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                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
   Σύμφωνα με τον Kenneth Waltz, ο πόλεμος είναι απόρροια της δομής, της 

κατανομής δηλαδή και των συσχετισμών ισχύος του διεθνούς συστήματος.
1   

Υπό 

αυτό το πρίσμα μπορούμε να πούμε ότι ένας πόλεμος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

συστημικός, όταν απορρέει από τη δομή ή τη διαδικασία αλλαγής του διεθνούς 

συστήματος.
2
 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αποσχιστικοί πόλεμοι στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία (1991-1999) οι οποίοι ήταν απότοκο του τέλους διπολικού 

συστήματος (1945-1989) που προήλθε από την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. 

   Το τέλος του διπολικού συστήματος οδήγησε και στο τέλος της Γιουγκοσλαβίας. 

Ενός πολυθρησκευτικού και πολυεθνικού κράτους, το οποίο ο επί 37 χρόνια ηγέτης 

του, Γιοζίπ Μπροζ Τίτο, επιχείρησε να εθνικοποιήσει κυβερνώντας με σιδηρά πυγμή, 

παρά τις βαθύτατες ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές αντιθέσεις που χώριζαν 

τις διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες που συμβιούσαν εντός του 

ομοσπονδιακού αυτού κράτους. Χαρακτηριστικό αυτών των αντιθέσεων, το οποίο 

βέβαια αποτελεί και χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των εμφυλίων και αποσχιστικών 

πολέμων, είναι οι πάνω από 200.000 νεκροί των πολέμων από το 1991-1999, τα 

ιδιαιτέρως ειδεχθή εγκλήματα που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές και η έντονη 

αντιπαλότητα μεταξύ των νέων κρατών που προέκυψαν από το διαμελισμό της 

Γιουγκοσλαβίας. Η αντιπαλότητα αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό έως και τις μέρες 

μας  τις διεθνείς σχέσεις κυρίως στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχοντας 

όμως και ευρύτερες προεκτάσεις λόγω της ολοένα και εντονότερης αλληλεξάρτησης 

των παραγόντων του διεθνούς συστήματος. 

   Χαρακτηριστική περίπτωση των όσων προαναφέρθηκαν είναι το Κοσσυφοπέδιο. Η 

τελευταία πράξη του γιουγκοσλαβικού δράματος η οποία μέχρι και σήμερα, 16 

χρόνια μετά, παραμένει ανοιχτή και απορροφά σημαντικούς υλικούς και ανθρώπινους 

πόρους της διεθνούς κοινότητας καθώς και πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο πολλών 

χωρών για τη διευθέτησή της. Πρωταγωνιστές του δράματος αυτού είναι οι δύο 

κυρίαρχες εθνότητες του Κοσσυφοπεδίου. Από τη μία πλευρά οι Αλβανοί οι οποίοι 

σύμφωνα με το census 2011 του ECMI (European Center for Minority Issues)   

 

                                                
1 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, μτφ Κω/νος Κολιόπουλος, εκδόσεις Ποιότητα 2011, 

σελ.270 

 
2 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα 2004, σελ.354 
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 αποτελούν το 92,9% του πληθυσμού και από την άλλη οι Σέρβοι που αποτελούν 

πλέον το 1,5% του πληθυσμού.
3
 Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου ήδη από τη 

δεκαετία του 1960 κινούνταν έντονα για την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως 

ξεχωριστής δημοκρατίας εντός της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας καθώς δεν αποδέχονταν 

το καθεστώς της περιφέρειας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τη Σερβίας το οποίο 

ίσχυε εκείνη την περίοδο. Αποτέλεσμα των δραστηριοποίησης αυτής ήταν τελικά η 

αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου και της Βοιβόντινας ως αυτόνομες περιοχές της 

Γιουγκοσλαβίας με το Σύνταγμα του 1974. Η ένταση στο Κοσσυφοπέδιο θα 

συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 με κορυφαία στιγμή τις 

φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1981 μέσα από τις οποίες αναδύθηκαν και ζητήματα 

σχετικά με την αναβάθμιση του Κοσσυφοπεδίου και την ανακήρυξή του ως ισότιμη 

Δημοκρατία. Στα τέλη του 1989 στο προσκήνιο ήρθε ο μετριοπαθής Ιμπραχήμ 

Ρουγκόβα ως επικεφαλής της πολιτικής κίνησης LDK (Democratic League of 

Kosovo) να προωθήσει αρχικά την αναβάθμιση του ισχύοντος καθεστώτος για το 

Κοσσυφοπέδιο εντός της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και αργότερα μετά την 

ανεξαρτητοποίηση της Σλοβενίας και της Κροατίας το 1991, να επιδιώξει την 

αναίμακτη ανακήρυξη της ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου μέσω της 

ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας. Στην προσπάθειά του αυτή βρήκε 

αντιμέτωπο τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου (ΑΣΚ) ο οποίος 

προωθούσε τη πολιτική του ένοπλου αγώνα και κατηγόρησε ανοιχτά τον Ιμπραχήμ 

Ρουγκόβα για παθητικότητα και μετριοπάθεια. Αποτέλεσμα της τακτικής του ΑΣΚ 

ήταν το ξέσπασμα ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ του ΑΣΚ και των 

Γιουγκοσλαβικών δυνάμεων ασφαλείας ήδη από το 1995 που κορυφώθηκαν το  

1997
4
 και οδήγησαν στην επέμβαση του ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 1999 και 

ακολούθως στην ανάπτυξη της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNMIK) 

στα πλαίσια του ψηφίσματος 1244 του 1999. Πάγιο αίτημα του Αλβανικού 

πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου παρέμεινε η ανεξαρτησία από τη Σερβία, η οποία 

ανακηρύχθηκε μονομερώς στις 17 Φεβρουαρίου 2008 και της οποίας η νομιμότητα 

αποτελεί έκτοτε πεδίο διαμάχης για τους ειδικούς του διεθνούς δικαίου. Για τους 

Σέρβους το Κοσσυφοπέδιο έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία καθώς συνδέεται άμεσα 

 

                                                
3 http://www.infoecmi.eu/index.php/ecmi-minority-figures-in-kosovo-census-to-be-used-with-

reservations/, 15/11/2015 

 
4 Malcolm Noel, Kosovo A short history, PAN Books 2002, pg.314-356 
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με την σερβική παράδοση και σύγχρονη εθνική ταυτότητα.
5
 Ο λόγος γι’ αυτό είναι η 

μάχη του Κοσσυφοπεδίου που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 1389 όπου ο σερβικός 

στρατός υπό τον τσάρο Λάζαρο Χρεμπελιάνοβιτς αντιμετώπισε ανεπιτυχώς τα 

στρατεύματα του Οθωμανού σουλτάνου Μουράτ Χουνταβεντιγκάρ κάτι που 

σηματοδότησε και την  απαρχή της επερχόμενης κατάρρευσης της υπόστασης του 

τότε σερβικού κράτους.
6
 Δεν είναι όμως μόνο οι πολιτικές και στρατηγικές 

επιπτώσεις της ήττας οι οποίες επενεργούν καθ’ αυτό τον τρόπο στο συναίσθημα του 

σερβικού λαού. Ένας επιπλέον λόγος έχει να κάνει με το θρησκευτικό συναίσθημα 

του σερβικού λαού καθώς η περιοχή του Κοσσυφοπεδίου και ιδίως το δυτικό του 

τμήμα που αποκαλείται από τους Σέρβους ως Μετόχια, αποτελεί την κοιτίδα της 

σερβικής ορθόδοξης παράδοσης. Η πόλη του Πετς (Pec/Peja) αποτέλεσε την έδρα του 

πρώτου Πατριαρχείου Σερβίας το 1346
7
 και πλήθος μοναστηριών βρίσκονται 

διάσπαρτα στην επικράτειά του. 

    Εξετάζοντας λοιπόν το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου διαχρονικά, από την οπτική 

γωνία του αλβανικού παράγοντα, που αποτελεί και την κυρίαρχη εθνότητα στο 

Κοσσυφοπέδιο, θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη ζητημάτων που σχετίζονται με την 

εθνική ολοκλήρωση και την κρατική κυριαρχία. Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου στο 

πλαίσιο της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως την πλέον 

αδικημένη και υποβαθμισμένη εθνότητα και όλες τους οι προσπάθειες στρέφονταν 

προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα με κυριότερο αυτό της 

αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου ως ισότιμη Δημοκρατία. Στη μεταγιουγκοσλαβική 

περίοδο αυτή η αντίληψη μετουσιώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, σε  αίτημα για 

απόσχιση από τη Σερβία και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους χωρίς να λείπει και 

η επιδίωξη από κάποιους κύκλους για μελλοντική ένωση με την Αλβανία. Στις μέρες 

μας, μετά και την ανακήρυξη της μονομερούς ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, το 

ζήτημα που απασχολεί τον αλβανικό παράγοντα είναι αυτό της κρατικής κυριαρχίας. 

Κατά το Διεθνές Δίκαιο κάθε κράτος αποτελείται από έναν πληθυσμό (λαό) ο οποίος 

διαμένει σε συγκεκριμένο χώρο (επικράτεια) επί των οποίων, (λαού και επικράτειας)  

ασκείται κυρίαρχη εξουσία υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει στο εσωτερικό του 

                                                
5 Isabelle Dierauer, Disequilibrium, Polarization, and Crisis Model: An International Relations Theory 

Explaining Conflict, University Press of America 2013, pg. 88 

 
6 Malcolm Noel, Kosovo A short history, PAN Books 2002, pg.58 

 
7 John V.A. Fine, The late medieval Balkans, University of Michigan Press 1994, pg 309 

http://books.google.com/books?id=GCuDsecLWmYC
http://books.google.com/books?id=GCuDsecLWmYC
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υπέρτερη αυτού εξουσία, ενώ ταυτοχρόνως το κράτος αποκλείει την οποιαδήποτε 

επιρροή ή παρέμβαση  από οποιοδήποτε εξωτερικό φορέα στο εσωτερικό του. 
8 

 

Οπότε εδώ τίθενται διάφορα ερωτήματα. Είναι αυτή τη στιγμή το Κοσσυφοπέδιο ένα 

κυρίαρχο κράτος; Οι Αρχές του Κοσσυφοπεδίου ασκούν την εξουσία τους σε όλη την 

επικράτεια και επί όλων των διαμενόντων σε αυτή; Αναμειγνύεται η Σερβία στη 

στάση που κρατά ο σερβικός παράγοντας του Κοσσυφοπεδίου και επηρεάζει καθ’ 

αυτό τον τρόπο την εσωτερική πολιτική κατάσταση; Είναι σε θέση η κυβέρνηση του 

Κοσσυφοπεδίου  να αποφασίζει μόνη της για όλα τα ζητήματα που την αφορούν 

χωρίς την επιρροή ή παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας; 

   Εξετάζοντας το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου από την οπτική γωνία του σερβικού 

παράγοντα θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την 

επιβίωση μίας εθνικής και θρησκευτικής μειονότητας σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της οργάνωσης παράλληλων διοικητικών δομών 

στους δήμους όπου επικρατεί το σερβικό στοιχείο, με έμφαση στους τομείς της υγείας 

και της εκπαίδευσης, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

οι οποίες δεν υπάγονται στην κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου αλλά 

χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας. 

Γίνεται αντιληπτή λοιπόν μία ξεκάθαρη παρέμβαση της Σερβίας στα εσωτερικά του 

Κοσσυφοπεδίου. Είναι όμως το Κοσσυφοπέδιο σε θέση να εφαρμόσει τις 

υποχρεώσεις του έναντι του σερβικού πληθυσμού όπως αυτές απορρέουν από τη 

θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου του Τόμας Χομπς για την δημιουργία του 

σύγχρονου κράτους;
 
Να εγγυηθεί δηλαδή και να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την 

ισονομία, την κοινωνική και οικονομική ευημερία, την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του σερβικού πληθυσμού ώστε να λάβει ως αντάλλαγμα από τον έτερο 

συμβαλλόμενο (σερβικό πληθυσμό) την κατάργηση των παράλληλων δομών και την 

υπαγωγή του στην εξουσία των Αρχών του Κοσσυφοπεδίου; Ένας δεύτερος και 

εξίσου σημαντικό λόγος για τη δημιουργία και διατήρηση παράλληλων δομών από το 

σερβικό στοιχείο είναι και η επιδίωξη της Σερβίας να επηρεάζει την πολιτική 

κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο μελλοντικά (σε ενδεχόμενη αναγνώριση της 

ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία) καθώς επίσης και να 

χρησιμοποιήσει τις δομές αυτές ως διαπραγματευτικό χαρτί στο διάλογο μεταξύ 

                                                
8 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα 2004, σελ.112 και 

Κων/νος Αντωνόπουλος, Κων/νος Μαγκλιβέρας, Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη 2011, σελ.85 
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Πρίστινα και Βελιγραδίου.
9
 

   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αφενός να παρουσιάσει τις παράλληλες δομές 

των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου και αφετέρου να εξετάσει εάν αυτές με τη σημερινή 

τους μορφή ή με ενδεχόμενη μετάλλαξή τους μπορούν να αποτελέσουν συνιστώσα 

μιας βιώσιμης λύσης στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου ή η ύπαρξη τους θα λειτουργεί 

πάντοτε αποσταθεροποιητικά. 

   Για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας το Κοσσυφοπέδιο θεωρείται ως «ιδιότυπη 

κρατική οντότητα» (υποκείμενο του διεθνούς δικαίου), ασχέτως της αντίληψης που 

μπορεί να έχει κάποιος περί της αναγνώρισής του, καθώς κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο για να σχηματιστεί το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου θα δομηθεί 

αυτή. Το Κοσσυφοπέδιο έχει αναγνωριστεί σήμερα από περισσότερες από 100 χώρες 

αλλά δεν είναι μέλος του ΟΗΕ όμως παρόλα αυτά πλέον αντιμετωπίζεται από 

αρκετούς διεθνείς οργανισμούς ως κρατική οντότητα 

   Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα 

παρατεθεί το διεθνολογικό πλαίσιο-θεωρητικό υπόβαθρο του ζητήματος του 

Κοσσυφοπεδίου το οποίο αποτέλεσε και τη βάση για την εκπόνηση της παρούσης 

ανάλυσης. Η παράθεσή του είναι απαραίτητη ώστε να γίνει αντιληπτό από τον 

αναγνώστη ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα με ότι αυτό συνεπάγεται 

ως προς τις προσεγγίσεις στη γενικότερη προσπάθεια επίλυσής του. 

    Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα ιστορικά  στοιχεία τα 

οποία είναι απαραίτητα κατά την άποψή μου για την κατανόηση του βαθύτερου 

ιστορικού υπόβαθρου που επηρέαζε διαχρονικά αλλά και συνεχίζει να επηρεάζει 

μέχρι και σήμερα τις σχέσεις μεταξύ Αλβανών και Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο. Τα 

στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τον αναγνώστη αρχικά να σχηματίσει όσο το δυνατόν 

μία πληρέστερη αντίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση 

στο Κοσσυφοπέδιο και ακολούθως να κατανοήσει τη σημασία της ύπαρξης των 

παράλληλων δομών για τους Σέρβους και τη σημασία της μη ύπαρξής τους για τους 

Αλβανούς. Σε αυτή τη λογική κρίνεται απαραίτητη και η παρουσίαση κάποιων 

δημογραφικών στοιχείων του Κοσσυφοπεδίου καθώς αυτά αποτελούν διαχρονικά την 

ρίζα ή συνιστώσα τέτοιων προβλημάτων και προβάλλονται από την αντιμαχόμενες 

πλευρές ως στοιχεία στα πλαίσια πολιτικών διαδικασιών επίλυσης και τερματισμού  

                                                
9 Συνέντευξη  ειδικού συνεργάτη  της αποστολής του OSCE στο Κοσσυφοπέδιο 
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συγκρούσεων. 

   Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι παράλληλες δομές των Σέρβων του 

Κοσσυφοπεδίου. Ειδικότερα θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν 

πληρέστερα οι τομείς τους οποίους αυτές καλύπτουν, το εύρος των αρμοδιοτήτων 

στις οποίες αυτές εκτείνονται ,στοιχεία σχετικά με την γεωγραφική κατανομή αυτών 

καθώς στοιχεία σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης τους και τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η δυσκολία άντλησης σχετικών στοιχείων λόγω 

της ιδιαιτερότητας του ζητήματος και την εύλογης μυστικοπάθειας των Σέρβων 

σχετικά με αυτό. 

   Στο τέταρτο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν οι προσεγγίσεις των δύο 

εμπλεκόμενων κοινοτήτων (Αλβανών και Σέρβων) σχετικά με το ζήτημα των 

παράλληλων δομών καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτές 

στηρίζονται. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την άντληση των απαραίτητων 

στοιχείων που θα παρουσιαστούν σε αυτό το μέρος θα είναι αυτή των συνεντεύξεων 

ανθρώπων των δύο εθνοτήτων (Αλβανών και Σέρβων), οι οποίοι διαβιούν στο 

Κοσσυφοπέδιο και έχουν, λόγω θέσης, γνώση του ζητήματος. 

   Στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρατεθούν τα συμπεράσματα από την ανάλυση όλων των 

στοιχείων τα οποία παρουσιάστηκαν στα τέσσερα πρώτα μέρη.  
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                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου υπό το πρίσμα των διεθνών 

σχέσεων και του διεθνούς δικαίου  

1.1 Γενικά 

    Εάν θα θέλαμε να εντάξουμε τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου σε κάποια 

κατηγορία της ευρύτερης τυπολογίας του πολέμου θα τον χαρακτηρίζαμε ως 

αποσχιστικό πόλεμο καθώς αφορά ξεκάθαρα περίπτωση αξίωσης απόσχισης 

μειονότητας από κυρίαρχο κράτος.
10

 Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο αποσχιστικοί 

μπορούν να θεωρηθούν όλοι οι πόλεμοι που ξέσπασαν κατά τη διαδικασία 

αποδόμησης της Γιουγκοσλαβίας αφού αφορούσαν αξιώσεις απόσχισης των 

επιμέρους εθνοτήτων, οι οποίες συνιστούσαν την ομοσπονδία αυτή, από την κεντρική 

εξουσία και την δημιουργία νέων κρατικών οντοτήτων. 

   Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσης έρευνας η αποδόμηση της 

Γιουγκοσλαβίας ήταν απότοκο της συστημικής αλλαγής η οποία προκλήθηκε από την 

κατάρρευση της ΕΣΣΔ και η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το τέλος του διπολικού 

διεθνούς συστήματος. Η συστημική αλλαγή  εκείνης της περιόδου συνοδεύθηκε  από 

την έκρηξη του εθνικισμού στο χώρο της πρώην ΕΣΣΔ και της Ανατολικής Ευρώπης 

η οποία βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ.
11

 Έτσι και στο χώρο της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι ισορροπούσε μεταξύ των δύο 

κυρίαρχων πόλων του διεθνούς συστήματος (ΗΠΑ και ΕΣΣΔ), οι διάφορες εθνοτικές 

ομάδες που την απάρτιζαν έγειραν αξιώσεις απόσχισης από την κεντρική εξουσία με 

σκοπό τη δημιουργία νέων εθνοκεντρικών κρατικών οντοτήτων. Όπως ήταν επόμενο 

τα αντίπαλα συμφέροντα που αναπτύχθηκαν μεταξύ των διάφορων εθνοτήτων 

(Κροατών, Βόσνιων, Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου και Σέρβων) οδήγησαν στον 

πόλεμο ως την ύστατη πράξη εξυπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων και 

μεγιστοποίησης των εδαφικών και άλλων ωφελημάτων που θα προέκυπταν από την 

νέα τάξη πραγμάτων στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Σε γενικές γραμμές  

                                                
10 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ο πόλεμος και τα αίτια του, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2002, σελ.96 

 
11 John Baylis, Steve Smith και Patricia Owens, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια 

εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νικη 2013, κεφ. 24,σελ. 563 



 
14 

 

η αποδόμηση της Γιουγκοσλαβίας οδήγησε στη δημιουργία νέων κρατών με σημείο 

προσδιορισμού το έθνος και εδαφική επικράτεια αυτή των δημοκρατιών που είχαν 

ορισθεί στο πλαίσιο της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.  

     Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου το οποίο ποτέ 

δεν αποτέλεσε ξεχωριστή δημοκρατία στα πλαίσια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας αλλά 

περιοχή της Σερβίας με αυτόνομο καθεστώς. Η μονομερής ανακήρυξη της 

αυτονομίας του στις 17 Φεβρουαρίου 2008 που ουσιαστικά σημαίνει απόσχιση από 

την Σερβία αποτελεί όπως προαναφέρθηκε πεδίο «διαμάχης» ως προς τη νομιμότητα 

της, για τους ειδικούς του διεθνούς δικαίου. 

