεγονός που θα οδηγήσει σε μία 

διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, που είναι καθοριστικοί παράγοντες 

ανάπτυξης και ευημερίας. Είναι όμως απαραίτητο να έχει συμμάχους στη 

προσπάθειά της αυτή και τα άλλα κράτη της Βαλκανικής. Μακροπρόθεσμος 

στόχος πρέπει να είναι η ενοποίηση της Βαλκανικής μέσα στα πλαίσια μιας 

ισχυρής Ευρώπης. Για την χώρα μας η ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων 

είναι θεμελιώδες ζήτημα. Ειδικότερα, η διεύρυνση ανταποκρίνεται σε ζωτικά 

ελληνικά συμφέροντα, αφού μπορεί να λειτουργήσει σταθεροποιητικά στον 

πολυτάραχο βαλκανικό χώρο διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για ένα αυξημένο 

οικονομικό και πολιτικό ρόλο στην περιοχή. 

 Οι κατά καιρούς επιλογές εχθρών των συμμάχων και εταίρων μας, για να 

τους συμπαρασταθούμε (Παλαιστίνιους, Κούρδους, Λίβυους κ.ά.) υπονομεύει 

συχνά τη συμμαχική μας αξιοπιστία, ώστε να ξοδεύουμε χωρίς ελπίδες 

ανταπόδοσης ένα κεφάλαιο που μας είναι χρήσιμο για τη δικιά μας προστασία 

(Βερέμης και Τζιαμπίρης 2000, 24). Στην αναζήτηση συμμαχιών θα διαδραματίσει 

σημαίνοντα ρόλο η διαπραγματευτική χρήση του γεωγραφικού μας 

πλεονεκτήματος και η έντονη παρουσία μας στις περιοχές των Βαλκανίων. 

Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως η τουρκική απειλή είναι υπαρκτή 

και οι σημερινές συμμαχίες της Ελλάδος πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα 

ισχυροποίησης της θέσης μας έναντι των Τουρκικών συμφερόντων. 

 Η Ελλάδα θα πρέπει να αποφύγει την πολιτική που υιοθετούσαν επί χρόνια 

τα βαλκανικά κράτη στην πολιτική αφομοίωσης των ξένων εθνοτήτων και η οποία 

αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίησή τους και τη μελλοντική εξαφάνισή τους. Η 

πολιτική αυτή προκάλεσε τα αντίστροφα αποτελέσματα, γιατί επέτεινε τη 

μειονοτική αντίσταση και παρά τις τρομακτικές εμπειρίες και την κάθετη 
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πληθυσμιακή συρρίκνωση που γνώρισαν οι ξένες εθνότητες επέζησαν και 

διατήρησαν σε αξιοθαύμαστο βαθμό όλα τα εθνικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, 

προέχει σήμερα μια ενιαία πολιτική έναντι της Τουρκίας, της Π.Γ.Δ.Μ και του 

ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου. Κομβικό σημείο όμως για την ελληνική βαλκανική 

πολιτική αποτελούν οι σχέσεις Αθήνας – Σκοπίων. Η εμπλοκή στο ζήτημα της 

αναγνώρισης της Π.Γ.Δ.Μ έχει ελαχιστοποιήσει τον ελληνικό ρόλο ως αξιόπιστου 

μεσολαβητή στις βαλκανικές υποθέσεις και έχει ενθαρρύνει την τουρκική 

διείσδυση. Οποιαδήποτε και αν είναι η εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, συμφέρον της 

Ελλάδας είναι να προβάλλει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή και τη 

σημασία της ως μοναδικού αξιόπιστου εκπροσώπου της Ε.Ε στα Βαλκάνια. 