1.2 Συστημική αλλαγή 

   Από την εξέλιξη του σύγχρονου συστήματος κρατών αυτό το οποίο παρατηρείται 

είναι ότι ή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο έγινε με τη μεσολάβηση πολέμου 

κατά την κλασσική έννοια του όρου πλην της περίπτωσης του διπολικού διεθνούς 

συστήματος (1945-1989) του οποίου η λήξη ουσιαστικά προκλήθηκε από τη 

κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Έτσι παρατηρούμε το πρώτο διεθνές σύστημα το οποίο 

δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) να λήγει με έναρξη των 

Ναπολεόντιων πολέμων (1789). Το δεύτερο διεθνές σύστημα που δημιουργήθηκε με 

τη λήξη των Ναπολεόντιων πολέμων (1815) να λήγει με το έναρξη του Α 

Παγκοσμίου Πολέμου (1914) και ακολούθως το διεθνές σύστημα του μεσοπολέμου 

που δημιουργήθηκε με τη λήξη του Α Παγκοσμίου Πολέμου (1918) να λήξει το 1939 

με το ξέσπασμα του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον αυτό που παρατηρείται κατά 

τη διαδικασία της μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο είναι η ανακατανομή της 

ισχύος στο διεθνές σύστημα και οι προσπάθειες των κρατών να επωφεληθούν αυτής 

της ανακατανομής και να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους και κατ’ επέκταση την 

ασφάλειά τους.
12

 

   Το διπολικό σύστημα (1945-1989) το οποίο αναδύθηκε από τις στάχτες του Β 

Παγκοσμίου πολέμου είχε κάποια σαφώς προσδιορισμένα χαρακτηριστικά. 

Δημιουργήθηκαν δύο πόλοι ισχύος (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ) οι οποίοι ανέλαβαν το ρόλο του 

ηγέτη, συμμάχου, προστάτη και ελεγκτή  και οι οποίοι αντλούσαν τη δύναμή τους 

από την οικονομική, βιομηχανική και στρατιωτική τους ικανότητα.
13

 

                                                
12 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, μτφ Κω/νος Κολιόπουλος, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

2011, σελ.10-25 

 
13 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ.243 
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    Η κατοχή πυρηνικών όπλων και από τις δύο υπερδυνάμεις εξασφάλιζε την 

σταθερότητα του συστήματος καθώς η αμοιβαία πυρηνική αποτροπή, λόγω της  

αμοιβαίας βέβαιης καταστροφής, τις έκανες πιο ορθολογικές σε σημείο να 

αποφεύγουν και το ενδεχόμενο συμβατικών πολέμων υπό το φόβο της κλιμάκωσης 

σε πυρηνικό.
14

 

   Τα δύο στρατόπεδα παρουσίαζαν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συσπείρωσης 

καθιστώντας τη μετακίνηση μελών από το ένα στρατόπεδο στο άλλο απαγορευτική, 

αφού οι δύο ηγετικές δυνάμεις, αναγνώριζαν μεταξύ τους σφαίρες επιρροής ιδιαίτερα 

στο βόρειο ημισφαίριο. Ο ανταγωνισμός αυτός λαμβανόταν ως ένα παίγνιο 

μηδενικού αθροίσματος και θεωρούνταν ότι έδινε στις ηγέτιδες δυνάμεις δικαίωμα 

επέμβασης εντός του συνασπισμού τους.
15

 

    Σε γενικές γραμμές η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου, όπως ονομάστηκε η 

περίοδος 1945-1989, χαρακτηρίστηκε ως περίοδος έντονου ανταγωνισμού και 

μεγάλων κρίσεων οι οποίες παραλίγο να οδηγήσουν είτε σε συμβατικό είτε σε 

πυρηνικό πόλεμο. Η συγκεκριμένη περίοδος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

μία περίοδος διαχειριζόμενης αντιπαλότητας.
16

 Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ δεν 

ενεπλάκησαν ποτέ άμεσα σε ένοπλες εχθροπραξίες και αυτό είχε αντίκτυπο κυρίως 

στο νότιο ημισφαίριο όπου η αύξηση των ένοπλων συγκρούσεων θεωρείται ότι ήταν 

αποτέλεσμα της αποσυμπίεσης από τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των 

υπερδυνάμεων στο βόρειο ημισφαίριο.
17

 

    Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ δημιούργησε ένα κενό ισχύος και εξουσίας στο διεθνές 

σύστημα και επέτρεψε να αναδειχθούν οι ΗΠΑ ως η μοναδική υπερδύναμη του 

πλανήτη. Οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους ήταν 

συστημικά μοιραίο να επιχειρήσουν να καλύψουν το κενό της ΕΣΣΔ και να 

δημιουργήσουν τη νέα δική τους παγκόσμια τάξη. Σε αυτή την πολιτική των ΗΠΑ 

κυρίαρχο ρόλο έπαιξε το ΝΑΤΟ το οποίο μεταλλάχτηκε από περιφερειακή αμυντική 

συμμαχία σε παρεμβατικό φορέα.
18 

                                                
14 ibid, σελ.  434 

 
15 ibid, σελ.  244 

 
16 John Baylis, Steve Smith και Patricia Owens, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια 

εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νικη 2013, κεφ. 4, σελ.95 

 
17 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ.245 

 
18 ibid, σελ. 247 
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 Σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο δημιουργήθηκε από την 

κατάρρευση της ΕΣΣΔ και την λήξη του διπολικού συστήματος θα πρέπει 

αναζητηθούν τα αίτια της άμεσης και βίαιης αποδόμησης της Γιουγκοσλαβίας. Η 

Γιουγκοσλαβία καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ακολούθησε μια  

πολιτική αποστασιοποίησης και από τις δύο υπερδυνάμεις ανήκοντας στο «κίνημα 

των αδέσμευτων». Ο επί 37 χρόνια ηγέτης της Γιοζίπ Μπροζ Τίτο προκειμένου να 

διατηρήσει την ενότητα του πολυεθνικού και πολυθρησκευτικού ομοσπονδιακού 

κράτους ακολούθησε μία πολιτική σιδηράς πυγμής στο εσωτερικό του και μία 

πολιτική ισορροπιών σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. 
 

    Όπως έχει ήδη αναφερθεί ή κατάρρευση της ΕΣΣΔ διατάραξε την ισορροπία της 

ισχύος διεθνώς συμπαρασύροντας σε αυτή τη δίνη και τη Γιουγκοσλαβία. Οι 

φυγόκεντρες δυνάμεις που υπήρχαν στο εσωτερικό της και οι οποίες 

χαλιναγωγούνταν όπως ειπώθηκε από τη σιδηρά πυγμή του ηγέτη τους και από το 

έντονα πιεστικό και ανταγωνιστικό διπολικό διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα στην περιοχή 

της ανατολικής Ευρώπης, βρήκαν πεδίο εκτόνωσης εκμεταλλευόμενες τη συστημική 

αλλαγή και το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε.
19

 Ειδικά στην περίπτωση της 

Γιουγκοσλαβίας οι φυγόκεντρες αυτές καταπιεσμένες δυνάμεις είχαν κυρίως 

εθνικιστικά ελατήρια εγείροντας αξιώσεις εθνικής ολοκλήρωσης.
20

 

     Πλέον για τους Κροάτες, τους Βόσνιους, τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου και 

τους Σέρβους αυτό που προείχε ήταν η βασιζόμενη στην αυτοβοήθεια εθνική τους 

επιβίωση μέσα σε σκληρά ανταγωνιστικές συνθήκες, αναδεικνύοντας έτσι για ακόμα 

μία φορά αφενός τις δομικές αδυναμίες και τους περιορισμούς του φιλελευθερισμού 

και αφετέρου την εφαρμογή των κανόνων του κλασικού και του δομικού 

ρεαλισμού.
21

 

1.3. Εθνικισμός 

   Από τα μέσα του 17
ου

 αιώνα περίπου αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μία τάξη από 

κυρίαρχα εδαφικά κράτη, το λεγόμενο «βεσταφαλικό σύστημα». Η άνοδος του 

εθνικισμού από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα εθνικοποίησε αυτή την τάξη κρατών που 

αργότερα επεκτάθηκε πέρα από την Ευρώπη. 

                                                
19 John Baylis, Steve Smith και Patricia Owens, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια 
εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νικη 2013, κεφ. 24, σελ.561 

 
20 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ.134 

 
21 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Τα βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1994, σελ.159 
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    Ειδικότερα καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου διεθνούς συστήματος (1815-1914), 

τα αιτήματα για εθνική απελευθέρωση εντάθηκαν και θα εκφράστηκαν μέσω της 

«αρχής των εθνοτήτων» του Giuseppe Mazzini ιδιαίτερα στη κεντρική, τη νότια και 

νοτιοανατολική Ευρώπη όπου υφιστάμενα έθνη επιδίωξαν τη δημιουργία κράτους. 

   Τι ορίζεται όμως ως εθνικισμός; Κατά τον John Breuilly ως εθνικισμός ορίζεται η 

ιδέα ότι ο κόσμος διαιρείται σε έθνη τα οποία αποτελούν το ύψιστο σημείο αναφοράς 

για την πολιτική ταυτότητα και την αφοσίωση των μελών τους, πράγμα που με τη 

σειρά του επιτάσσει την εθνική αυτοδιάθεση.
22

  Ο Ηλίας Κουσκουβέλης ορίζει ως 

εθνικισμό την ιδεολογία εκείνη που δηλώνει πίστη στην κοινότητα ενός πληθυσμού, 

στο έθνος. Η έννοια της πίστης αυτής ποικίλει από την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης 

και πολιτικής αυτονόμησης ενός πληθυσμού και της ειρηνικής επιβίωσης και 

συνύπαρξής του στα πλαίσια της κρατικής ετερότητας με άλλα έθνη η κράτη μέχρι 

την πίστη στην υπεροχή του έθνους έναντι των υπολοίπων, στη μοναδικότητα της 

αποστολής του και δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις και στην ανάγκη 

επικράτησης και εξολόθρευσης των υπολοίπων.
23

 

    Με πολιτικούς όρους ο εθνικισμός μπορεί να ενισχύσει το κράτος ή να το 

υπονομεύσει. Ειδικότερα ο υπονομευτικός του κράτους εθνικισμός έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει ένα νέο κράτος συνήθως με χωρισμό από ένα μεγαλύτερο κράτος και 

μερικές φορές ενώνοντας μικρότερα κράτη.  

   Κατά τη διάρκεια του διπολικού συστήματος (1945-1989) οι ΗΠΑ και οι ΕΣΣΔ υπό 

το φόβο διαίρεσης και υπονόμευσης του συνασπισμού τους έθεσαν τον εθνικισμό στο 

περιθώριο της κεντρικής πολιτικής σκηνής εκτός κάποιων περιπτώσεων όπου για 

λόγους σκοπιμότητας τον χρησιμοποίησαν με συνδυασμό με διάφορες εκφάνσεις της 

πολιτικό-οικονομικής τους ιδεολογίας. Οι ίδιοι οι ηγέτες όμως στο εσωτερικό του 

κομμουνιστικού συνασπισμού, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση της 

Γιουγκοσλαβίας καλλιέργησαν μία εθνικο-κομμουνιστική ιδεολογία με στόχο αφενός 

να απομακρυνθούν από τη ΕΣΣΔ και αφετέρου να αντιμετωπίσουν εσωτερικά δομικά 

προβλήματα όπως η εθνική ανομοιογένεια.
24

 

    Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ (1989) ενθάρρυνε τον υπονομευτικό εθνικισμό στην 

κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, οδηγώντας στη δημιουργία νέων 

                                                
22 John Baylis, Steve Smith και Patricia Owens, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια 

εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νικη 2013, κεφ. 24, σελ.550 

 
23 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ.125 

 
24  ibid σελ. 134 
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κρατών τα οποία είχαν ως σημείο αναφοράς το έθνος. Χαρακτηριστικότερες 

περιπτώσεις ήταν η αποδόμηση της ΕΣΣΔ και της Γιουγκοσλαβίας. Ουσιαστικά ο 

εθνικισμός θα εμφανιστεί στις χώρες όπου κατέρρευσε η κυρίαρχη αντι-εθνικιστική 

και διεθνιστική, μαρξιστική ιδεολογία, η οποία συμπίεζε ή καταπίεζε τις εθνικιστικές 

επιλογές καθ’ όλη τη διάρκεια του διπολικού συστήματος. Ειδικότερα όσον αφορά 

την περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας ο εθνικισμός εκδηλώθηκε με τρεις μορφές. 

Πρώτον εκδηλώθηκε ως κίβδηλος πατριωτισμός και ως λαϊκισμός από τις κρατούσες 

πολιτικές ελίτ με στόχο τη διατήρησή τους στην εξουσία.(Σερβία, Κροατία). 

Δεύτερον ως πατριωτισμός στις περιπτώσεις αλλαγής συνόρων όπου δεν ελήφθη 

υπόψη η βασική αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών (Σέρβοι στην Κροατία και τη 

Βοσνία, Κροάτες στην Βοσνία), στις περιπτώσεις των διεκδικήσεων για αυτονομία 

(Αλβανοί στο Κοσσυφοπέδιο και στην ΠΓΔΜ) αλλά και στις περιπτώσεις αντίδρασης 

στον διεθνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Τέλος εκδηλώθηκε και ως υπερεθνικισμός, 

στις περιπτώσεις των νεοεμφανιζόμενων κρατών, τα οποία διατύπωσαν διεκδικήσεις 

σε βάρος γειτόνων τους (ΠΓΔΜ) και καλλιέργησαν τον εθνικισμό ως μέσο ενίσχυσής 

τους ή επιχείρησαν να εξαπλωθούν εδαφικά σε βάρος γειτόνων τους (Κροατία, 

Βόσνιοι Μουσουλμάνοι, Σερβοβόσνιοι) ή δυστυχώς επιδόθηκαν σε εθνικές 

εκκαθαρίσεις για να πετύχουν την «τελική λύση» 
25 

 

1.4  Θεωρίες απόσχισης και εθνικής αυτοδιάθεσης 

 
    Μία ευρέως διαδεδομένη κατηγοριοποίηση η οποία διακρίνει τρεις κατηγορίες 

θεωριών απόσχισης είναι η εξής. Οι πρώτες δύο κατηγορίες είναι οι λεγόμενες 

θεωρίες πρωταρχικού δικαιώματος. Σε αυτές ανήκουν οι θεωρίες εθνικής 

αυτοδιάθεσης που προτείνουν ένα τεκμήριο υπέρ της απόσχισης των εθνών και οι 

θεωρίες της επιλογής που επιτρέπουν σε κάθε εδαφική ομάδα να αποσχισθεί κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες. Η τρίτη κατηγορία είναι οι λεγόμενες θεωρίες θεραπευτικού 

δικαιώματος και απαιτούν μία αιτία για την απόσχιση μίας περιοχής 

   Οι θεωρίες εθνικής αυτοδιάθεσης ή εθνικιστικές θεωρίες είναι οι πιο γνωστές. 

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της τα έθνη έχουν per se το δικαίωμα της 

αυτοδιάθεσης συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ανεξάρτητης κρατικής 

υπόστασης. Ο Άλεν Μπιουκάναν διακρίνει ακόμη δύο κατηγορίες. Τις θεωρίες 

παράγωγου δικαιώματος και τις κατηγορίες βασικού δικαιώματος. Οι πρώτες 

                                                
25  ibid σελ.134-136 
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βασίζονται στο γεγονός ότι ο εθνικισμός υπηρετεί σημαντικές αξίες όπως κοινωνική 

δικαιοσύνη και δημοκρατία ενώ οι τελευταίες τονίζουν την αξία της ατομικής 

ελευθερίας. 

   Οι θεωρίες της επιλογής έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον απαιτούν η 

πλειοψηφία σε μία περιοχή να εκφράζει τη θέληση για απόσχιση. Δεύτερον δεν 

απαιτούν η αποσχισθείσα ομάδα να αποτελεί διαφορετική εθνοτική ομάδα ή θύμα 

αδικίας. Τρίτον με ορισμένες περισσότερο ή λιγότερο περιοριστικές επιφυλάξεις, η 

απλή επιλογή μίας ομάδας ανθρώπων είναι αρκετή για να δικαιολογήσει απόσχιση.  

   Οι θεωρίες θεραπευτικού δικαιώματος εκκινούν από το γενικό τεκμήριο κατά της 

απόσχισης. Οι υποστηρικτές τους ξεκινούν προκαλώντας τις άλλες θεωρίες, 

τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις τους οι ο οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

απεριόριστο πολιτικό κατακερματισμό, αρνητικά κίνητρα και να οδηγήσουν σε 

αναρχία και βία.
26

 

    Μειονοτικά έθνη εντός πολυεθνικών κρατών συχνά αναζητούν την απόσχιση. Σε 

αυτή τη λογική το ζήτημα της απόσχισης συνδέεται στενά με το πολυεθνικό κράτος.
27

 

Συνεπώς οι θεωρίες της απόσχισης που προαναφέρθηκαν είναι σχετικές με την 

κατανόηση της γιουγκοσλαβικής περίπτωσης και ιδιαίτερα της εξεταζόμενης  

πολύπλοκης περίπτωσης του Κοσσυφοπεδίου όπου οι διάφορες θεωρίες είτε 

αλληλοσυμπληρώνονται είτε έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. 

   Η «ανακάλυψη» του εθνικισμού (και, ως εκ τούτου και η απόσχιση) στις διεθνείς 

σχέσεις προηγήθηκαν της κατάρρευσης του κομμουνισμού. Έως τότε θεωρούνταν , 

ότι το διεθνές σύστημα έθετε μόνιμους περιορισμούς σχετικά με τη δυνατότητα της 

απόσχισης, παραλείποντας το γεγονός ότι μέχρι το 1989, η παγκόσμια τάξη ήταν ένα 

υποπροϊόν του Ψυχρού Πολέμου και ως εκ τούτου απείχε πολύ από το να είναι μια 

αέναη ή μόνιμη λύση. Ωστόσο, η μελέτη της απόσχισης άρχισε να «απογειώνεται» 

μετά από τη διάλυση των πρώην κομμουνιστικών πολυεθνικών κρατών.
28

 

1.4 Η απόσχιση κατά το διεθνές δίκαιο 

   Μία βασική αρχή του διεθνούς δικαίου που συνδέεται με το δικαίωμα μίας 

οντότητας να είναι κράτος είναι η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Στη μέχρι και τις 

                                                
26 Josep Costa (2003) On theories of secession: minorities, majorities and the multinational state, 
Critical Review of International Social and Political Philosophy, 6:2, 64-66 

 
27  ibid, pg. 63 

 
28 Daniele Conversi (2000) Central secession: Towards a new analytical concept? The case of former 

Yugoslavia, Journal of Ethnic and Migration Studies, 26:2, 335-336 
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αρχές του 21
ου

 αιώνα πρακτική, η αρχή της αυτοδιάθεσης αφορά αποκλειστικώς σε 

λαούς που βρίσκονται είτε σε αποικιακό καθεστώς ή σε καθεστώς μη 

αυτοδιοικούμενων περιοχών όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο ΧΙ του 

καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, είτε σε περιοχές που είναι γεωγραφικά και πολιτικά 

διακριτές από το υπόλοιπο έδαφος του κράτους που τις διοικεί και παράλληλα ο λαός 

τους δεν συμμετέχει στη διοίκηση του κράτους. 

   Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λαός έχει τις ακόλουθες δυνατότητες α) ανεξαρτησία, β) 

ενσωμάτωση σε γειτονικό κράτος, γ) σύνδεση με άλλο ανεξάρτητο κράτος  και δ) 

επιλογή οποιουδήποτε άλλου πολιτικού καθεστώτος. 

   Κατ’ αντιδιαστολή προς τα ανωτέρω, δεν γίνεται αποδεκτό ότι διακριτές ομάδες( 

π.χ. εθνοτικές ομάδες ή μειονότητες) που ζουν σε ήδη ανεξάρτητα κράτη μπορούν να 

επικαλεσθούν την αρχή της αυτοδιάθεσης για να αποσπασθούν από το κράτος. 

Ενδεικτική επί του θέματος ήταν και η θέση της επιτροπή Μπαντιντέρ που δεν 

αναγνώριζε δικαίωμα αυτοδιαθέσεως στις σερβικές κοινότητες της Βοσνίας και της 

Κροατίας.
29

 

   Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας εξαγγέλλεται ρητά από το αρ.2 παρ.4 του 

Χάρτη του ΟΗΕ. Η αρχή του σεβασμού της εδαφικής ακεραιτότητας των κρατών 

απαγορεύει και την προσάρτηση εδαφών με παράνομη χρήση βίας. Κατά συνέπεια, 

κατά το σύγχρονο διεθνές δίκαιο η εδαφική περιοχή του κράτους δεν μπορεί να 

μεταβληθεί, παρά μόνο με ειρηνικά και ηθελημένα μέσα. Η εξασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας εκφράζεται και με το απαραβίαστο των συνόρων.
30

 

    Η απόσχιση είναι μία ειδική μορφή αυτοδιάθεσης μέσω διαμελισμού ενός κράτους. 

Είναι ένα μονομερές και ενίοτε βίαιο κίνημα για ανεξαρτησία μίας περιοχής που 

βρίσκεται εντός των συνόρων ενός, συνήθως πολυεθνικού, κυρίαρχου και 

ανεξάρτητου κράτους.  

   Η προσπάθεια απόσχισης κατά κύριο λόγο επιφέρει την αντίδραση της κεντρικής 

κυβέρνησης του κράτους, η οποία δεν επιθυμεί την απώλεια τμήματος του εδάφους 

της. Επίσης, οι αποσχιστικές προσπάθειες συνήθως έχουν εξωτερική βοήθεια 

(παράνομη κατά τον Χάρτη ΗΕ άρθρο 2, 2(4), 2(7)) . 

                                                
29 Κων/νος Αντωνόπουλος και Κων/νος Μαγκλιβέρας, Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, εκδόσεις 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σελ. 88-91 

 
30 Εμμανουήλ Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σελ. 

189-191 
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   Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει ρητά την απόσχιση όπως προαναφέρθηκε, εκτός των 

περιπτώσεων που η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας δεν είναι συνδεδεμένη με 

«παράνομη χρήση βίας ή άλλες κατάφωρες παραβιάσεις των κανόνων του γενικού 

διεθνούς δικαίου, ειδικά αυτών αναγκαστικής φύσεως (jus cogens)». 

   Όσον αφορά τη περίπτωση της μονομερούς διακήρυξης της ανεξαρτησίας του 

Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία, την 17 Φεβρουαρίου 2008, αμέσως μετά η Σερβία 

προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το οποίο εξέδωσε την 22 Ιουνίου 2010 

απόφαση η οποία καθιστούσε νόμιμη την μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του 

Κοσσυφοπεδίου. Ειδικότερα στην παρ. 81 της απόφασης αναφέρεται: 

“The illegality attached to [some other] declarations of independence thus stemmed 

not from the unilateral character of these declarations as such, but from the fact that 

they were, or would have been, connected with the unlawful use of force or other 

egregious violations of norms of general international law, in particular those of a 

peremptory character (jus cogens).” 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η μονομερής ανακήρυξη  είναι νόμιμη επειδή 

δεν είναι συνδεδεμένη «με παράνομη χρήση βίας ή άλλες κατάφωρες παραβιάσεις 

των κανόνων του γενικού διεθνούς δικαίου, ειδικά αυτών αναγκαστικής φύσεως (jus 

cogens). Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει συσχετισμός με τη στρατιωτική επέμβαση του 

ΝΑΤΟ αλλά μπορεί να γίνει συσχετισμός με το νομικό καθεστώς που δημιουργήθηκε 

μετά την Απόφαση 1244/99 του ΟΗΕ. Η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου 

χαρακτηρίστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο ως μοναδική περίπτωση (sui generis) 

λόγω των ειδικών συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η αποδόμηση της 

Γιουγκοσλαβίας. 
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

                     Ιστορικά και δημογραφικά στοιχεία 

2.1 Η έλευση των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο και οι 

«γηγενείς»  Αλβανοί 
 

      Τα πρώτα Σλαβικά φύλα μεταξύ των οποίων οι Σέρβοι και οι Κροάτες 

εγκαταστάθηκαν στην Κεντρική Ευρώπη, βόρεια του ποταμού Δούναβη τον 5
ο
 και 6

ο
 

μ.χ. αιώνες. Οι πρώτες μαζικές επιδρομές των Σλάβων νότια του ποταμού Δούναβη 

και η διείσδυσή τους στα Βαλκάνια έλαβαν χώρα κατά το ενδιάμεσο της περιόδου 

όπου αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιουστινιανός. Συγκεκριμένα το 547 ή 548 

μ.χ. σλαβικά φύλα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως 

Κοσσυφοπέδιο. Αυτό που ανέκοψε την νότια πορεία των σλαβικών φύλων είναι η 

εμφάνιση τον 6
ο
 αιώνα στα βορειοδυτικά Βαλκάνια των Αβάρων οι οποίοι σταδιακά 

διείσδυσαν στα Βαλκάνια και είτε καθυπόταξαν είτε αφομοίωσαν κάποια σλαβικά 

φύλα. Μάλιστα στις αρχές του 7
ου

 αιώνα οι Άβαροι έφτασαν έξω από τα τείχη της 

Κωνσταντινούπολης απειλώντας της ίδια της κρατική υπόσταση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο τότε αυτοκράτορας του Βυζαντίου να 

καλέσει τους Κροάτες να κατέλθουν στα Βαλκάνια και να αντιμετωπίσουν τη 

αβαρική απειλή. Πράγματι οι Κροάτες αντιμετώπισαν στα Βαλκάνια του Αβάρους 

φέρνοντας μαζί τους και τους Σέρβους. Τα δύο αυτά φύλα εγκαταστάθηκαν στις 

περιοχές όπου είχαν εγκαταλείψει οι Άβαροι και καθώς πολλές φορές υπερτερούσαν 

των ντόπιων πληθυσμών τελικά του αφομοίωσαν. Ειδικότερα οι Κροάτες 

εγκαταστάθηκαν στη περιοχή της σημερινής Κροατίας και της δυτικής Βοσνίας και οι 

Σέρβοι στη περιοχή της Ράσκας η οποία βρίσκεται σήμερα βορειοδυτικά του 

Κοσσυφοπεδίου και στο σημερινό Μαυροβούνιο. Η κάθοδος των Σέρβων στην 

περιοχή του σημερινού Κοσσυφοπεδίου έλαβε χώρα αρκετά αργότερα και 

συγκεκριμένα στα τέλη του 12
ου

  μ.χ. αιώνα.
31

 

   Το πιο μυστηριώδες πρόβλημα όμως παραμένει η καταγωγή του Αλβανών και 

συνακόλουθα η παρουσία τους στην περιοχή του σημερινού Κοσσυφοπεδίου. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός της ανυπαρξίας έγγραφων ιστορικών στοιχείων καθώς 

η Αλβανοί μόλις τον 19
ο
 αιώνα υιοθέτησαν το λατινικό αλφάβητο και ως εκ τούτου  
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δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία εκ μέρους των. Οι μόνες αναφορές σε 

αυτούς εμπεριέχονται σε κάποια Βυζαντινά έγγραφα. 

    Η πιθανότερη εκδοχή περί της καταγωγής των Αλβανών και αυτή την οποία 

ασπάζονται οι σημερινοί Αλβανοί είναι ιλλυρική καταγωγή. Σύμφωνα με αυτή οι 

Αλβανοί είναι ένας αρχαίος πληθυσμός που κατοικούσε ανέκαθεν στην περιοχή της 

σημερινής Αλβανίας, των Δαλματικών ακτών  και του Κοσσυφοπεδίου. Ειδικότερα 

ως προς το Κοσσυφοπέδιο, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, ονομάστηκε επαρχία της 

Δαρδανίας. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως είναι η πεποίθηση των 

Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου ότι αποτελούν τους προγόνους όλων των Αλβανών και 

ότι το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί  την ιστορική κοιτίδα του αλβανικού έθνους.
32 

 

2.2. Η μάχη του Κοσσυφοπεδίου (1389) και ο εθνικό ήρωας 

των Αλβανών, Γεώργιος Καστριώτης 
       

Η μάχη του Κοσσυφοπεδίου έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 1389 όπου ο σερβικός 

στρατός υπό τον τσάρο Λάζαρο Χρεμπελιάνοβιτς αντιμετώπισε ανεπιτυχώς τα 

στρατεύματα του Οθωμανού σουλτάνου Μουράτ Χουνταβεντιγκάρ κάτι που 

σηματοδότησε και την  απαρχή της επερχόμενης κατάρρευσης της υπόστασης του 

τότε σερβικού κράτους. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά της μάχη 

αυτή είναι το γεγονός ότι ο στρατός του τσάρου Λάζαρου Χρεμπελιάνοβιτς 

αποτελούνταν πέρα από Σέρβους και μισθοφόρους διαφόρων εθνικοτήτων και από 

σημαντικό αριθμό Αλβανών. Βέβαια αρκετοί Αλβανοί μεταξύ και άλλων 

εθνικοτήτων είχαν ενταχθεί και στον Οθωμανικό στρατό αναζητώντας διάφορα 

προνόμια ή ανταλλάγματα. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές που να καταδεικνύουν 

τον ακριβή αριθμό των Αλβανών που είχαν ενταχθεί στα δύο αντιμαχόμενα 

στρατόπεδα αλλά ούτε και την συνεισφορά τους στην έκβαση της μάχης.
33 

   Αξίζει να σημειωθεί  σε αυτό το σημείο ότι και ο εθνικός ήρωας των Αλβανών, 

Γεώργιος Καστριώτης, ήταν γιος του Αλβανού προύχοντα της Βόρειας Αλβανίας 

(Κρούγια) Γιάννη Καστριώτη και της Σέρβας Βοισάβα Μπράνκοβιτς καταγόμενης 

από αρχοντική σερβική οικογένεια.
34

 Το τελευταίο καταδεικνύει τους  δεσμούς που 

                                                
32 ibid pg. 26-40 

 
33 ibid pg. 61-66 

 
34 Jeans Oliver Schmitt, Skanderbeg: Der neue Alexander auf dem Balkan, Regensburg: Pustet,2009, 

pg.44-45 
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ένωναν τότε  Αλβανούς και Σέρβους με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την 

κατανόηση του σημερινού προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου. 

2.3. Η «Μεγάλη Μετανάστευση» των Σέρβων (1689-1690)
35

 

      Μεταξύ του 1683-1699 έλαβε χώρα ο πόλεμος μεταξύ Οθωμανών και 

Αυστριακών κάτι το οποίο αποτέλεσε σημείο «κλειδί» για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

ιστορία. Στην αρχή του ο μεγάλος σε όγκο οθωμανικός στρατός διείσδυε στην 

αυστριακή ενδοχώρα με αποτέλεσμα η πτώση της Βιέννης να θεωρείται βέβαιη. 

Όμως μετά από πολιορκία περίπου 10 εβδομάδων μία μικτή στρατιωτική δύναμη 

αποτελούμενη από Αυστριακούς και Πολωνούς κατάφεραν να απωθήσουν του 

Οθωμανούς και όλες οι οθωμανικές κτήσεις στην Ουγγαρία περιήλθαν στην κατοχή 

του αυστριακού στέμματος με τη λήξη του πολέμου. Η οθωμανική δε παρουσία 

περιορίστηκε νότια του ποταμού Δούναβη. 

    Για την ιστορία του Κοσσυφοπεδίου ο πόλεμος αυτός ήταν ιδιαίτερης σημασίας. 

Το φθινόπωρο του 1689 μία μικρή αυστριακή στρατιωτική δύναμη εισήλθε στο 

Κοσσυφοπέδιο, εκδίωξε τους Οθωμανούς και έθεσε την περιοχή υπό αυστριακό 

έλεγχο. Πολλοί από τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου δήλωσαν την υποταγή τους 

στους αυστριακούς και εντάχθηκαν ως βοηθητικοί στον αυστριακό στρατό. Όμως 

στις αρχές του 1690 ο αυστριακός στρατός υποχώρησε και μία μικτή στρατιωτική 

δύναμη Οθωμανών και Τατάρων εισήλθε στο Κοσσυφοπέδιο και προχώρησε σε 

ωμότητες σε βάρος του πληθυσμού. Την υποχώρηση του αυστριακού στρατού 

ακολούθησε και ένας μεγάλος αριθμός Σέρβων προσφύγων καθοδηγούμενος από τον 

Πατριάρχη του Πετς, Αρσένιου και εγκαταστάθηκαν στην κεντρική Ουγγαρία. 

   Για πολλούς Σέρβους ιστορικούς η λεγόμενη «Μεγάλη Μετανάστευση» αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο των ισχυρισμών τους περί την εθνικής-δημογραφικής σύστασης 

του Κοσσυφοπεδίου. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι μέχρι και το 1690 οι Αλβανοί 

αποτελούσαν μειονότητα στο Κοσσυφοπέδιο και πως αυτή η μεγάλη φυγή των 

Σέρβων που την προσδιορίζουν στους 400.000-500.000 είναι ο λόγος της 

δημογραφικής αντιστροφής μεταξύ Σέρβων και Αλβανών. 

  Για τους Αλβανούς ιστορικούς ο κύριος ισχυρισμός είναι ότι ο αριθμός των Σέρβων 

προσφύγων που ακολούθησαν τον Πατριάρχη Αρσένιο δεν ήταν αρκετά μεγάλος 

ώστε να διαταράξει την έως τότε δημογραφική ισορροπία μεταξύ Σέρβων και 
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Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο καθώς επίσης και ότι μεταξύ των προσφύγων και 

υπήρχαν και αρκετοί Αλβανοί. 

2.4.   Η Λίγκα του Πρίζρεν 

   Η λίγκα του Πρίζρεν ήταν ένας αλβανικός πολιτικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε 

στις 10 Ιουνίου 1878 στην πόλη Πρίζρεν του σημερινού Κοσσυφοπεδίου. Την εποχή 

εκείνη ο Ρωσο-τουρκικός πόλεμος του 1877-1878 και οι συνθήκες του Αγίου 

Στεφάνου και του Βερολίνου που ακολούθησαν, θεωρήθηκαν από τους Αλβανούς, ότι 

θα κατοχύρωναν εδάφη τα οποία κατοικούνταν κατά κύριο λόγο από Αλβανούς (70% 

μουσουλμάνους) σε άλλες χώρες όπως την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το 

Μαυροβούνιο. Η αρχή είχε ήδη γίνει με την συμφωνία του Αγίου Στεφάνου στις 3 

Μαρτίου 1878 που κατοχύρωνε εδάφη κατοικούμενα κυρίως από Αλβανούς, στη 

Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία και αποτέλεσε το έναυσμα για τη 

δραστηριοποίηση των Αλβανών ως προς την προστασία των θεωρούμενων από 

αυτούς δικών τους εδαφών, με τη δημιουργία ενός πολιτικού οργανισμού που 

ονομάστηκε η «λίγκα του Πρίζρεν».
36 

 

   Στις 10 Ιουνίου 1878 περίπου 80 αντιπρόσωποι αλβανικής καταγωγής 

(μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες, οπλαρχηγοί κλπ.) συναντήθηκαν στη πόλη 

Πρίζρεν του σημερινού Κοσσυφοπεδίου όπου στις 18 Ιουνίου 1878 υπέγραψαν μία 

διακήρυξη (kararname) σύμφωνα με την οποία πρόθεσή τους ήταν να διατηρήσουν 

την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Βαλκάνια, το νόμο της Σαρίας 

και να προστατέψουν με τα όπλα της ενότητα των εδαφών όπου κατοικούσαν 

Αλβανοί. Επίσης αντιτίθονταν και δεν αναγνώριζαν την ανεξαρτησία της Σερβίας και 

της Βουλγαρίας. Ειδικότερα ως προς τη Σερβία διακήρυτταν ότι εάν η Σερβία δεν 

επιστρέψει ειρηνικά τα εδάφη της επικράτειάς της που κατοικούνταν από Αλβανούς 

αυτό θα γινόταν με ένοπλο αγώνα.
 37  

 

2.5. Οι Σερβικές κτήσεις του Α Βαλκανικού και Α 

Παγκοσμίου πολέμου 

 
    Η επίσημη κήρυξη από τη Σερβία του πολέμου εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας έγινε στις 16 Οκτωβρίου 1912. Η σερβική προέλαση όμως στο 

                                                
36  Barbara Jelavich, History of the Balkans: Eighteenth and nineteenth centuries.  Cambridge 

University Press.1999, p. 361 
37 Malcolm Noel, Kosovo A short history, PAN Books 2002, pg.221 και. αρ.1 και αρ.6 της Διακήρυξης 

της Λίγκας του Πρίζρεν 
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Κοσσυφοπέδιο ξεκίνησε κάποιες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένη η Τρίτη στρατιά 

του Σερβικού στρατού αποτελούμενη από 76000 άνδρες αντιμετώπισε μία 

αποδιοργανωμένη δύναμη του οθωμανικού στρατού της τάξης των 16000 ανδρών. 

Σχεδόν άμεσα, στις 22 Οκτωβρίου 1912, ο σερβικός στρατός είχε εκδιώξει τον 

οθωμανικό στρατό από την Πρίστινα και κατέλαβε την πόλη. Χαρακτηριστικό των 

πολεμικών επιχειρήσεων στο Κοσσυφοπέδιο είναι το γεγονός ότι οι Αλβανοί του 

Κοσσυφοπεδίου είτε δεν συμμετείχαν καθόλου είτε συντάχθηκαν με τον οθωμανικό 

στρατό ενάντια στο σερβικό. Χαρακτηριστική επίσης περίπτωση είναι αυτή του 

οπλαρχηγού Ίζα Μπολετίνι ο οποίος με μία δύναμη 1000 περίπου ανδρών 

αντιστάθηκε στην προέλαση του σερβικού στρατού πλην όμως αναγκάστηκε από την 

εξέλιξη του πολέμου να οπισθοχωρήσει τελικά στην κεντρική Αλβανία. Εδώ θα 

πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μικρές εστίες αντίστασης εκδηλώθηκαν κατά των 

σερβικών στρατιωτικών δυνάμεων από διάφορους άλλους οπλαρχηγούς των 

Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου. Η κατάληψη του Κοσσυφοπεδίου από το σερβικό 

στρατό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά χωρίς μάχη στις 3 Νοεμβρίου 1912 με την 

αποχώρηση των Οθωμανών από την πόλη του Πρίζρεν. Η αντίσταση που 

προβλήθηκε από 5000 περίπου Αλβανούς στην περιοχή του Πετς εξουδετερώθηκε 

από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Τελικώς η 

περιοχή του σημερινού Κοσσυφοπεδίου με την Συνδιάσκεψη του Λονδίνου (1913) 

πέρασε κι επίσημα στη Σερβία κάτι που πυροδότησε ένα κύμα εγκατάλειψης της 

περιοχής από ένα μέρος του αλβανικού πληθυσμού. Ο λόγος για αυτό ήταν και 

κάποιες βιαιότητες που έλαβαν χώρα από σερβικές παραστρατιωτικές ομάδες κατά 

κύριο λόγο.
 38

 

  Με τη λήξη του Α Παγκοσμίου πολέμου έχουμε και την ανακήρυξη του Βασιλείου 

της Γιουγκοσλαβίας και συγκεκριμένα την 1 Δεκεμβρίου 1918. Η επίσημη ονομασία 

του ήταν Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων με κυρίαρχο το σερβικό 

στοιχείο και με το σημερινό  Κοσσυφοπέδιο να αποτελεί πλέον σερβική επαρχία.
39

  

 

2.6. Το Κοσσυφοπέδιο μετά το Β Παγκόσμιο πόλεμο (1945-

1999) 
 

  Κυρίαρχο ζήτημα για τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου με τη λήξη του Β 

Παγκοσμίου πολέμου, όπως ήδη αναφέρθηκε ήταν η αναβάθμιση του 
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Κοσσυφοπεδίου, σε ισότιμη Δημοκρατία εντός της Σοσιαλιστικής (πλέον) 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου ήδη από τη 

δεκαετία του 1960 κινούνταν έντονα για την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως 

ξεχωριστής δημοκρατίας εντός της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας καθώς δεν αποδέχονταν 

το καθεστώς της περιφέρειας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τη Σερβίας το οποίο 

ίσχυε εκείνη την περίοδο. Αποτέλεσμα των δραστηριοποίησης αυτής ήταν τελικά η 

αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου και της Βοιβόντινας ως αυτόνομες περιοχές της 

Γιουγκοσλαβίας με το Σύνταγμα του 1974. Η ένταση στο Κοσσυφοπέδιο θα 

συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 με κορυφαία στιγμή τις 

φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1981 μέσα από τις οποίες αναδύθηκαν και ζητήματα 