 Η ελληνική εξωτερική πολιτική οφείλει να αναλύει το πώς μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι αντιφάσεις που εμπεριέχονται στον νεο-οθωμανισμό, 

προκειμένου να μην αναλάβει η Τουρκία το ρόλο που επιθυμεί. Επίσης, η ελληνική 

εξωτερική πολιτική πρέπει να δρα αποκαλύπτοντας το τι κάνει και πώς δρα η 

Τουρκία στις πέραν της Ε.Ε και της Ελλάδας σχέσεις της. Είναι ανάγκη να 

αποκαλύπτει ότι δεν έχει λύσει η Τουρκία τα προβλήματα με τους γείτονές της 

όπως διατείνεται. Διότι είναι φανερό ότι εάν πράγματι τα είχε λύσει η Τουρκία, και 

τα μόνα ανοικτά θέματα που είχε ήταν αυτά με την Ελλάδα, τότε, σε μια τέτοια 

περίπτωση, θα ήταν εύκολο να χρεωθεί η Ελλάδα κάθε «μη λύση» (Κοτζιάς 2010, 

257, 259 - 260). Η στρατηγική αντιμετώπισης της επιθετικής πολιτικής της 

Τουρκίας απαιτεί από την Ελλάδα να κινηθεί σε τέσσερις τομείς (Κοτζιάς 2010, 

262):  

 1. Να επιδιώξει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των κρατών των 

Βαλκανίων (όσων δεν έχουν αρχίσει τις διαδικασίες ένταξής τους) και 

ταυτοχρόνως της Τουρκίας (εφόσον το επιθυμούν τόσο η Τουρκία όσο και η Ε.Ε).  

 2. Να επιδιώξει και με δικές της πρωτοβουλίες να λυθούν τα προβλήματα 

χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (π.χ. υπόσταση Κοσσυφοπεδίου).  

 3. Να διασφαλίσει αντίβαρα στις προσπάθειες της Τουρκίας να 

παρεμβαίνει σε εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών 

εκμεταλλευόμενοι τις μουσουλμανικές μειονότητες που διαβιούν εκεί. 

 4. Να επιδιώξει μια πολιτική συμμαχιών που να περιορίζει τα περιθώρια 

της Άγκυρας για ενέργειες πέρα από τα όριά της. 
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 Η προώθηση της ένταξης των χωρών στις οποίες κατοικούν Αλβανοί στους 

ευρω-ατλαντικούς θεσμούς και ο πολιτικός συντονισμός μεταξύ όλων των 

αλβανικών κοινοτήτων των Βαλκανίων δίνει μια σύγχρονη ειρηνική λύση στο 

ζήτημα της Μεγάλης Αλβανίας μέσω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, συμβάλλει στη σφυρηλάτηση των δεσμών ανάμεσα στις αλβανικές 

κοινότητες, που ναι μεν αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην κοινότητα του αλβανικού 

έθνους, αλλά έχοντας ζήσει σε διαφορετικές χώρες έχουν πολλές διαφορές μεταξύ 

τους και κυρίως έχουν αναπτύξει αντιθετικές ταυτότητες του τύπου εμείς – εκείνοι 

(Τυροπώλη 2000, 70).  

 Στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι η ανάπτυξη 

δεσμών με τις βαλκανικές χώρες σε πολλαπλά επίπεδα με οφέλη σταθερά και 

μακροπρόθεσμα (θρησκευτικά, πολιτιστικά, πολιτικά, οικονομικά). Η εμφάνιση της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποστηρικτή των συμφερόντων των 

βαλκανικών χωρών υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας και της 

παρέχει τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει στο περιφερειακό σύστημα στο οποίο 

ανήκει. Ο προσανατολισμός των βαλκανικών κρατών στη Δύση καθιστά την 

Ελλάδα πολύτιμο παράγοντα στις σχέσεις τους με την Ε.Ε. Με δεδομένη τη 

βούληση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ε.E η Ελλάδα, 

πρέπει να αποτελέσει το σύνδεσμο της Ε.Ε με τις χώρες αυτές και να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, προσηλωμένη στην ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης μέσω της περιφερικής συνεργασίας. 