σχετικά με την αναβάθμιση του Κοσσυφοπεδίου και την ανακήρυξή του ως ισότιμη 

Δημοκρατία. Στα τέλη του 1989 στο προσκήνιο ήρθε ο μετριοπαθής Ιμπραχήμ 

Ρουγκόβα ως επικεφαλής της πολιτικής κίνησης LDK (Democratic League of 

Kosovo) να προωθήσει αρχικά την αναβάθμιση του ισχύοντος καθεστώτος για το 

Κοσσυφοπέδιο εντός της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και αργότερα μετά την 

ανεξαρτητοποίηση της Σλοβενίας και της Κροατίας το 1991, να επιδιώξει την 

αναίμακτη ανακήρυξη της ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου μέσω της 

ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας. Στην προσπάθειά του αυτή βρήκε 

αντιμέτωπο τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου (ΑΣΚ) ο οποίος 

προωθούσε τη πολιτική του ένοπλου αγώνα και κατηγόρησε ανοιχτά τον Ιμπραήμ 

Ρουγκόβα για παθητικότητα και μετριοπάθεια. Αποτέλεσμα της τακτικής του ΑΣΚ 

ήταν το ξέσπασμα ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ του ΑΣΚ και των 

Γιουγκοσλαβικών δυνάμεων ασφαλείας ήδη από το 1995 που κορυφώθηκαν το  1997 

και οδήγησαν στην επέμβαση του ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 1999 και ακολούθως 

στην ανάπτυξη της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNMIK) και της 

KFOR στα πλαίσια του ψηφίσματος 1244 του 1999.
40 

 

2.7. Η ΝΑΤΟΙΚΗ επέμβαση  

   Η τεταμένη κατάσταση που επικρατούσε στο Κοσσυφοπέδιο, ιδιαίτερα το έτος 

1998 κινητοποίησε τη διεθνή κοινότητα η οποία εξέλαβε το πρόβλημα του 

Κοσσυφοπεδίου ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια της περιοχής των 

Βαλκανίων καθώς και ως πρόβλημα διεθνούς ασφάλειας με ανθρωπιστικές 
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προεκτάσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενεργώντας με βάση το κεφάλαιο 7 

του Χάρτη των ΟΗΕ υιοθέτησε την 23 Σεπτεμβρίου 1998 το ψήφισμα 1199 που 

καλούσε και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να διατηρήσουν 

κατάπαυση του πυρός. Την 30 Ιανουαρίου 1999 το ΝΑΤΟ εξέδωσε μια ανακοίνωση 

σύμφωνα με την οποία ο ΓΓ του ΝΑΤΟ μπορεί να εγκρίνει μία αεροπορική 

επιχείρηση εναντίον στόχων της Γιουγκοσλαβίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διεθνούς κοινότητας και για να επιτύχει πολιτική διευθέτηση.
41

 

  Ακολούθως την 6 Φεβρουαρίου 1999 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στο 

Ραμπουγιέ μεταξύ των δύο πλευρών και με τη διαμεσολάβηση του ΓΓ του ΝΑΤΟ, 

Χαβιέ Σολάνα. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων ήταν επιτυχημένος καθώς 

επιτεύχθηκε συμφωνία για ουσιαστική αυτονομία του Κοσσυφοπεδίου, την πρόβλεψη 

μηχανισμών για δίκαιες εκλογές, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

την εγκαθίδρυση ενός δίκαιου δικαστικού συστήματος. Στο δεύτερο γύρο των 

διαπραγματεύσεων υπήρξε σημαντικό χάσμα μεταξύ της Γιουγκοσλαβικής πλευράς 

που υποστηρίχτηκε από την Ρωσία και της Αλβανικής που υποστηριζόταν από τις 

ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία. Στο τελικό κείμενο της συμφωνίας το οποίο και 

απέρριψε η γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία προβλεπόταν η ανάπτυξη 30.000 

νατοϊκών στρατευμάτων για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στο 

Κοσσυφοπέδιο και η παραμονή μίας πολύ μικρής δύναμης του γιουγκοσλαβικού 

στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας. Την 18 Μαρτίου 1999 οι αντιπροσωπείες της 

Αλβανική πλευράς, των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας υπέγραψαν το κείμενο της 

συμφωνίας του Ραμπουγιέ. Την 23 Μαρτίου 1999 το γιουγκοσλαβικό κοινοβούλιο 

ενέκρινε το μέρος της συμφωνίας για την αυτονομία του Κοσσυφοπεδίου καθώς και 

το μη στρατιωτικό μέρος της συμφωνίας και απέρριψε την παρουσία των νατοικών 

στρατευμάτων.
42

 

   Την κατάρρευση της συμφωνίας ακολούθησε η εντολή του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Χαβιέ 

Σολάνα, στις 23 Μαρτίου 1999, προς τον στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, Στρατηγό 

Γουέσλει Κλαρκ για την έναρξη αεροπορικών επιχειρήσεων σε βάρος της 

Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες και άρχισαν στις 24 Μαρτίου 1999 και ολοκληρώθηκαν 

                                                
41 NATO Press Release http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm, 26/8/2016 

 
42 Αλέξανδρος Τάρκας, Κόσσοβο: Ανάφλεξη διαρκείας. Η ιστορία της αιματηρής σύγκρουσης στη 

Γιουγκοσλαβία, εκδόσεις Λαβύρινθος, Αθήνα 1999, σελ.241-298 

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm
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στις 11 Ιουνίου 1999 καθώς ήδη από τις 3 Ιουνίου 1999 η γιουγκοσλαβική πλευρά 

είχε συνθηκολογήσει και αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνευσης.
43 

 

 

2.8  Η προσωρινή διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου στη βάση 

του ψηφίσματος 1244/99  του  ΟΗΕ. 

 
Υπόβαθρο 

   Τον Ιούνιο 1999 με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας δημιουργήθηκε η 

UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), 

σηματοδοτώντας το τέλος της επέμβασης του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, που έλαβε 

χώρα λόγω των μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εκεί 

σερβικές αρχές, των συγκρούσεων μεταξύ του Απελευθερωτικού Στρατού του 

Κοσσυφοπεδίου (ΑΣΚ) και των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων και των μαζικών 

απελάσεων των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το ίδιο 

ψήφισμα, εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη να εδραιώσουν την ασφάλεια, να 

αποτρέψουν περαιτέρω εχθροπραξίες, να αποστρατιωτικοποιηθεί ο ΑΣΚ και να 

διευκολυνθεί η επιστροφή των προσφύγων. Ζήτησε, επίσης, από τον Γενικό 

Γραμματέα  την εγκαθίδρυση μιας διεθνούς πολιτικής παρουσίας στο Κοσσυφοπέδιο, 

την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή διοίκηση στο 

Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), προκειμένου να παράσχει μια προσωρινή διοίκηση στο 

Κοσσυφοπέδιο υπό την οποία οι άνθρωποι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν 

ουσιαστική αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Οι Γιουγκοσλαβικές δυνάμεις 

αποσύρθηκαν, το ΝΑΤΟ ανέστειλε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του, και μία 

ισχυρή νατοϊκή πολυεθνική Δύναμη (KFOR) 50.000 στρατιωτών έφτασε για να 

παράσχει ασφάλεια. 

     Η UNMIK εγκαθίδρυσε αμέσως την παρουσία της, το αντικείμενο της οποίας 

ήταν άνευ προηγουμένου στην πολυπλοκότητα και την έκταση ,σηματοδοτώντας έτσι 

το πέρασμα στις πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας 

του ΟΗΕ ανέθεσε στην UNMIK την εξουσία στο έδαφος και το λαό του 

Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομοθετικών και εκτελεστικών 

εξουσιών καθώς και της διοίκησης του δικαστικού σώματος. Η αποστολή κλήθηκε να 

εκτελέσει τη βασική πολιτική διοίκησης, να προωθήσει την ευρεία αυτονομία και 

                                                
43 NATO Press Release http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-041e.htm 26/8/2016 

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-041e.htm%2026/8/2016
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αυτοδιοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο, να διευκολύνει την πολιτική διαδικασία για τον 

καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, να συντονίσει την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης όπως και τη δράση όλων των διεθνών 

οργανισμών που υποστήριζαν την ανοικοδόμηση των βασικών υποδομών, τη  

διατήρηση της τάξης, των προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 

εξασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη επιστροφή όλων των προσφύγων και των 

εκτοπισμένων στις εστίες τους στο Κοσσυφοπέδιο. 

    Η UNMIK αρχικά συγκέντρωσε τέσσερις «πυλώνες» υπό την ηγεσία των 

Ηνωμένων Εθνών σε μια επιχείρηση μοναδική έως τότε στο είδος της. Ειδικότερα: 

 

Πυλώνας Ι: Ανθρωπιστική Βοήθεια, υπό του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)  

Πυλώνας ΙΙ: Πολιτική Διοίκηση, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών  

Πυλώνας ΙΙΙ: Εκδημοκρατισμός και οικοδόμηση θεσμών, υπό την ηγεσία του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και 

Πυλώνας IV: Ανασυγκρότηση και Οικονομική Ανάπτυξη, υπό την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ).
44

 

 

Εντολή (Mandate) 

  Όπως προαναφέρθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε τον Γενικό 

Γραμματέα, με τη συνδρομή των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, για την 

εγκαθίδρυση μίας διεθνούς πολιτικής παρουσίας στο Κοσσυφοπέδιο, την Αποστολή 

των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK),με 

σκοπό την παροχή μιας προσωρινής διοίκησης για το Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με 

την οποία ο λαός του Κοσσυφοπεδίου "θα μπορούσε να απολαύσει ουσιαστική 

αυτονομία εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και η οποία 

θα παρείχε μία μεταβατική διοίκηση επιβλέποντας παράλληλα την εξέλιξη των 

προσωρινών δημοκρατικών θεσμών αυτοδιοίκησης, για να εξασφαλίσει τις συνθήκες 

για μια ειρηνική και φυσιολογική ζωή για όλους τους κατοίκους του 

Κοσσυφοπεδίου." Αρχικά , στις  κύριες αρμοδιότητες της UNMIK περιλαμβάνονταν:  

 -Η προώθηση της εγκαθίδρυσης, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος, 

ευρείας αυτονομίας και αυτοδιοίκησης στο Κοσσυφοπέδιο  

                                                
44 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/background.shtml, 16/9/2016 
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- Η εκτέλεση της βασικής πολιτικής διοίκησης όπου και για όσο διάστημα 

απαιτούνταν 

 - Η οργάνωση και επίβλεψη της εξέλιξης των προσωρινών θεσμών για τη 

δημοκρατική και αυτόνομη αυτοδιοίκηση εν αναμονή μιας πολιτικής διευθέτησης, 

περιλαμβανομένης της διεξαγωγής των εκλογών 

 - Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ιδρυθέντες θεσμούς, επιβλέποντας παράλληλα 

και την παγίωση των τοπικών προσωρινών θεσμών του Κοσσυφοπεδίου και των 

άλλων ειρηνευτικών δραστηριοτήτων   

- Η διευκόλυνση μιας πολιτικής διαδικασίας καθορισμού του μελλοντικού 

καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες του Ραμπουγιέ 

[S/ 1999/648] 

 -Σε ένα τελικό στάδιο, η επίβλεψη της μεταβίβασης της εξουσίας από τους 

προσωρινούς θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου σε θεσμούς που θα εγκαθιδρύονταν στο 

πλαίσιο της πολιτικής διευθέτησης 

- Η στήριξη στην ανασυγκρότηση των βασικών υποδομών και την οικονομική 

ανασυγκρότηση 

 - Η στήριξη, σε συντονισμό με τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, της διανομής 

ανθρωπιστικής βοήθειας  

 -Η διατήρηση του δικαίου και της τάξης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης των 

τοπικών αστυνομικών δυνάμεων και μέσω της ανάπτυξης της διεθνούς αστυνομικής 

δύναμης η εξασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

ασφαλούς και απρόσκοπτης επιστροφής όλων των προσφύγων και των εκτοπισμένων 

στις εστίες τους στο Κοσσυφοπέδιο.  

 

     Στις αρμοδιότητες της διεθνούς δύναμης ασφαλείας στο Κοσσυφοπέδιο 

(ΝΑΤΟ/KFOR) περιλαμβάνονταν: 

- Η αποτροπή εχθροπραξιών, η διατήρηση και, ενδεχομένως η επιβολή της 

κατάπαυσης του πυρός, και η εξασφάλιση της απόσυρσης και της μη επιστροφής στο 

Κοσσυφοπέδιο  των ομοσπονδιακών στρατιωτικών, αστυνομικών καθώς και 

παραστρατιωτικών δυνάμεων 

  - Η αποστρατιωτικοποίηση του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου 

(ΑΣΚ) και άλλων ένοπλων ομάδων των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου 

  -Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο θα μπορέσουν με ασφάλεια 

να επιστρέψουν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι, θα μπορεί να λειτουργεί η διεθνής 
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πολιτική παρουσία, να εγκαθιδρυθεί μια μεταβατική διοίκηση, και να διανεμηθεί η 

ανθρωπιστική βοήθεια   

- Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας μέχρι η διεθνής πολιτική 

παρουσία να μπορέσει να αναλάβει την ευθύνη για το έργο αυτό 

- Η εποπτεία της αποναρκοθέτησης μέχρι η διεθνής πολιτική παρουσία να μπορεί, 

ανάλογα με την περίπτωση, να αναλάβει την ευθύνη για το έργο αυτό 

 - Η στήριξη, ανάλογα με την περίπτωση και στενή συνεργασία με τη διεθνή πολιτική 

παρουσία. 

 - Η ανάληψη καθηκόντων επιτήρησης συνόρων 

 - Η διασφάλιση της προστασίας και της ελευθερία μετακίνησης της ιδίας, της 

διεθνούς πολιτικής παρουσίας και άλλων διεθνών οργανισμών. 

     Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο της εντολής και συνακόλουθα 

οι αρμοδιότητες της UNMIK έχουν σημαντικά τροποποιηθεί έπειτα από την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου την 17 Φεβρουαρίου 2008 και την 

ισχύ του Συντάγματος της 15
ης

 Ιουνίου 2008.
45

 

 

2.9 Το σχέδιο Αχτισάαρι και η μονομερής διακύρηξη της 

ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου 

    Το 2007 ο Ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, Μάρτι Αχτισάαρι παρουσίασε το 

σχέδιο επίλυσης του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου το οποίο δεν έγινε αποδεκτό 

από τη σερβική πλευρά και έτσι οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν εκ νέου σε 

αποτυχία. Το σχέδιο Αχτισάαρι, προϊόν ενός και πλέον χρόνου διαπραγματεύσεων, 

υπό τον τίτλο Γενική Πρόταση για Διευθέτηση του Καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου 

(Comprehensive Proposal for a Kosovo Status Settlement) βασικά προέβλεπε: 

-Την απόσχιση της επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία, στην οποία μέχρι 

τότε τυπικά και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ανήκει, και την ανακήρυξή της σε 

ανεξάρτητο κράτος υπό διεθνή πολιτικο-στρατιωτική επιτήρηση για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Η διάρκεια της επιτήρησης θα εξαρτιόνταν από την εκ μέρους της 

αλβανικής ηγεσίας του κράτους θεσμοθέτηση και υλοποίηση ενός ιδιόμορφου 

πολύπλοκου συστήματος άσκησης της εξουσίας το οποίο προσδιοριζόταν στην 

πρόταση. 

                                                
45 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/mandate.shtml, 16/9/2016 
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-Την απαγόρευση στο νέο κράτος να έχει εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον 

οποιασδήποτε χώρας και να ζητήσει την ένωσή του με οποιαδήποτε άλλο όμορο 

κράτος 

-Συνταγματικά κατοχυρωμένους θεσμούς με τους οποίους θα εξασφαλίζονταν οι 

ελευθερίες και όλα τα δικαιώματα (εθνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, πολιτισμικά και 

άλλα) όλων των κατοίκων. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των Σέρβων και των 

άλλων μη αλβανικών εθνοτήτων βασικά θα εξασφαλίζονταν με την ευρεία- 

ενισχυμένη αυτονομία των περιοχών στις οποίες αυτοί συνιστούσαν την πλειονότητα 

των κατοίκων και οι οποίες περιοχές θα αποτελούσαν ιδιαίτερους, ξεχωριστούς 

Δήμους 

-Τη λήψη ειδικών μέτρων ξεχωριστής προστασίας της σερβικής ρθόδοξης Εκκλησίας 

και της πολιτισμικής- θρησκευτικής κληρονομιάς των Σέρβων 

-Δικαίωμα των σερβικών κοινοτήτων να έχουν ιδιαίτερες μεταξύ τους πολύμορφες 

διασυνδέσεις και κατά μόνας ή ως σύνολο, να αναπτύσσουν ιδιαίτερες σχέσεις και 

δεσμούς με το σερβικό κράτος, σερβικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, κρατικούς και μη 

οργανισμούς κλπ και να δέχονται φανερές ενισχύσεις από όλα αυτά. 

-Τη μέριμνα για την επιστροφή στις εστίες τους ή σε οποιαδήποτε περιοχή του 

κράτους των επιθυμούντων να επαναπατριστούν εκπατρισθέντων προσφύγων. 

-Τη συγκρότηση πολυεθνικής (από τις εθνότητες του κράτους) αστυνομίας και 

κρατικής φρουράς δύναμης 2.500 ανδρών με 800 εφέδρους. 

     Την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την υιοθέτηση του σχεδίου Αχτισάαρι 

από τη σερβική πλευρά ακολούθησε η μονομερής διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 

Κοσσυφοπεδίου από την βουλή του, την 17 Φεβρουαρίου 2008, στη βάση του 

σχεδίου Αχτισάαρι.
46 

 

2.10. Η δημογραφική κατάσταση του Κοσσυφοπεδίου 

σήμερα 

 
   Ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου εκτιμάται σε περίπου 

1.820.631. Στο  βαθμό που αυτός στηρίζεται στην απογραφή του 2011, υποτιμά των 

σερβικό πληθυσμό καθώς πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. 

   Ο σερβικός πληθυσμός μπορεί να εκτιμηθεί από διάφορες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών εκλογών του Νοεμβρίου 2013 και των 

                                                
46 http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_07.htm, 26/8/2016 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_07.htm


 
34 

 

βουλευτικών εκλογών του Μάιου 2014, ένα ανεπίσημο δημοψήφισμα στο βόρειο 

τμήμα του Κοσσυφοπεδίου το Φεβρουάριο 2012, τα στοιχεία εγγραφής μαθητών στα 

σερβικά σχολεία καθώς και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τον ΟΑΣΕ. 
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     Με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν παρατίθεται ο παραπάνω πίνακας ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει τον επίσημο πληθυσμό κάθε πόλης του Κοσσυφοπεδίου σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011, τον εκτιμούμενο σερβικό πληθυσμό σε κάθε μία από 

αυτή σύμφωνα με την ίδια απογραφή καθώς και τον εκτιμούμενο σερβικό πληθυσμό 

σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ. 

   Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει κάποιες εκτιμήσεις του πληθυσμού των πόλεων με 

αξιοσημείωτο σερβικό πληθυσμό βασιζόμενος στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν 

στα σερβικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και 

στις εκτιμήσεις του ΟΑΣΕ και του Balkans Group.
47

 

 

 

 
 

       Τέλος παρατίθεται και ο παρακάτω πίνακας ο οποίος παραθέτει από το έτος 1948 

έως και το 2011 την αναλογία του αλβανικού και του σερβικού πληθυσμού στο 

Κοσσυφοπέδιο και τους αντίστοιχους πληθυσμιακούς αριθμούς βασιζόμενος στις 

διάφορες απογραφές πληθυσμού που πραγματοποιήθηκαν.
48

 

Ethnic 

group 

census 1948 census 1953 census 1961 census 1971 census 1981 census 1991 census 2011 

Number  % Number  % Number  % Number  % Number  % Number  % Number  % 

Albanians 498,244 68.5 524,559 64.9 646,605 67.1 916,168 73.7 1,226,736 77.4 1,596,072 81.6 1,616,869 92.9 

Serbs  171,911 23.6 189,869 23.5 227,016 23.5 228,264 18.4 209,498 13.2 194,190 9.9 25,532 1.5 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε τα εξής: 

                                                
47 Balkan Policy Research Group, Serb integration in Kosovo after the Brussels agreement, 19/5/2015, 

pg.46-47 

 
48 ECMI, http://www.infoecmi.eu, 29/11/2015 και Kosovo Agency of Statistics, http://ask.rks-gov.net/, 

29/11/2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albanians
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbs
http://www.infoecmi.eu/
http://ask.rks-gov.net/
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α) από το 1948 έως το 2011 υπάρχει μία συνεχής αυξητική τάση του αλβανικού 

πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου η οποία έλαβε τις μεγαλύτερές της διαστάσεις 

μεταξύ του 1961 και του 1991.  

β) για την ίδια περίοδο παρατηρείται μία μικρή αυξητική τάση του σερβικού 

πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου, κατά πολύ μικρότερη όμως, συγκρινόμενη με αυτή 

του αλβανικού πληθυσμού. 

γ) κατακόρυφη μείωση του σερβικού πληθυσμού μεταξύ των ετών 1991 και 2011. 

δ) συνεχή υπεροχή του αλβανικού έναντι του σερβικού πληθυσμού με πιο 

ισορροπημένη αναλογία κατά το έτος 1948 και ακολούθως συνεχές άνοιγμα της 

ψαλίδας υπέρ του αλβανικού πληθυσμού που κορυφώθηκε την τελευταία 20ετία με 

την μαζική φυγή των Σέρβων. 
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                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

                                                    

                                                   Οι παράλληλες δομές 

3.1.Γενικά 

   Μετά το τέλος των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1999, οι Σέρβοι του 

Κοσσυφοπεδίου που παρέμειναν στο Κοσσυφοπέδιο δεν αναγνώρισαν αμέσως τη 

νεοσυσταθείσα Προσωρινή Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο 

(UNMIK). Οι περιορισμοί σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία συνέβαλαν στην εκ 

των πραγμάτων διαιώνιση της σερβικής διοίκησης. Στις κατοικούμενες από Σέρβους 

περιοχές του Κοσσυφοπεδίου, δομές όπως δικαστήρια, σχολεία και νοσοκομεία 

συνέχιζαν να υπάγονται απευθείας στο Βελιγράδι λειτουργώντας έτσι παράλληλα με 

τη διοίκηση της UNMIK.  

   Στην παρούσα ανάλυση ο όρος παράλληλες δομές χρησιμοποιείται για να ορίσει 

τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που είχαν δημιουργηθεί ή εξακολουθούν να είναι 

λειτουργικά στο Κοσσυφοπέδιο μετά τις 10 Ιουνίου 1999 και που δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα ιδρύματα λειτουργούν 

υπό τις de facto αρχές της σερβικής κυβέρνησης και διεκδικούν δικαιοδοσία στο 

Κοσσυφοπέδιο λειτουργώντας ήδη στο σύνολο της εδαφικής του επικράτειας. Αυτές 

οι παράλληλες δομές λειτουργούν ταυτόχρονα με, ή μερικές φορές ακόμη και κάτω 

από την ίδια στέγη με τις δομές της προσωρινής κυβέρνησης η οποία αποτελούσε 

αναγνωρισμένη δομή για περιουσιακά θέματα που ιδρύθηκε μετά την 10
η
 Ιουνίου 

1999 και που σε κάποιες περιπτώσεις αναγνωρίζονταν από την UNMIK αλλά 

παράλληλα λειτουργούσε και υπό τη de facto εξουσία της Σερβίας . Από την άποψη 

αυτή, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το KSIP (Kosovo Standards Implementation 

Plan), αν και δεν είναι νομικώς δεσμευτικό, απαιτεί ότι οι παράλληλες δομές πρέπει 

να διαλυθούν ή να ενσωματωθούν στην  PISG.  

    Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα επιδιωχθεί να περιγραφεί και να αναλυθεί το πλέγμα 

των παράλληλων δομών που δραστηριοποιούνται στο Κοσσυφοπέδιο καθώς 

διαδραματίζουν μέχρι και σήμερα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του 

προβλήματος της ανεξαρτησίας του. Παράλληλα δικαστήρια, παράλληλες δομές 

ασφάλειας, παράλληλες διοικητικές δομές που σχετίζονται με θέματα ιδιοκτησίας, 

παράλληλα σχολεία, παράλληλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και 

έγγραφα που εκδίδονται από το σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών είναι τα κύρια 
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θέματα που παρουσιάζονται παρακάτω χωρίς να αποτελούν αυτά όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της κυβέρνησης της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο. 

 

3.2. Παράλληλες δομές ασφαλείας 

3.2.1. Ιστορικό υπόβαθρο 

    Οι δύο βασικοί θεσμοί που έχουν εμπλακεί στις παράλληλες δομές ασφαλείας στη 

βόρεια Μιτρόβιτσα  από τον Ιούνιο του 1999 είναι οι λεγόμενοι «επιτηρητές της 

γέφυρας» (bridgewatchers) και η Αστυνομία του Σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών. 

    Μετά το τέλος του πολέμου, το 1999, πολλοί Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου 

συγκεντρώνονταν σε διάφορες διαβάσεις του ποταμού Ίμπαρ, προκειμένου να 

εμποδίσουν στους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου  την επιστροφή τους στο βόρειο 

τμήμα της Μιτρόβιτσα. Αρχικά συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα άνθρωποι κοντά στη 

γέφυρα χωρίς ηγεσία ή εξοπλισμό, αλλά αργότερα η ομάδα έγινε πιο οργανωμένη. Οι 

«επιτηρητές της γέφυρας», όπως η ομάδα έγινε γνωστή, θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους ότι είναι μια οργάνωση της ασφάλειας με τρεις βασικές λειτουργίες: α) να 

αποτρέψει τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου από την είσοδο στη Βόρεια 

Μιτρόβιτσα, β) να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την KFOR και την Αστυνομία 

της UNMIK και γ) να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε Αλβανό 

του Κοσσυφοπεδίου ζει στο βορρά. Μέχρι το τέλος του 1999, οι «επιτηρητές της 

γέφυρας» εξελίχθηκαν σε μια δομημένη οργάνωση, η οποία συντόνιζε τις 

δραστηριότητές της με τη βοήθεια ασυρμάτων και άλλο τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισμό. Τα μέλη του εργαζόταν τακτικές βάρδιες και είχαν εξασφαλίσει μισθό. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ιδρύθηκε επίσης και ο σύνδεσμος Πολιτών της 

Γέφυρας «ο Άγιος Δημήτριος»(Σερβική ΜΚΟ). Αυτή η οργάνωση ήταν μια 

προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μέτωπο για την οργάνωση των «επιτηρητών της 

γέφυρας» , ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας προς επίτευξη των πολιτικών της 

στόχων.  

   Από τα τέλη του 1999 έως τα τέλη του 2001, η Αστυνομία  της UNMIK (η οποία 

γενικά θεωρούνταν ότι ήταν μια δύναμη της κατοχής από την τοπική κοινότητα στη 

βόρεια Μιτρόβιτσα) ενεπλάκη σε τακτικές συγκρούσεις με τον άμαχο πληθυσμό, 

περιορίζοντας έτσι σημαντικά την ικανότητά της να εκτελεί τις συνήθεις 

δραστηριότητες αστυνόμευσης. Ως εκ τούτου, οι «επιτηρητές της γέφυρας» και η 

Αστυνομία του Σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών ανέλαβαν να καλύψουν αυτό το 
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κενό. Στην έλλειψη μιας αποτελεσματικής αστυνομικής δύναμης της UNMIK στη 

βόρεια Μιτρόβιτσα, οι «επιτηρητές της γέφυρας» (και σε μικρότερο βαθμό  η 

Αστυνομία του Σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών) έγινε, η ηγέτιδα υπηρεσία 

"επιβολής του νόμου". 
49

 

    Μετά τον Ιούλιο του 2000, βαθιά πολιτικά χάσματα που αναπτύχθηκαν εντός των 

«επιτηρητών της γέφυρας», είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός αριθμού 

διαφορετικών φατριών μέσα στην ομάδα και τον επακόλουθο εσωτερικό 

ανταγωνισμό για την ηγεσία.  

     Από τα μέσα του 2002,  οι «επιτηρητές της γέφυρας» άρχισαν να χάνουν την 

πολιτική υποστήριξη τόσο του Βελιγραδίου όσο και του τοπικού πληθυσμού. Κατά 

συνέπεια η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, ενιαίας οργανωτικής δομής,  

πολιτικής και λαϊκής στήριξης κατέστησε τους  «επιτηρητές της γέφυρας»  

ανενεργούς για μερικούς μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πρώην 

«επιτηρητές της γέφυρας» μπορεί, σε ατομική βάση, να συνέχισαν να εμπλέκονται σε 

περιστατικά που αποσταθεροποιούσαν την κατάσταση  ασφάλειας στη βόρεια 

Μιτρόβιτσα,  αλλά τέτοια περιστατικά φαινόταν πλέον να μην συντονίζονται από 

τους «επιτηρητές της γέφυρας» ως μια οργανωμένη ομάδα. Ωστόσο, μετά από μια 

σχετικά ήρεμη περίοδο, στις 2 Αυγούστου 2003 περίπου 30 Αλβανοί του 

Κοσσυφοπεδίου συγκεντρώθηκαν στη βόρεια πλευρά της γέφυρας και συνεπλάκησαν 

με τέσσερις Σέρβους.
50

 Μέσα σε λίγα λεπτά περίπου 150 Σέρβοι συγκεντρώθηκαν 

στη βόρεια πλευρά της γέφυρας. Η γέφυρα έκλεισε για ορισμένο χρονικό διάστημα 

πριν η κατάσταση ηρεμήσει. Το περιστατικό αυτό καταδείκνυε ότι οι Σέρβοι του 

Κοσσυφοπεδίου στη Μιτρόβιτσα ήταν ακόμη σε εγρήγορση και αρκετά καλά 

οργανωμένοι για να συγκεντρώσουν γρήγορα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο βόρειο 

άκρο της γέφυρας, όταν το έκριναν απαραίτητο.  

    Όσο για την παρουσία των αξιωματικών της Αστυνομίας του Σερβικού 

Υπουργείου Εσωτερικών, το Σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών που 

δραστηριοποιούνταν στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο διατηρούσε πάντα ένα χαμηλό 

δημόσιο προφίλ και ο ρόλος τους δεν ήταν ποτέ απολύτως σαφής Ορισμένοι μάλιστα 

εξ’ αυτών έγιναν μέλη της Αστυνομικής Υπηρεσίας του Κοσσυφοπεδίου (KPS).
51

 

 

                                                
49 OSCE Parallel structures in Kosovo, October 2003,pg 12 
50 http://www.kosovo.net/erpkim22aug03.html#2, 19/8/2016 
51 OSCE Parallel structures in Kosovo, October 2003,pg 13 

http://www.kosovo.net/erpkim22aug03.html#2
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3.2.2. Η κατάσταση των παράλληλων δομών ασφαλείας το 2003 

 

α)«Επιτηρητές της γέφυρας»: Οργανωτική δομή-χρηματοδότηση-

δραστηριότητες 

    Από το Μάιο του 2002, η οργανωτική δομή, οι επιχειρησιακές δραστηριότητες, 

καθώς και ο αριθμός των «επιτηρητών της γέφυρας» είχαν αλλάξει ουσιωδώς. 

Φαίνεται ότι οι σερβικές αρχές σταμάτησαν τη διενέργεια πληρωμών προς τους 

«επιτηρητές της γέφυρας» τον Ιανουάριο 2003. Σύμφωνα με ένα μέλος του 

γνωμοδοτικού συμβουλίου της UNMIK  στη βόρεια Μιτρόβιτσα,  περισσότεροι από 

τους μισούς πρώην «επιτηρητές της γέφυρας» ήταν πλέον άνεργοι και χρειάζονταν 

οικονομική στήριξη.
52

 Είναι ασαφές ως προς το αν τα μέλη αυτά εξακολουθούσαν να 

λαμβάνουν κάποιας μορφής οικονομική στήριξη η οποία προέρχονταν από χρήματα 

που συλλέγονταν από τοπικούς καταστηματάρχες και  επιχειρηματίες. Περίπου 20-30 

από τα υπόλοιπα μέλη της αρχικής ομάδας παρέμεναν ως προσωπικό ασφαλείας του 

νοσοκομείου στη βόρεια Μιτρόβιτσα. Υπήρχαν, επίσης, μέλη της αρχικής ομάδας 

που εμφανίζονταν μόνο στην κατάσταση μισθοδοσίας και δεν εμφανίζονταν ποτέ για 

εργασία. Ούτε η Αστυνομία της UNMIK, ούτε η KFOR, ούτε το υπουργείο Υγείας 

του Κοσσυφοπεδίου είχαν κανένα έλεγχο επί του μηχανισμού αυτού ή των 

δραστηριοτήτων του. Επιπλέον,  τοπικές πηγές ανέφεραν ότι μια πρόσθετη πηγή 

χρηματοδοτικής στήριξης για τους «επιτηρητές της γέφυρας» μπορεί να προέρχονταν 

από την ανθρωπιστική βοήθεια που δίδονταν στο  σύνδεσμο πολιτών «Άγιος 

Δημήτριος» από τις αρχές του Βελιγραδίου. Ωστόσο, πηγές της αστυνομίας της 

UNMIK πίστευαν ότι αυτή η χρηματοδότηση ήταν μόνο σε πολύ μικρή κλίμακα και 

έχει τώρα παύσει. Σε γενικές γραμμές, η  ομάδα των 50-80 πρώην «επιτηρητών της 

γέφυρας» δεν είναι πλέον ενεργή σε άλλες δραστηριότητες αστυνόμευσης. Σε 

ορισμένες περιοχές στη βόρεια Μιτρόβιτσα εξακολουθούν να συχνάζουν ομάδες των 

πρώην «επιτηρητών της γέφυρας». Ωστόσο, φαίνεται ότι είχαν περιορισμένο ορατό 

αντίκτυπο. Δεν υπήρχε, για παράδειγμα, παρουσία σχεδόν κανενός «επιτηρητή της 

γέφυρας» στην κύρια γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου στη Μιτρόβιτσα. 

                                                
52 Στη βόρεια Μιτρόβιτσα , η UNMIK είχε ορίσει ένα οκταμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο, του οποίου 

στόχος είναι να βοηθήσει την διαβίβαση των ανησυχιών των κατοίκων της βόρειας Μιτρόβιτσας  προς 

την Διοίκηση της UNMIK 
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    Σύμφωνα με την αστυνομία της UNMIK, τα απομεινάρια της ομάδας, ωστόσο, 

επιδίωκαν να επωφεληθούν για κάθε περιστατικό ασφαλείας, προκειμένου να 

αντλήσουν πολιτικά και προσωπικά κεφάλαια.
53 

β)Το σερβικό υπουργείο εσωτερικών (MUP) στη βόρεια Μιτρόβιτσα: 

δραστηριότητες 

Οι αστυνομικοί του σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών ήταν καλά οργανωμένοι και 

εξακολουθούσαν να διατηρούν γραφεία στο Ζβετσάν, στο Ζουμπίν Πότοκ και τη 

βόρεια Μιτρόβιτσα . Κρατούσαν ένα χαμηλό προφίλ, αλλά παρ 'όλα αυτά συνέχιζαν 

να αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα, όπως η επεξεργασία των αιτήσεων για τα 

διαβατήρια και τις σερβικές άδειες οδήγησης. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί του 

σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών είχαν σταματήσει πλέον να μεταφέρουν υπόπτους 

πέρα από τη διοικητική συνοριακή γραμμή μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας για 

να τους παραδώσει στην σερβική αστυνομία
54 

 

γ)Η ενσωμάτωση πρώην στελεχών των παράλληλων δομών ασφαλείας 

στην αστυνομική υπηρεσία του Κοσσυφοπεδίου. 

   Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2002, πολλοί πρώην «επιτηρητές της γέφυρας» 

υπέβαλαν αιτήσεις για να ενταχθούν στην Αστυνομική Υπηρεσία του 

Κοσσυφοπεδίου (KPS) . Ωστόσο, μόνο τρεις αιτήσεις ήταν επιτυχείς. Μερικοί 

«επιτηρητές της γέφυρας» στη συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι η διαδικασία επιλογής ήταν 

προκατειλημμένη και άδικη . Σύμφωνα με την Αστυνομική Ακαδημία του 

Κοσσυφοπεδίου (KPSS), η διαδικασία επιλογής για αυτή την ομάδα των πιθανών 

αστυνομικών της KPS ήταν ελαφρώς διαφορετική από τη συνήθη διαδικασία 

επιλογής λόγω της ιδιαίτερης φύση της ομάδας. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας 

πρόσληψης ήταν να ενσωματώσει τους υψηλόβαθμους ή σημαίνοντες Σέρβους του 

Κοσσυφοπεδίου με την αστυνομική εμπειρία ή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας, στην 

KPS, έτσι ώστε περισσότεροι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου να έχουν εμπιστοσύνη 

στην KPS (η οποία μέχρι το τέλος του 1999 αποτελείτο  περίπου κατά το 45% από  

πρώην μέλη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου). 

 

                                                
53 OSCE Parallel structures in Kosovo, October 2003,pg 13-14 

 
54 ibid pg. 14 
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Οι Αρχές του Βελιγραδίου ενέκριναν τη διαδικασία. Οι λίστες των υποψηφίων είχαν 

ελεγχθεί από φορείς εκτός της KPS. Τα πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις 

απορρίφθηκαν από το γραφείο πρόσληψης KPS ήταν αυτοί που υπολείπονταν των 

ελάχιστων επαγγελματικών προτύπων που απαιτούνταν. Τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των δοκίμων περιλάμβαναν την ηλικία, την 

εκπαίδευση, την κατοικία, την φυσική και ψυχολογική εξέταση και έλεγχο του 

ιστορικού τους. Λόγω του επιπέδου ανεργίας στη βόρεια Μιτρόβιτσα εκείνη την 

περίοδο, πρώην «επιτηρητές της γέφυρας» και Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου (κυρίως 

αστυνομικοί του σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών) ήταν πρόθυμοι να εισέλθουν 

στην διαδικασία επιλογής προκειμένου να ενταχθούν στην KPS. Σύμφωνα με τον 

Περιφερειακό Συντονιστή της KPS για τη Μιτρόβιτσα, υπηρετούσαν στην KPS κατά 

το έτος 2003, 42 Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου, 19 από τους οποίους ήταν πρώην 

αστυνομικοί του σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών, στο αστυνομικό τμήμα της 

Μιτρόβιτσα. Οκτώ από αυτούς που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα του 

Λεποσάβιτς ήταν  πρώην αστυνομικοί του σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ωστόσο, στις 29 Μαΐου του 2003, τέσσερις πρώην αστυνομικοί του σερβικού 

Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούσαν στην KPS στη Μιτρόβιτσα παραιτήθηκαν 

από τις θέσεις τους.
55 

 

 

3.2.3.Η κατάσταση των παράλληλων δομών ασφαλείας το 2006-7 

 

   Ο ΟΑΣΕ εκπαίδευε ως αστυνομικούς της KPS, Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου  στην 

πόλη Βουστρί / Βουτσίτρν και τους ανέπτυσσε στο σύνολο του Κοσσυφοπεδίου από 

το έτος 2000. Η συμφωνία μεταξύ της UNMIK και της Πρώην Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ) προέβλεπε με σαφήνεια ότι οι σερβικής καταγωγής 

αστυνομικοί της KPS θα εργάζονταν κυρίως σε περιοχές όπου η πλειοψηφία των 

κατοίκων είναι σερβικής καταγωγής, καθώς και σε μικτές κοινότητες. Η ηγεσία των 

Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου ήταν σύμφωνη με την προοπτική αυτή υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι δεν θα τοποθετηθούν αλβανικής καταγωγής αστυνομικοί στις 

κατοικούμενες από Σέρβους περιοχές του Κοσσυφοπεδίου. 

 

                                                
55 ibid pg.14 
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    Αποφασίστηκε, επίσης εκείνη την περίοδο από τον Αστυνομικό Επίτροπο και τον 

Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συμμετάσχουν σε μια 

στοχευμένη πρόσληψη των πρώην αστυνομικών του Υπουργείου Εσωτερικών της 

Σερβίας, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Η 

πρόσληψη αυτών, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν πολύ αποτελεσματική, 

δεδομένου ότι έως το 2002 η παρουσία των σερβικής καταγωγής αστυνομικών της 

KPS στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο θα ήταν αδιανόητη. Κατά το 2006-7, τα τέσσερα 

αστυνομικά τμήματα στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου ήταν υπό τις διαταγές 

των Σέρβων αξιωματικών, και η παρουσία τους πλέον φαινόταν φυσιολογική. Παρά 

αυτήν την μεγάλη επιτυχία για την KPS, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει μακριά 

από την κανονική.  