 Για τις ίδιες τις χώρες και τους λαούς τους αλλά και για το μέλλον της 

Ελλάδας που ως γειτονική χώρα, πάντοτε υφίσταται άμεσα τις οποιεσδήποτε 

επιπτώσεις των κρίσεων αυτών είναι απαραίτητο να υπάρξει μια νέα στρατηγική 

για τα Βαλκάνια. Για τη χώρα μας αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες ευθύνες, όχι μόνο 

από αλληλεγγύη, αλλά κυρίως για λόγους που συνδέονται άμεσα με τα δικά μας 

εθνικά συμφέροντα. Για να μπορέσει η Ελλάδα να συμβάλλει στη διεύρυνση της 

Ε.Ε στα Βαλκάνια με τρόπο που να προωθεί τα εθνικά μας συμφέροντα, πρέπει η 

βαλκανική μας πολιτική να στραφεί προς τον στόχο της κατάκτησης της πολιτικής 

πρωτοβουλίας στην περιφέρεια, με την παράλληλα άρση των διμερών 

προβλημάτων με τους βόρειους γείτονές μας. Άρα για την αποφυγή αρνητικών 

εξελίξεων είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να συνεχίσει να ενισχύει τη 

διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στους δυτικούς θεσμούς, να 
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αποτραπεί η προοπτική του να δοθεί σε αυτά τα κράτη απλώς μια «ειδική σχέση» 

και συγχρόνως να εργασθεί προς την κατεύθυνση της αποδυνάμωσης των 

εθνικιστικών τάσεων μεταξύ των αλβανικών πληθυσμών και προς την εμπέδωση 

της δημοκρατίας και της περιφερειακής συνεργασίας (Αρμακόλας, Πολλοί 

Σλαβομακεδόνες Θεωρούν ότι Εξαναγκάζονται να "Μοιραστούν" το Κράτος τους 

2015). 

 Συναφώς, όπως η κυβέρνηση κάθε χώρας επιδιώκει να ανταποκρίνεται στην 

εξυπηρέτηση των ζωτικών συμφερόντων του λαού της, που περιλαμβάνουν την 

εθνική κυριαρχία και την ευημερία, έτσι και η ελληνική πολιτεία πρέπει να εντοπίσει 

και προωθήσει μια συμφωνία που θα επιτύγχανε την: 

 1. Αποφυγή της προσάρτησης του Κοσσυφοπεδίου στην Αλβανία, και 

συνεπώς τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας.  

 2. Μείωση των πιθανοτήτων για μελλοντικές αποσχιστικές κινήσεις των 

Αλβανών της Π.Γ.Δ.Μ, αφού θα συνειδητοποιήσουν ότι η προσάρτηση τμήματος 

του κράτους τους σε μια Μεγάλη Αλβανία θα προκαλούσε την αυτόματη επέμβαση 

των Μεγάλων Δυνάμεων. 

 3. Παροχή στους Σέρβους μια μερική ικανοποίηση και αναγνώριση της 

ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας που έχει για αυτούς το Κοσσυφοπέδιο. 

 4. Απόσβεση πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους και του οργανωμένου 

εγκλήματος στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου. 

 5. Απομάκρυνση της Τουρκικής επιρροής από το εσωτερικό σκηνικό του 

Κοσσυφοπεδίου, εκμεταλλευόμενη την ύπαρξη του μουσουλμανικού στοιχείου. 

 Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας, συνοψίζοντας, θα πρέπει να συνεχίσει το 

σταθεροποιητικό της ρόλο στα Βαλκάνια με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη, 

ενεργή υποστήριξη και προβολή των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

 Πρωτοβουλίες για την ειρηνική διευθέτηση όλων των κρίσεων, σε συνεργασία 

με τους διεθνείς οργανισμούς για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. 

 Ανάπτυξη περισσότερο των διμερών σχέσεων με τους γείτονές της. 

 Προώθηση λύσης των διαφορών με την Π.Γ.Δ.Μ αποκλείοντας οποιοδήποτε 

σενάριο διάλυσης της. 
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 Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση δίκαιων λύσεων στο ζήτημα του 

Κοσσυφοπεδίου καθώς και τα συσχετιζόμενα με αυτό ζητήματα που να είναι 

συμβατές με τα εθνικά συμφέροντα και τις αρχές της Ε.Ε. 

 Σύνδεση του μέλλοντος των κρατών της περιοχής με την ένταξή τους 

στηνΕ.Ε. 

 Ενέργειες στα πλαίσια της Ε.Ε με σκοπό την πολιτική και οικονομική 

ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. 

 Να επιχειρήσει ελεγχόμενη οικονομική διείσδυση στην περιοχή. 
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