    Από τα τέλη του 2004 μέχρι τις αρχές του άνοιξη του 2006, η κατάσταση της 

ασφάλειας στο βορρά συνέχισε να εξομαλύνεται. Οι πρώην αστυνομικοί του 

Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας, που υπηρετούσαν στην KPS, υπηρετούσαν 

αρκετά αποτελεσματικά στα αστυνομικά τμήματα και κάτω από την αλυσίδα 

διοίκησης της KPS έχοντας αυτό σαν αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Εσωτερικών να αποστέλλονται από τη Σερβία. Οι «επιτηρητές της 

γέφυρας» εξακολουθούσαν να υπάρχουν αλλά κρατούσαν χαμηλό προφίλ. Κατά την 

περίοδο 2006-7 υπήρχαν περίπου 50 πρώην αστυνομικοί του Υπουργείου 

Εσωτερικών της Σερβίας που υπηρετούσαν στην KPS στην περιοχή της Μιτρόβιτσα. 

Επιπλέον, υπήρχε ακόμα ένας απροσδιόριστος αριθμός ενεργών αστυνομικών του 

Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο με τους μισούς από αυτούς 

να βρίσκονται, στη Μιτρόβιτσα. Στη βόρεια Μιτρόβιτσα υπήρχε ένα αστυνομικό 

τμήμα του  Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας το οποίο ήταν ακόμα σε λειτουργία. 

Υπήρχε επίσης ένα σταθμός στο Βοσνιακό Μαχαλά. Αυτοί σταθμοί ασχολούνταν 

κατά κύριο λόγο με τη διοικητικά θέματα. Εκτός από τα αστυνομικά τμήματα στο 

βόρειο Κοσσυφοπέδιο, υπήρχαν τμήματα στο Στρέπτσε απέναντι από το δημοτικό 

κτίριο, και ένα άλλο στο Ρανιλούγκ . 

     Οι Σέρβοι του βορείου Κοσσυφοπεδίου πίστευαν ότι οι «επιτηρητές της γέφυρας»  

και οι αστυνομικοί του Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας παρείχαν ασφάλεια σε 

τέτοιο βαθμό που η KPS, CIVPOL και η KFOR δεν μπορούσαν.  Στις 2 Ιουνίου 2006, 

ο πρόεδρος της Δημοτικής Συνέλευσης του Ζβετσάν φέρεται να δήλωσε ότι λόγω της 

επιδείνωσης της κατάστασης της ασφάλειας στο Κοσσυφοπέδιο, 385 άτομα (πολιτικό 
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διοικητικό προσωπικό) από το Γιουγκοσλαβικό Στρατό θα αναπτύσσονταν στο 

βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Αργότερα αρνήθηκε ότι είχε κάνει αυτή τη δήλωση.          

   Ανεξάρτητα από τυχόν θετικές δραστηριότητες από τις υπηρεσίες επιβολής του 

νόμου, στις τοπικές κοινότητες επικρατούν αντιλήψεις που παραμένουν βαθιά 

ριζωμένες και είναι δύσκολο να αλλάξουν. Η τοπική πολιτική ηγεσία χρησιμοποιεί 

την αντίληψη της ανασφάλειας προκειμένου να αποδείξει την υπόθεσή τους ότι 

δηλαδή απαιτείται μία επιπλέον παρουσία σερβικών δυνάμεων ασφαλείας, 

υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της διεθνούς δύναμης και η KPS δεν είναι σε θέση ή 

δεν επιθυμούν την προστασία των ατόμων.
56 

 

 

3.3 Παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης 

 

3.3.1 Ιστορικό υπόβαθρο 

   Τον Μάιο του 2002, ο ΟΑΣΕ ανέφερε σχετικά με την ύπαρξη  Σερβικών 

δικαστηρίων που λειτουργούσαν στη περιοχή της Μιτρόβιτσα, εκτός της ενδιάμεσης 

διοικητικής δομής της UNMIK. Για εκείνη την περίοδο, ο ΟΑΣΕ ανέφερε σχετικά ότι 

λειτουργούν πταισματοδικεία ή και δημοτικά δικαστήρια στη Μιτρόβιτσα, το 

Λεποσάβιτς, το Ζούμπιν Πότοκ και το Ζβέτσαν. Σύμφωνα με στοιχεία που 

ελήφθησαν την εποχή εκείνη, υπήρχαν συνολικά 34 δικαστές που εργάζονται σε 

αυτές τις βόρειες παράλληλες δικαστικές δομές. Το περιφερειακό δικαστήριο για 

αυτά τα δημοτικά δικαστήρια βρισκόταν στην πόλη Κράλιεβο, της Σερβίας. Ο ΟΑΣΕ 

έχει επίσης κάνει αναφορά στο παρελθόν για την ύπαρξη σερβικών δικαστηρίων 

εκτός του εδάφους του Κοσσυφοπεδίου, τα οποία διεκδικούν δικαιοδοσία στο 

Κοσσυφοπέδιο.  

    Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΟΑΣΕ φαίνεται ότι υπήρχαν κατά το έτος 2003 

σερβικά δικαστήρια που κάλυπταν κάθε δήμο και περιφέρεια του Κοσσυφοπεδίου. 

Τα περισσότερα από αυτά τα δικαστήρια βρίσκονται τώρα στη Σερβία. Με άλλα 

λόγια, μετά τη σύγκρουση του 1999, τα δικαστήρια είχαν μετεγκατασταθεί στη 

Σερβία, αλλά εξακολουθούσαν να κατέχουν δικαιοπρακτική αρμοδιότητα για την 

επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου. 

                                                
56 OSCE, Parallel structures in Kosovo, 2006-2007, pg 24-25 
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    Η UNMIK εργαζόταν προς την κατεύθυνση της κατάργησης των παράλληλων 

δικαστηρίων μέσω της ταυτόχρονης ίδρυσης των δικαστηρίων της UNMIK στους 

βόρειους δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 9 Ιουλίου του 2002, μια κοινή διακήρυξη 

υπεγράφη μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σερβίας και του 

Αναπληρωτή Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ (UNMIK) για την αστυνομία και τη 

δικαιοσύνη, σχετικά με την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσληψης σερβικής 

καταγωγής εισαγγελέων και δικαστών του Κοσσυφοπεδίου στα δικαστήρια της 

UNMIK. Μετά την εφαρμογή διαδικασίας, στις 13 Ιανουαρίου 2003, η UNMIK 

άνοιξε πταισματοδικεία και δημοτικά δικαστήρια σε κάθε σερβικό δήμο του 

Λεποσάβιτς και του Ζούμπιν Πότοκ. Ένα πταισματοδικείο στο Φεριζάι/Ουρόσεβατσ 

και ένα δημοτικό δικαστήριο στο Στρέπτσε επιπλέον ανοίχθηκαν. Αυτά τα 

δικαστήρια δεν ήταν ακόμη πλήρως λειτουργικά. 

     Κατά το έτος 2007, η UNMIK υστερούσε αρκετά προκειμένου να αποκτήσει 

πλήρη εξουσία στη νομική διαδικασία στο Κοσσυφοπέδιο ή που σχετιζόταν με το 

Κοσσυφοπέδιο. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την δημιουργία ενός συνεκτικού 

νομικού συστήματος στο Κοσσυφοπέδιο υπήρξε, και συνεχίζει να είναι, το 

παράλληλο σερβικό δικαστικό σύστημα. Τα παράλληλα δικαστήρια, που 

λειτουργούσαν τόσο στο Κοσσυφοπέδιο όσο και στην ίδια τη Σερβία, εμπόδιζαν την 

ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι οι εθνικότητες θα μπορούσαν να 

απολαμβάνουν ισονομία. Τα παράλληλα δικαστήρια εφάρμοζαν τους νόμους που 

εφαρμόζονταν εκείνη την περίοδο στη Σερβία και οι οποίοι διέφεραν από την κείμενη 

νομοθεσία του Κοσσυφοπεδίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σερβίας ήταν το 

δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο για οριστικές αποφάσεις των παράλληλων 

δικαστηρίων.  

    Μέχρι και το 2007, η UNMIK είχε λάβει ελάχιστα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

νομικών και πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνταν από την ύπαρξη 

παράλληλου δικαστικού συστήματος. Η κατάσταση αυτή δημιουργούσε ιδιαίτερες 

ανησυχίες, λόγω της συνεχιζόμενης μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές. Για 

αρκετά χρόνια μετά το 1999, σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι σερβικής 

καταγωγής πολίτες του Κοσσυφοπεδίου είχαν στηριχθεί στα παράλληλα δικαστήρια. 

Στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, τα παράλληλα δικαστήρια παρείχαν κάλυψη για μια 

ποικιλία των νομικών αναγκών του πληθυσμού των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου οι 

οποίοι ήταν ανίκανοι ή απρόθυμοι να απευθυνθούν στα δικαστήρια της UNMIK. 

Επιπλέον η κατάσταση ασφαλείας για τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου δεν τους 
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επέτρεπε πάντα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε περιοχές όπου τα δικαστήρια της UNMIK 

λειτουργούσαν. Η προσφυγή στη χρήση των παράλληλων δικαστηρίων δεν 

ερμηνευόταν απαραίτητα ως μια πολιτική δήλωση από εκείνους που απευθύνονταν 

στα δικαστήρια, αλλά μάλλον ως μία πιο προσιτή επιλογή τους.  

    Όλα αυτά τα χρόνια τα παράλληλα δικαστήρια είχαν, μεταξύ άλλων 

δραστηριοτήτων, τη διευθέτηση αστικών διαφορών, τη διερεύνηση και την ποινική 

διαδικασία, κληρονομικές υποθέσεις, πιστοποίηση εγγράφων και αιτήσεων αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής από τα σερβικά ή ξένα δικαστήρια. Έρευνα του ΟΑΣΕ έδειξε 

ότι μεταξύ Ιουνίου 1999 και Ιανουαρίου 2003, τα παράλληλα δημοτικά και  

επαρχιακά δικαστήρια χειρίστηκαν περίπου 5.300 υποθέσεις της περιοχής της 

Μιτρόβιτσα. Εκτός από τα παράλληλα δικαστήρια που λειτουργούσαν στην 

επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, παράλληλα δημοτικά και περιφερειακά δικαστήρια 

στα σύνορα της Σερβίας εξακολουθούσαν να ισχυρίζονται δικαιοδοσία στο 

Κοσσυφοπέδιο. Για παράδειγμα, τα παράλληλα περιφερειακά δικαστήρια στην ίδια 

τη Σερβία εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως δευτεροβάθμια δικαστήρια για 

υποθέσεις που εκδικάζονταν στα παράλληλα δικαστήρια του Κοσσυφοπεδίου και ως 

πρωτοδικεία σε σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις  που λάμβαναν χώρα στο 

Κοσσυφοπέδιο. 

   Η ύπαρξη μιας παράλληλης δικαστικής δομής ήταν ιδιαίτερα προβληματική σε 

σχέση με ποινικές υποθέσεις, επειδή δημιουργούσε προβλήματα δεδικασμένου καθώς 

ένας κατηγορούμενος μπορούσε να  διωχθεί ή να καταδικαστεί δύο φορές για το ίδιο 

αδίκημα. Λόγω της έλλειψης σαφών οδηγιών από την UNMIK, οι τοπικοί εισαγγελείς 

στο Κοσσυφοπέδιο είχαν αναπτύξει αντικρουόμενες πρακτικές σχετικά με την 

επίδραση των ποινικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα παράλληλα δικαστήρια 

στο εσωτερικό της Σερβίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες  

ποινικές δίκες που εκδικάζονταν από τα παράλληλα δικαστήρια στη Σερβία είχαν 

ανησυχητικά αποτελέσματα όσον αφορά τα θύματα των εγκλημάτων. Ο ΟΑΣΕ 

εντόπισε ορισμένες περιπτώσεις, επιεικούς καταδίκης από τα παράλληλα δικαστήρια 

της Σερβίας όπου επιδείχθηκε αδιαφορία για τα διεθνή πρότυπα της δικαιοσύνης.
57 

 

3.3.2 Η δομή των παράλληλων δικαστηρίων – Αρμοδιότητες
58 
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Μιτρόβιτσα 

Παρά την παρουσία των δικαστηρίων της UNMIK στην περιοχή της Μιτρόβιτσα, ο 

ΟΑΣΕ μπορούσε να επιβεβαιώσει έως και το 2007 την ύπαρξη του παράλληλου 

δικαστηρίου της Μιτρόβιτσα στην περιοχή του Ζβετσάν και του παράλληλου 

δημοτικού δικαστηρίου του Λεποσάβιτς. Ενώ για τα παράλληλα δημοτικά δικαστήρια 

του Λεποσάβιτς δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, το παράλληλο δημοτικό 

δικαστήριο της  Μιτρόβιτσα ασχολούνταν επίσης με υποθέσεις από τους δήμους του 

Βουστρί / Βουτσίτρν και Σκεντεράι/ Σρμπίτσα ενώ επίσης λειτουργούσε και ένα 

τμήμα στο Ζούμπιν Πότοκ. Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΑΣΕ, τα παράλληλα 

δικαστήρια στη  Μιτρόβιτσα ασχολούνταν μόνο με αστικές υποθέσεις και διοικητικά 

ζητήματα. Ωστόσο, ο ΟΑΣΕ μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη τμήματος του 

παράλληλου περιφερειακού δικαστηρίου της Μιτρόβιτσα, στο Κράλιεβο (Κεντρική 

Σερβία), το οποίο ασχολούνταν μεταξύ άλλων και με την ποινική διαδικασία. Τα 

δικαστήρια αυτά καθώς και οι δικαστές που τα στελέχωναν εξακολουθούσαν να 

συνδέονται με το σερβικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο Βελιγράδι. Τα μέλη όλων των 

κοινοτήτων που ζούσαν στη Μιτρόβιτσα προσέφευγαν στα παράλληλα δικαστήρια, 

ειδικά εκείνοι που χρειάζονται αποφάσεις που να αναγνωρίζονται στην ίδια τη Σερβία 

για αστικά θέματα όπως τα κληρονομικά και το οικογενειακό δίκαιο. Τα παράλληλα 

δικαστήρια έχουν περιοδικά εκδώσει οδηγίες προς τα διάφορα μέρη ώστε να 

απευθύνονται και στα δικαστήρια της UNMIK για κληρονομικά ζητήματα και 

ζητήματα ιδιοκτησίας. (για παράδειγμα, όταν το ακίνητο βρίσκεται στο νότιο τμήμα 

της Μιτρόβιτσα, προκειμένου να κατοχυρώσουν την εγκυρότητα των αποφάσεων 

πριν από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου). 

Πρίστινα 

Ο ΟΑΣΕ έχει επίγνωση των παράλληλων δημοτικών και περιφερειακών δικαστηρίων 

της Πρίστινα και των αντίστοιχων γραφείων εισαγγελέων στη Νις της Σερβίας. Ένα 

γραφείο διασύνδεσης (με τρεις υπαλλήλους) του Δικαστηρίου σε Νις βρίσκεται στη 

Γκρατσάνιτσα και ασχολείται κατά κύριο λόγο με διοικητικά θέματα (π.χ. 

επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων, επαλήθευση των υπογραφών των 

συμβάσεων). Χρησιμοποιεί σφραγίδα της Δημοκρατίας της Σερβίας κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του και περιστασιακά ένας δικαστής από το Δικαστήριο 

στην Νις υπηρετεί  στο γραφείο. Ο ΟΑΣΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
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υπηρεσίες του γραφείου που βρίσκονται στη Γκρατσάνιτσα χρησιμοποιούνται από 

όλες τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου που χρειάζονται έγγραφα που να 

αναγνωρίζονται ως έγκυρα στην ίδια τη Σερβία. Ωστόσο, φαίνεται ότι το εν λόγω 

γραφείο τυπικά απέχει από την επεξεργασία των εγγράφων και των αιτημάτων που 

σχετίζονται με τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν τα δύο μέρη ανήκουν 

σε διαφορετικές κοινότητες που κατοικούν στο Κοσσυφοπέδιο, ή όταν το ακίνητο 

βρίσκεται στο Κοσσυφοπέδιο. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις 

με Δικαστήρια της UNMIK. Το παράλληλο Εμπορικό Δικαστήριο της Πρίστινα 

βρίσκεται στο Κράλιεβο της Σερβίας και το παράλληλο Δημοτικό Δικαστήριο του 

Λίπιαν βρίσκεται στο Προκούπλιε της Σερβίας. Στο Προκούπλιε υπάρχουν δικαστές 

για το χειρισμό ποινικών υποθέσεων ενώ άλλοι δικαστές χειρίζονται αστικές 

υποθέσεις. Ένα τμήμα του παράλληλου Δημοτικού Δικαστηρίου του Λίπιαν  

βρίσκεται στο χωριό της Λέπινα του Δήμου Λίπιαν με μόνο ένα αστικό δικαστή να 

βρίσκεται εκεί σε τακτική βάση. Το δικαστήριο στην Λέπινα χειρίζεται συνήθως 

κληρονομικά ζητήματα και περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, αλλά το δικαστήριο 

στο Προκούπλιε ασχολείται με μια ευρεία ποικιλία περιπτώσεων από τα μέλη όλων 

των κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου που χρειάζονται αποφάσεις που να 

αναγνωρίζονται ως έγκυρες στην ίδια τη Σερβία.  

 

Τζιλάν/Γκλίλανε 

Ο ΟΑΣΕ έχει επίγνωση της παρουσίας των παράλληλων δικαστηρίων του Τζιλάν / 

Γκλίλανε στην πόλη  Βράνιε της Σερβίας, του παράλληλου Δημοτικού Δικαστηρίου 

του Φεριζάι / Ουρόσεβατς στο Λέσκοβατς της Σερβίας και του παράλληλου 

Δημοτικού Δικαστηρίου της Καμένιτσα στη Γιαγκόντινα της Σερβίας. Οι σερβικές 

αρχές ίδρυσαν αυτά τις τρία παράλληλα δικαστήρια αμέσως μετά την σύγκρουση στο 

Κοσσυφοπέδιο. Ένα τμήμα του παράλληλου δικαστηρίου του Λέσκοβατς, βρίσκεται 

στο Στρέπτσε του Κοσσυφοπεδίου, περίπου 400 μέτρα από το δημοτικό κτίριο, με 

ένα δικαστή και επτά άλλους εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 

υπαλλήλων και ενός φρουρού ασφαλείας) που βρίσκονται εκεί σε μόνιμη βάση και 

μισθοδοτούνται από το σερβικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το παράλληλο δικαστήριο 

του Λέσκοβατς χειρίζεται αστικές υποθέσεις, ενώ οι ποινικές υποθέσεις χωρίζονται 

μεταξύ αυτού και του παράλληλου Επαρχιακού Δικαστηρίου της  Πρίστινα που 

βρίσκεται στο Νις της Σερβίας, σύμφωνα με τη σερβική νομοθεσία. Ωστόσο, ο κύριος 

ρόλος του τμήματος του Δικαστηρίου στο Στέρπσε φαίνεται να είναι διοικητικός, 
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όπως είναι η έκδοση διάφορων πιστοποιητικών, η εξακρίβωση της αυθεντικότητας 

των εγγράφων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις άδειες οδήγησης. 

 

Πετς/Πριζρεν 

Κατά το έτος 2003 δεν υπήρχαν παράλληλα δικαστήρια στις περιοχές του Πρίζρεν 

και του Πετς, καθώς μετεγκαταστάθηκαν στη Σερβία. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα 

δημοτικό δικαστήριο του Πετς στο Λέσκοβατς, και ένα δημοτικό δικαστήριο του 

Πρίζρεν στο Κρούσεβατς. Οι υποθέσεις που χειρίζονταν αφορούν κυρίως 

κληρονομικά ζητήματα. Κατά το έτος 2007 σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν από τον ΟΑΣΕ, τα παράλληλα δικαστήρια του Πρίζρεν βρίσκονταν 

στο Ποζάρεβατς της Σερβίας και τα παράλληλα δικαστήρια του Πετς βρίσκονταν στο 

Λέσκοβατς της Σερβίας. 

 

 

3.3.3 Δραστηριότητες των παράλληλων δικαστηρίων και 

προβληματισμοί 

 

     Τα παράλληλα δικαστήρια τόσο εντός όσο και εκτός του Κοσσυφοπεδίου 

εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν ένα πρόβλημα που σχετίζεται με  την ορθή 

απονομή της δικαιοσύνης και  την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στο 

Κοσσυφοπέδιο. Η UNMIK εξακολουθούσε να είναι ανίκανη ή απρόθυμη να 

τερματίσει τις δραστηριότητες των παράλληλων δικαστηρίων. Από το μνημόνιο 

συνεργασίας το 1999, μεταξύ του ΟΑΣΕ, , και της κυβέρνησης  της Σερβίας  

(Ομοσπονδιακής Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας-ΟΔΓ), υπήρχε μια πολιτική 

διατήρησης των σερβικών δομών  στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου. Η UNMIK 

ήταν υπεύθυνη για την ανασυγκρότηση του δικαστικού συστήματος σε όλο το 

Κοσσυφοπέδιο, αλλά δεν ήταν σε θέση να ορίσει τα δικαστήρια του Ζβετσάν και του 

Λέποσαβιτς, για διάφορους λόγους. Μεταξύ του 1999 και του 2002, τα παράλληλα 

δημοτικά δικαστήρια κάλυπταν ένα κενό στην δικαστική δομή της UNMIK, ειδικά 

στους βόρειους δήμους. Στο παρελθόν η UNMIK προσπάθησε να πείσει τους 

δικαστές της Σερβίας να διατηρήσουν τις θέσεις τους μετά από μια μεταφορά 

αρμοδιοτήτων στην UNMIK και έχει επίσης προσπαθήσει να πείσει το δικαστικό 

προσωπικό να εγκαταλείψει τα παράλληλα δικαστήρια. Διεξήχθησαν 
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διαπραγματεύσεις κατά το έτος 2000 ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές απέβησαν 

άκαρπες καθώς οι  Σέρβοι δικαστές ήταν απρόθυμοι να ενταχθούν στο σύστημα της 

UNMIK. Στις 9 Ιουλίου 2002,μετά από διαπραγματεύσεις, η UNMIK και της ΟΔΓ  

υπέγραψαν την "Κοινή Δήλωση για την πρόσληψη Δικαστών και Εισαγγελέων της 

σερβικής εθνότητας στο Πολυεθνικό σύστημα δικαιοσύνης στο Κοσσυφοπέδιο ", 

σύμφωνα με την οποία η UNMIK προσπάθησε να μειώσει την επίδραση  του 

συστήματος των παράλληλων δικαστηρίων. Επιπλέον, η εισαγωγή των Σέρβων του 

Κοσσυφοπεδίου στα δικαστήρια της UNMIK στη Μιτρόβιτσα επιτεύχθηκε, με την 

προσδοκία να περιορισθεί η  επιρροή των παράλληλων δικαστηρίων. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η UNMIK, και  το Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων του σερβικού 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιδίωκαν ενεργά να βελτιώσουν τη δικαιοσύνη για τους 

Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου που ζουν έξω από την δικαιοδοσία του δικαστηρίου της 

UNMIK. Για παράδειγμα, στις 10 Δεκεμβρίου 2004, η UNMIK άνοιξε ένα τμήμα του 

Δημοτικού Δικαστηρίου της Πρίστινα στη Γκρατσάνιτσα, ένα μεγάλο σερβικό 

θύλακα στα νοτιοανατολικά της Πρίστινα. Επιπλέον, η UNMIK και το σερβικό 

Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέπτυξαν ένα δίκτυο  Γραφείων Δικαστικής 

Διαμεσολάβησης σε περιοχές όπου διαβιεί κυρίως σερβικός πληθυσμός με σκοπό να 

βοηθήσουν την ασφαλή μεταφορά δικογραφιών που αφορούν Σέρβους προς και από 

τα δικαστήρια της UNMIK. Τέτοιες προσπάθειες, ενώ ήταν χρήσιμες, ακόμα δεν 

έλυναν το διαρκές πρόβλημα της αμοιβαίας μη αναγνώρισης της UNMIK και της 

σερβικών παράλληλων δικαστηρίων. 

    Η παράλληλη δικαστική δομή, τόσο εντός όσο και εκτός του Κοσσυφοπεδίου, 

παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, ιδίως στην 

εγκυρότητα και την αναγνώριση των αποφάσεων, περιπτώσεις επικαλυπτόμενης 

δικαιοδοσίας και το πρόβλημα της διπλής δίωξης σε ποινικές υποθέσεις. Η UNMIK 

είχε ήδη επιχειρήσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με διάφορους τρόπους, 

αλλά τα ζητήματα εξακολουθούσαν να υφίστανται. Τα παράλληλα δικαστήρια 

εξέδιδαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την καταβολή της διατροφής, τα δάνεια, η 

μεταβίβαση περιουσίας, το γάμο, το διαζύγιο και συχνά, οι Σέρβοι του 

Κοσσυφοπεδίου έχουν στηριχθεί στα παράλληλα δικαστήρια, είτε από  ευκολία, ή 

επειδή πίστευαν εύλογα ότι τα δικαστήρια αυτά  είναι έγκυρα δεδομένου ότι 

λειτουργούσαν με την υποστήριξη του Βελιγραδίου. Αν και τα παράλληλα 

δικαστήρια του Κοσσυφοπεδίου δεν πρέπει να έχουν καμία εξουσία επιβολής του 

νόμου στο Κοσσυφοπέδιο, εντούτοις, τόσο οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου, όσο και οι 
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Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου αλλά και τα μέλη άλλων κοινοτήτων ακόμα βασίζονται 

σε αυτά, ειδικά όταν μια απόφαση χρειάζεται να αναγνωριστεί στη Σερβία. Συνεπώς, 

αυτή η ανάγκη για την αναγνώριση απόφασης σε Σερβία και Κοσσυφοπέδιο οδηγεί 

σε διπλασιασμό των δαπανών και κάποτε αντικρουόμενα νομικά αποτελέσματα. 

Συχνά, τα δικαστήρια ενός συστήματος (είτε UNMIK ή της Σερβίας) δεν είναι 

ενημερωμένα για τις τρέχουσες υποθέσεις ή αποφάσεις του άλλου συστήματος.
59 

 

3.4 Παράλληλες διοικητικές δομές για ζητήματα 

ιδιοκτησίας 

3.4.1. Ιστορικό υπόβαθρο 

Οι δήμοι του Κοσσυφοπεδίου έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη χρήση της 

γης, τη χωροταξία, την κατασκευή της κοινωνικής κατοικίας, υπό την εποπτεία των 

αντίστοιχων υπουργείων και εντός των ορίων των αποκλειστικών εξουσιών του 

Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
60

 Επιπλέον, οι δήμοι 

σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα δημοτικά και πολεοδομικά σχέδια, εκδίδουν τις 

οικοδομικές άδειες και διαχειρίζονται την κοινωνική στέγαση. Επιπλέον, Δημοτικό 

Κτηματολόγιο, τηρεί και ενημερώνει το μητρώο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας του 

Κοσσυφοπεδίου. Τον Οκτώβριο του 2003, ο ΟΑΣΕ επεσήμανε μια σειρά διοικητικών 

δομών αρμοδίων για θέματα ιδιοκτησίας εντός του Κοσσυφοπεδίου που 

εξακολουθούσαν να λειτουργούν κάτω από την εξουσία του Βελιγραδίου. 

   Οι παράλληλες αυτές διοικητικές δομές  έκαναν αναφορά σε μη εφαρμοστέο δίκαιο 

και παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα 

μέσα. Οι πρακτικές αυτές εξακολουθούσαν να συνεχίζουν να δημιουργούν ένα κλίμα 

ανασφάλειας δικαίου που μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση εξουσίας σε 
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 Ειδικότερα αναφέρονται  ο υπ’ αριθ 2000/45 κανονισμός UNMIK Περί της Αυτοδιοίκηση των 

Δήμων του Κοσσυφοπεδίου, κεφάλαιο 3.1 «Κάθε δήμος θα είναι υπεύθυνος για την  διαχείριση της 

δημοτικής περιουσίας». Επίσης ο υπ’ αριθ 2002/22 κανονισμός της UNMIK για την κύρωση του 

νόμου της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου για το μητρώο ακίνητης περιουσίας. Ο υπ’ αριθ 2004/37 

κανονισμός της UNMIK για την κύρωση του νόμου περί Κατασκευών που εγκρίθηκε από τη 

Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου και ο υπ’ αριθ 2003/30 κανονισμός της UNMIK σχετικά με την 

Δημοσίευση του νόμου που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου για τη χωροταξία  

νομικό και θεσμικό πλαίσιο που καθοριζόταν σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών 1244 
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δημοτικό επίπεδο και μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη δικαστική και την 

διοικητική προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 

1, ΕΣΔΑ) καθώς και το δικαίωμα σε μια αποτελεσματική θεραπεία (άρθρο 13, 

ΕΣΔΑ). Τον Αύγουστο του 2006, ο ΟΑΣΕ επανεκτίμησε την κατάσταση στους 

δήμους. Γενικά, η κατάσταση δεν είχε αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία τρία χρόνια. 

Ο ΟΑΣΕ ανησυχούσε, επίσης, ότι αυτή η παραμέληση του κράτους δικαίου είχε 

δημιουργήσει ένα θεσμικό περιβάλλον που μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση 

εξουσίας. Η ύπαρξη αυτών των δομών δεν οφειλόταν στη δημιουργία νέων 

οργανισμών, αλλά ήταν μάλλον η συνέχιση της προ του 1999 δημοτικής διοίκησης. 

Κατά το έτος 2007 αποτελούσαν τη μόνη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που υπήρχε 

στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Οι διοικητικές πράξεις, που χρησιμοποιούνταν ως βάση 

για τις αποφάσεις αυτών των δημοτικών φορέων, όπως είναι οι Διευθύνσεις 

Πολεοδομίας, βασίζονταν γενικά στο νομικό πλαίσιο της Δημοκρατίας της Σερβίας 

και δεν αναγνώριζαν τους νόμους του Κοσσυφοπεδίου που σχετίζονταν με τις 

δημοτικές αρμοδιότητες όπως οι κατασκευές, η χωροταξία κλπ.  

    Επισημαίνεται δε ότι δεν υπήρχαν λειτουργικές παράλληλες διοικητικές δομές στις 

υπόλοιπες κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι 

αλβανικής καταγωγής. Τα προβλήματα που περιγράφονται εδώ  προέρχονταν από τη 

μη εγκυρότητα των εγγράφων που εκδίδονταν από τις παράλληλες διοικητικές δομές, 

ενώπιον των δικαστηρίων του Κοσσυφοπεδίου και άλλων δημόσιων φορέων, καθώς 

και η μη παροχή αποτελεσματικής προσφυγής κατά των διοικητικών αποφάσεων. Για 

παράδειγμα, η μη εφαρμογή των νόμων του Κοσσυφοπεδίου για τα δικαιώματα 

ακίνητης ιδιοκτησίας επηρέαζε αρνητικά την παροχή των υπηρεσιών, όπως η 

καταγραφή των κληρονομιών, οι υποθήκες, οι πωλήσεις και άλλες μεταβιβάσεις 

ακινήτων και μπορούσε να οδηγήσει σε αθέμιτες πρακτικές. Επιπλέον, η εκτέλεση 

απαλλοτριώσεων μέσω μη εφαρμοστέων διαδικασιών μπορούσε να οδηγήσει σε 

παραβιάσεις του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.  

 

 

3.4.2 Παράλληλες διοικητικές δομές εντός και εκτός 

Κοσσυφοπεδίου 
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Δημοτικές Διευθύνσεις Πολεοδομίας και Διευθύνσεις Νομικών Θεμάτων περί 

ακινήτων 

 

    Οι Δημοτικές Διευθύνσεις Πολεοδομίας, στους βόρειους δήμους εξακολουθούσαν 

να υλοποιούν το πλαίσιο της Δημοκρατίας της Σερβίας για την κατασκευή και τον 

χωροταξικό σχεδιασμό και αγνοούσε την υπάρχουσα σχετική νομοθεσία της 

Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον, ο ΟΑΣΕ εντόπισε περιπτώσεις 

απαλλοτρίωσης από παράλληλες διοικητικές δομές. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε 

ότι ο Δήμος Ζβέτσαν, ενημέρωσε τους επηρεαζόμενους κατόχους περιουσιακών 

δικαιωμάτων να προσφύγουν κατά της απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση στο 

Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβία ως δεύτερο βαθμό διοικητικής 

εξέτασης. Η απόφαση αυτή επηρέασε αρνητικά το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το 

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής του δικαιώματος ιδιοκτησίας αυτών που 

επηρεάζονταν καθώς αυτοί απευθύνονταν σε οργανισμούς που δεν έχουν εξουσία επί 

του εδάφους του Κοσσυφοπεδίου και δεν μπορούσαν να παράσχουν επαρκή και 

αποτελεσματική προστασία. 

 

 

Γραφεία της Γεωδαιτικής Αρχής της Δημοκρατίας της Σερβίας 

 

Γραφεία της Γεωδαιτικής Αρχής υπάρχουν στους δήμους Λεποσάβιτς, Ζβετσάν,  

Ζουμπίν Ποτόκ, καθώς και στην ίδια τη Σερβία. Στους βόρειους δήμους, τα γραφεία 

αυτά εκδίδουν καταλόγους ιδιοκτησίας και άλλα σχετικά έγγραφα, αλλά δεν 

εφαρμόζουν τους νόμους της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με εγγραφή 

εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων. Το γεγονός ότι διατηρούνται δύο 

ξεχωριστά κτηματολόγια που αφορούν τις ίδιες ιδιοκτησίες (το Μητρώο Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας του Κοσσυφοπεδίου και η Γεωδαιτική Αρχή της Δημοκρατίας της 

Σερβίας), δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και διευκολύνει την απάτη, καθώς ένα 

άτομο μπορεί θεωρητικά να μεταφέρει το ίδιο ακίνητο δύο φορές σε διαφορετικά 

πρόσωπα. Επιπλέον, η μη εφαρμογή των νομοθεσιών της Συνέλευσης του 

Κοσσυφοπεδίου αρνείται στα άτομα που ζουν στους τομείς αυτούς το δικαίωμα να 

εγγραφούν υποθήκες. 

    Η Γεωδαιτική Αρχή  έχει διατηρήσει το Περιφερειακό Γραφείο της Πρίστινα 

στο Λεποσάβιτς. Άλλα γραφεία που βρίσκονταν στο Κοσσυφοπέδιο πριν από τον  
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Ιούνιο 1999 εξακολουθούν να υφίστανται σε διάφορες πόλεις στα σύνορα της 

Σερβίας, κυρίως στο Κρούσεβατς, στο Λέσκοβατς και το Νις.
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3.5 Παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα 

    Πριν από τη σύγκρουση, ο πληθυσμός των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου είχε τα 

δικά του σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα 

της Σερβίας. Μετά τη σύγκρουση, οι ρόλοι έχουν αλλάξει και σήμερα είναι το 

σερβικό εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί παράλληλα προς εκείνο των Αλβανών 

του Κοσσυφοπεδίου. Επειδή οι γονείς των Σέρβων μαθητών του Κοσσυφοπεδίου 

αντιλαμβάνονται ότι τα μικτά δημοτικά σχολεία στο δήμο τους δεν είναι ασφαλή και 

κατάλληλα για τα παιδιά τους, τα δημοτικά σχολεία έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες και άλλες υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις, όπως  

στην περίπτωση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου πριν από την σύγκρουση.  

    Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βρίσκονται είτε σε σερβικούς 

θύλακες ή σε δήμους όπου η σερβική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου αντιπροσωπεύει 

την πλειοψηφία τους και χρησιμοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα του σερβικού 

Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού. Το Υπουργείο  παρέχει σε αυτά τα σχολεία τα 

σχολικά βιβλία, τα διπλώματα και τις σφραγίδες. Οι καθηγητές αλλά και το 

προσωπικό υποστήριξης  εποπτεύονται από το Υπουργείο και λαμβάνουν τους 

μισθούς τους από το Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού και το  Υπουργείο 

Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας.  

    Στην περιοχή Μιτρόβιτσα, όλα τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία που 

βρίσκονται στις δήμους  Ζουμπίν Ποτόκ, Λέποσαβιτς, Ζβετσάν και στο βόρειο τμήμα 

της Μιτρόβιτσα είναι υπό την άμεση εποπτεία του σερβικού Υπουργείου Παιδείας 

και Αθλητισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στη Μπάνια  (δήμος Σκεντεράι/ 

Σρμπιτσα), Γκράτσε, Γκοιμπουλια και Πριλούζιε (δήμος Βούστρι /Βουτσίτρν). 

    Στην περιοχή της Πρίστινα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παράλληλα σχολεία 

υπάρχουν στους δήμους του Κόσοβο Πόλιε, στις περιοχές Λίπιαν και Όμπιλιτς. 

   Στην περιοχή Τζιλάν/Γκλίλανε υπάρχουν οι ακόλουθες παράλληλες δομές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: επτά πρωτοβάθμιας και έξι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις πρωτοβάθμιας και μία δευτεροβάθμιας 

                                                
61 ibid pg. 30-32 



 
55 

 

εκπαίδευσης στη δήμο Βυτίνας. Ένας δημοτικό σχολείο στο Νόβο Μπρντο, έντεκα 

πρωτοβάθμια και δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμο της Καμένιτσα.  

    Στο δήμο Στέρπσε όλα τα δημοτικά σχολεία (εκτός 

από ένα στο οποίο φοιτούν παιδιά της  αλβανικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου) 

και το γυμνάσιο είναι υπό άμεση επίβλεψη του σερβικού Υπουργείου Παιδείας και 

Αθλητισμού.  

    Στην περιοχή του Πρίζρεν ο μόνος δήμος που έχει μια υπάρχουσα παράλληλη δομή 

είναι ο δήμος του Ράχοβετς, με δύο δημοτικά σχολεία και ένα σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

     Στην περιοχή του Πετς το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στο Οσόγιαν (δήμο 

Ίστοκ) και η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παράλληλη σχολική δομή στο  

Γκοράζντεβατς είναι υπό την επίβλεψη από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και 

Τεχνολογίας. Το Πανεπιστήμιο της Σερβίας στη βόρεια  Μιτρόβιτσα λειτουργεί υπό 

σερβική διοίκηση από το τέλος της σύγκρουσης. Όλα τα πανεπιστήμια που 

λειτουργούν στο Κοσσυφοπέδιο από το 2001 νομιμοποιήθηκαν όταν ο νόμος για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση υπεγράφη από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ στις 12 

Μαΐου 2003. Παρά τη νομιμοποίηση, δύο σερβικής καταγωγής φοιτητές, αρνήθηκαν 

τη συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου της Πρίστινα με την 

αιτιολογία ότι αποτελεί πρόγραμμα ενός πανεπιστημίου, το οποίο δεν έχει 

αναγνωριστεί από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου. 

    Κατά το έτος 2007 παράλληλα σχολεία λειτουργούσαν σε όλες τις περιοχές του 

Κοσσυφοπεδίου. Στην περιοχή της Πρίστινα, δεκαεννέα πρωτοβάθμια και εννέα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας παράλληλης εκπαίδευσης είχαν ιδρυθεί στους δήμους 

του Κόσοβο Πόλιε, της Πρίστινα, του Λίπιαν και του Όμπιλιτς.  

   Στην περιοχή του Πρίζρεν υπήρχαν έντεκα παράλληλες δομές εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα στο Ράχοβετς και Ντράγκας. 

   Τριάντα τέσσερα παράλληλα σχολεία βρίσκονταν στη Μιτρόβιτσα και στο βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο όπου όλα τα σχολεία υπάγονταν στο παράλληλο σύστημα 

εκπαίδευσης. Υπήρχαν επίσης παράλληλα σχολεία στο Σκεντεράι / Σρμπίτσα και στο 

Βουστρί/Βουτσίτρν.  

   Στην περιοχή του Πετς τρία σχολεία πρωτοβάθμιας και τρία δευτεροβάθμιας 

παράλληλης εκπαίδευσης βρίσκονταν στο Ίστογκ, στην Κλίνα και στο Πετς. 

   Επίσης στην περιοχή Τζιλάν / Γκνιλάνε εικοσιένα σχολεία πρωτοβάθμιας και δέκα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούσαν στο πλαίσιο της 
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παράλληλης εκπαίδευση και βρίσκονταν στο  Τζιλάν / Γκνιλάνε, στη Βυτίνα, στο 

Νόβο Μπρντο, στο Στρέπτσε και την Καμένιτσα.
62  

 

3.6 Παράλληλο σύστημα υγείας 

  Οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου λόγω της  περιορισμένης ελευθερίας κινήσεων μετά 

τη σύγκρουση του 1999 αλλά και λόγω της αμοιβαίας έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ 

των Αλβανών και των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου, ανέπτυξαν ένα παράλληλο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 

των Περιφερειακών Θεσμών Αυτοδιοίκησης (PISG) που εγκαθιδρύθηκε στα πλαίσια 

του Ψηφίσματος 1244 του ΟΗΕ, μια σειρά από εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης ιδρύθηκαν και λειτουργούν αποκλειστικά υπό την ομπρέλα του σερβικού 

Υπουργείου Υγείας. Το σερβικό Υπουργείο Υγείας εποπτεύει και πληρώνει τους 

μισθούς στο απασχολούμενο προσωπικό και καλύπτει όλες τα άλλα συναφή έξοδα 

λειτουργίας. Υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται εν μέρει από το σερβικό Υπουργείο Υγείας και εν μέρει από το 

Υπουργείο Υγείας των PISG.  

   Στην περιοχή Μιτροβίτσα / Μιτρόβιτσα, όλες οι εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης που βρίσκονται στο Ζουμπίν Ποτόκ, στο Λέποσαβιτς,, στο Ζβετσάν και 

τη βόρεια Μιτρόβιτσα υπάγονται άμεσα στο σερβικό Υπουργείο Υγείας. Το ίδιο 

ισχύει και για το κέντρο υγείας που βρίσκεται στο Πριλούζιε (το μεγαλύτερο σερβικό 

θύλακα του δήμου Βουστρί / Βουτσίτρν),  

   Στην περιοχή της Πρίστινα, οι ακόλουθες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές 

υγειονομικής περίθαλψης είναι υπό το σερβικό Υπουργείο Υγείας: στο  δήμο της 

Πρίστινα το κέντρο υγείας της Γκρατσάνιτσα, της Ντόνια Μπερνιτσα, της 

Τσαγκλάβιτσα, της Σουσίτσα, του Λάπλιε Σέλο και του Πρέοτς 

    Στο δήμο του Κόσοβο Πόλιε το κέντρο υγείας που βρίσκεται στο Μπρέσιε. Στο 

δήμο Λίπιαν , το κέντρο υγείας  στη Ντόνια Γκουστέριτσα το οποίο επίσης συντονίζει 

και υποστηρίζει τους υγειονομικούς σταθμούς  του Ρούμποβτς, του Σούβι Ντο , της 

Λέπινα, του Γκράτσκε, του Ντόμπροτιν και του Νοβονάσιλιε.  

   Ο δήμος Τζιλάν / Γκνιλάνε είναι η μόνη περιοχή όπου οι ημι-παράλληλες δομές 

είναι συνεχώς παρούσες. Όλο το υγειονομικό προσωπικό λαμβάνει μισθούς τόσο από 
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το σερβικό Υπουργείο Υγείας όσο και από το  Υπουργείο Υγείας των PISG. Στα 

τέσσερα κέντρα υγείας των Σέρβων που βρίσκονται στην περιοχή του Τζιλάν / 

Γκνιλάνε, οι δύο γιατροί και οι νοσοκόμες λαμβάνουν διπλούς μισθούς. Στο δήμο της 

Βυτίνας τα δύο κέντρα υγείας είναι υπό την εποπτεία του σερβικού Υπουργείου 

Υγείας.  

   Ο τομέας της υγείας στο δήμο του Στέρπσε απασχολεί συνολικά 294 εργαζομένους 

τους μισθούς των οποίων καταβάλει το σερβικό Υπουργείο Υγείας. 114 από αυτούς 

τους εργαζόμενους λαμβάνουν επίσης μισθούς από το Υπουργείο Υγείας των PISG. 

Στο δήμο της Καμένιτσα οι γιατροί και οι νοσηλευτές που εργάζονται στο κέντρο 

υγείας των Σέρβων λαμβάνουν επίσης διπλό μισθό. 

   Στην περιοχή του Πρίζρεν, δεν υπάρχουν παράλληλες ή ημι-παράλληλες δομές 

περίθαλψης . Κάθε φορά που έχουν ανάγκη υγειονομικής περίθαλψης, τα μέλη της 

σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου αισθάνονται περισσότερο άνετα να 

ταξιδεύουν είτε στη  Μιτροβίτσα, είτε στη Γκρατσάνιτσα αντί να χρησιμοποιούν 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εντός της περιοχής τους,  

   Στην περιοχή του Πετς, το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στο κέντρο υγείας στο 

Γκοράζντεβατς λαμβάνει το μισθό του, τόσο από την σερβικό Υπουργείο Υγείας, το 

οποίο έχει και την εποπτική λειτουργία, όσο και από το Υπουργείο Υγείας των PISG. 

Στο Όσογιαν του δήμου Ίστοκ, πέντε νοσοκόμες και ένας γιατρός παρέχουν 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον πληθυσμό. Μία από τις νοσοκόμες μισθοδοτείται 

από το Υπουργείο Υγείας των PISG, ενώ ο γιατρός και οι υπόλοιπες τέσσερις 

νοσοκόμες μισθοδοτούνται από το σερβικό Υπουργείο Υγείας .
63  

 

3.7 Η κατάσταση των παράλληλων δομών και η 

ενσωμάτωση του σερβικού πληθυσμού μετά τη συμφωνία 

των Βρυξελλών μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου. 

    Μία από τις κύριες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Κοσσυφοπέδιο 

σήμερα είναι ενσωμάτωση τόσο του σερβικού πληθυσμού, στην εδαφική επικράτεια 

όπου αυτοί κατοικούν όσο και των θεσμών που οι Σέρβοι έχουν δημιουργήσει. Ο 

διάλογος με τη Σερβία με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

υποστήριξη του Ο.Η.Ε. έχει παράγει αρκετά αποτελέσματα με αποκορύφωμα τη 
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συμφωνία των Βρυξελλών σχετικά με την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ 

Πρίστινα και Βελιγραδίου στις 19 Απριλίου 2013. Τα κύρια σημεία όμως της 

συμφωνίας σχετικά με την ενσωμάτωση, όπως είναι η εγκαθίδρυση δημοτικών 

αρχών, δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών, τοποθέτηση Σέρβων σε 

υπηρεσιακές θέσεις και κυβερνητικά όργανα, καθώς και διάλυση των σερβικών 

παράλληλων δομών στην εδαφική επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου καθυστέρησαν 

λόγω των σερβικών εκλογών και της πολιτικής αστάθειας στο Κοσσυφοπέδιο. Τελικά 

μετά τις εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου 2014  νέα κυβέρνηση  σχηματίστηκε στο 

Κοσσυφοπέδιο και ο διάλογος συνεχίστηκε καταλήγοντας σε συμφωνία στις 9 

Φεβρουαρίου 2015 που αφορούσε το θέμα της δικαιοσύνης.
64 

    Το μεγαλύτερο μέρος του σερβικού πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου απέρριψε τη  

διακήρυξη της ανεξαρτησίας του από τη Σερβία το Φεβρουάριο του 2008. Με οδηγό 

και βοήθεια από το Βελιγράδι, στηρίχθηκε σε μια σειρά παράλληλων δομών  και 

απέφευγε  την επαφή με τις επίσημες αρχές του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό το παράλληλο 

σύστημα ήταν παράνομο, παραβίαζε  θεμελιώδεις κανόνες που προβλέπονταν από 

την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και εγκρίθηκαν από 

το Συμβούλιο Ασφαλείας και που προέβλεπαν απομάκρυνση της σερβικής διοίκησης 

και των δομών ασφαλείας  από την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου.
65

 Η διατήρηση 

των παράλληλων θεσμών άρχισε να αμφισβητείται  όταν η Σερβία άρχισε να 

επιδιώκει τη συμμετοχή στην  ΕΕ. Το Βελιγράδι έχει αρχίσει σιγά σιγά να διαλύει 

παράλληλο σύστημα, και να πιέζει  τους  Σέρβους να ενταχθούν στο Κοσσυφοπέδιο 

     Η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου επιθυμεί την ενσωμάτωση της σερβικής 

κοινότητας υπό τους όρους που καθορίστηκαν πριν την ανεξαρτησία από τον 

διορισθέντα μεσολαβητή του Ο.Η.Ε., Μάρτι  Αχτισάαρι, και αποτυπώνονται στο 

σύνταγμα. Επιπλέον η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου αμφιβάλλει για την καλή 

πίστη της Σερβίας στη διμερή διαδικασία των διαπραγματεύσεων, πιστεύοντας ότι το 

Βελιγράδι εφαρμόζει επιλεκτικά, εδραιώνοντας ό,τι είναι προς το συμφέρον της και 

προσπαθεί να διαπραγματευτεί το υπόλοιπο. Η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου 

φοβάται ότι θα παγιδευτεί σε έναν ατελείωτο κύκλο  διαπραγματεύσεων που θα 

μπορούσαν να υπονομεύσουν τη λειτουργικότητα του κράτους και να θέσουν την 

κρατική κυριαρχία σε αμφισβήτηση. Πολλοί στην την κυβέρνηση αλλά και πολίτες 
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φοβούνται ενστικτωδώς κάθε μορφή αυτονομίας των Σέρβων πέρα από το δημοτικό 

επίπεδο καθώς θεωρείται ως πιθανή πορεία προς τη «βοσνιοποίηση», δηλαδή σε  

κατακερματισμό και διχοτόμηση. 

   Η ενσωμάτωση των Σέρβων αποτελεί  ένα μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας της 

οποίας συμπλήρωμα είναι εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και 

Σερβίας. Το Κοσσυφοπέδιο επιθυμεί με τη Σερβία αμοιβαία διπλωματική αναγνώριση 

μέσα σε λίγα χρόνια. Η Σερβία φαίνεται να έχει καταλάβει ότι  θα πρέπει να 

αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο πριν ενταχθεί στην ΕΕ, και επιδιώκει να 

καθυστερήσει την οδυνηρή στιγμή όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον το 

πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου αποσπά τις σερβικές κυβερνήσεις από σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις για πολλά χρόνια. Παρ 'όλα αυτά, η Σερβία εξετάζει επίσης την 

ομαλοποίηση ως συμβατή με το διαμελισμό του Κοσσυφοπεδίου, και ελπίζει ότι 

μακροπρόθεσμα κανονικές διμερείς σχέσεις θα καταστήσουν ευκολότερο  "το ζήτημα 

του καθεστώτος" ή τουλάχιστον επίτευξη ευρύτερης αυτονομίας για τους Σέρβους. Η 

Πρίστινα ανησυχεί ότι η Σερβία ενδέχεται να προβεί σε προσπάθειες για να εμποδίσει 

την ανάπτυξη και να υπονομεύσει την κυριαρχία του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον η 

Πρίστινα επιθυμεί ότι  το Βελιγράδι θα διασφαλίσει ότι οι ντόπιοι Σέρβοι πρόκειται 

να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην πολιτική ζωή, μια προσδοκία βέβαια 

που δεν συνάδει με την ελπίδα της μη σερβικής εμπλοκής στα εσωτερικά του 

Κοσσυφοπεδίου.
66 

 

3.7.1. Η συνέχιση της ύπαρξης παράλληλων δομών στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

    Σε τοπικό επίπεδο, οι Σέρβοι αποτελούν την πλειοψηφία σε 10 από τους 38 δήμους 

του Κοσσυφοπεδίου. Η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου έχει τώρα εκλεγμένους 

αντιπροσώπους σε θέση όλη την επικράτειά της, αλλά η Σερβική κυβέρνηση 

εξακολουθεί να λειτουργεί τους δικούς της θεσμούς . Σε ορισμένα μέρη, οι θεσμοί 

αυτοί είναι αφανείς αλλά σε άλλα - ειδικά στο Βορρά - λειτουργούν πολλές 

κυβερνητικές υπηρεσίες υπαγόμενες στις παράλληλες δομές που έχουν 

προαναφερθεί. Για τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου, η κυβέρνηση είναι το 
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άθροισμα αυτών των παράλληλων στρώσεων. Η Σερβία αντιστάθηκε στη διεθνή 

πίεση για να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής της μισθοδοσίας της στο 

Κοσσυφοπέδιο. Στελέχη της ΕΕ την εκτιμούν (συμπεριλαμβανομένων των μισθών, 

των επιδομάτων, των κεφαλαιουχικών δαπανών και όλων των άλλων εξόδων) σε 

περίπου € 350 εκατομμύρια ευρώ κατά έτος. Υπολογίζεται ότι περίπου 5.860 άτομα  

εργάζονται για  τις παράλληλες δομές. Στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο , σχεδόν όλοι 

έχουν δουλειές. Στο νότο, πολλοί απασχολούνται μόνο στα χαρτιά, μερικοί έχουν 

πλήρη μισθό ενώ άλλοι μόνο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εκτός από τις 

δεκαπέντε δημοτικές διοικήσεις που το Βελιγράδι δεν έχει ακόμη διαλύσει υπάρχουν 

θέσεις εργασίας σε δημόσιες επιχειρήσεις και τοπικούς θεσμούς. Δημοτικοί 

αξιωματούχοι συνήθως διοικούν αυτούς τους θεσμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά όλο 

και περισσότερο πλέον οι υπουργοί της Σερβίας επιλέγουν να τα διαχειριστούν άμεσα 

ή να τα αφήσουν να λειτουργούν με την ελάχιστη επίβλεψη. Τα χρήματα για τη 

λειτουργία τους διοχετεύονται αρχικά από το υπουργείο Οικονομικών και στη 

συνέχεια από σερβικές τράπεζες. Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας και το Υπουργείο 

Οικονομικών διαθέτουν γραφεία σε μια πολυκατοικία στη Βόρεια Μιτρόβιτσα.
67 
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                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

           Αντικρουόμενες προσεγγίσεις του ζητήματος 

4.1. Γενικά 

    Το ζήτημα των παράλληλων δομών αποτελεί πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο 

κυρίαρχων κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου (Αλβανών και Σέρβων) και πηγή 

προβληματισμού για τους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται στην επίλυση του 

ζητήματος.  

   Το εύρος των αρμοδιοτήτων που καλύπτουν οι παράλληλες δομές των Σέρβων στο 

Κοσσυφοπέδιο προκαλεί φοβικά αντανακλαστικά στον αλβανικό πληθυσμό, ο οποίος 

νιώθει να απειλείται η εθνική κυριαρχία του νεόδμητου κράτους και να 

διαρρηγνύεται ο κοινωνικός ιστός από την περιχαράκωση του σερβικού πληθυσμού. 

Από την άλλη μεριά οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου καταφεύγουν στις παράλληλες 

δομές για τα ζητήματα που τους αφορούν κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην  

προσέγγιση των δύο κοινοτήτων και στην ομαλή ενσωμάτωση και υπαγωγή του 

σερβικού πληθυσμού στις κρατικές δομές του Κοσσυφοπεδίου. Τρεις είναι οι κύριοι 

λόγοι για τους οποίους ακόμα και σήμερα οι Σέρβοι δείχνουν σε μεγάλο βαθμό 

εμπιστοσύνη στις παράλληλες δομές επιβραδύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

διαδικασία της προσέγγισης:  

α) Η περιχαράκωση σε θύλακες ενίσχυσε τους περιορισμούς σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία. Αυτό κατέστησε πολύ δύσκολο για τις μειονοτικές κοινότητες των 

Σέρβων να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής βοήθειας.  

β) Η συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στους 

εκεί δραστηριοποιούμενους διεθνείς οργανισμούς, που οφείλεται στις αντιλήψεις 

τους για την ασφάλεια τους και στην αίσθηση ότι υφίστανται διακρίσεις από αυτούς. 

Οι κυριότεροι παράγοντες για τους οποίους οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου προτιμούν 

να χρησιμοποιούν για παράδειγμα τις παράλληλες δομές υγείας στο βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο φέρεται να είναι οι ανησυχίες τους για την ασφάλεια τους και μια 

δυσπιστία για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διεθνείς 

οργανισμούς αλλά και από τους ντόπιους θεσμούς που λειτουργούν υπό την σκέπη 

των διεθνών οργανισμών. 
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γ) Η πολιτική κατάσταση και το ανεπίλυτο ζήτημα του καθεστώτος είναι ένα 

μεγάλο εμπόδιο για την ενσωμάτωση ή τη διάλυση των παράλληλων δομών. Πολλές 

πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα για 

να ξεκινήσει η ενσωμάτωση των παράλληλων δομών στην κυβερνητική δομή του 

Κοσσυφοπεδίου. Ωστόσο, δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω της έλλειψης 

πολιτικής βούλησης και μιας συνολικής στρατηγικής από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 

διευθέτηση του ζητήματος του καθεστώτος θα επιτρέψει συμφωνίες σχετικά με την 

ένταξη των δομών αυτών 
68 

   Από την πλευρά του διεθνούς παράγοντα (διεθνών οργανισμών και κρατών), για 

λόγους ουσιαστικού συμφέροντος, η διευθέτηση του ζητήματος του καθεστώτος του 

Κοσσυφοπεδίου είναι κεφαλαιώδους σημασίας διότι έτσι θα επιλυθεί μία χρόνια 

εκκρεμότητα που δύναται να προκαλέσει αστάθεια στην εύθραυστη περιοχή των 

Βαλκανίων. Έχει γίνει αντιληπτό ότι κλειδί για την διευθέτηση του εν λόγω 

ζητήματος είναι η ουσιαστική προσέγγιση των δύο κοινοτήτων με την ενσωμάτωση 

του σερβικού πληθυσμού. Η πλήρης ενσωμάτωση δεν δύναται να επιτευχθεί με την 

ύπαρξη παράλληλων δομών και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει είτε αυτές να διαλυθούν 

είτε να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες κρατικές δομές του Κοσσυφοπεδίου. Για τον 

διεθνή παράγοντα η προσέγγιση των δύο κοινοτήτων και η συνακόλουθη λύση του 

ζητήματος είναι σημαντική γιατί θα οδηγήσει αρχικά στην αναγνώριση του 

Κοσσυφοπεδίου ως κρατική οντότητα  από τη Σερβία και θα άρει τις όποιες 

ενστάσεις άλλων κρατών τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το Κοσσυφοπέδιο 

ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Ακολούθως θα ανοίξει και ο δρόμος για την 

ένταξη του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς αρχικά και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αργότερα.  

  Όμως παρόλα τα παραπάνω υπάρχει ακόμα, όπως προαναφέρθηκε, τεράστιο χάσμα 

όσον αφορά τις απόψεις Αλβανών και Σέρβων για τη χρησιμότητα, τη λειτουργία 

καθώς και το μέλλον των παράλληλων δομών, κάτι που οφείλεται κυρίως στα 

διαφορετικά βιώματα και στις διαφορετικές προσδοκίες τόσο των μελών των 

κοινοτήτων όσο και των πολιτικών ομάδων και από τις δύο πλευρές που συμμετέχουν 

στη χάραξη της πολιτικής. Οι ομάδες αυτές θέλοντας να προωθήσουν τα ειδικότερα 

συμφέροντά τους χαράσσουν εκείνες τις πολιτικές που είναι σε θέση να 

διαμορφώσουν  και την στάση μεγάλου μέρους των δύο κοινοτήτων. 

                                                
68 OSCE Parallel structures in Kosovo, 2006-2007, pg. 6 
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4.2. Η αλβανική προσέγγιση του ζητήματος των 

παράλληλων δομών 

  

   Προσεγγίζοντας λοιπόν το ζήτημα της ύπαρξης παράλληλων δομών της σερβικής 

κοινότητας, από την οπτική γωνία του αλβανικού πληθυσμού, που αποτελεί και την 

κυρίαρχη εθνότητα στο Κοσσυφοπέδιο, θα διαπιστώσουμε αρχικά την ύπαρξη 

ζητημάτων που σχετίζονται με την κρατική κυριαρχία και την εθνική ολοκλήρωση.        

Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας θεωρούσαν 

τους εαυτούς τους ως την πλέον αδικημένη και υποβαθμισμένη εθνότητα και όλες 

τους οι προσπάθειες στρέφονταν προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης σε όλα τα 

επίπεδα με κυριότερο αυτό της αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου ως ισότιμη 

Δημοκρατία. Στη  περίοδο μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αυτή η αντίληψη 

μετουσιώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, σε αίτημα για απόσχιση από τη Σερβία και τη 

δημιουργία ανεξάρτητου κράτους χωρίς να λείπει και η επιδίωξη από κάποιους 

κύκλους για μελλοντική ένωση με την Αλβανία. Στις μέρες μας, ακόμα και μετά  την 

ανακήρυξη της μονομερούς ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, το κυρίαρχο ζήτημα 

που απασχολεί τον αλβανικό πληθυσμό είναι αυτό της κρατικής κυριαρχίας.  

  Ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι το πώς ορίζεται σήμερα η 

κρατική κυριαρχία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά το Διεθνές Δίκαιο κάθε κράτος 

αποτελείται από έναν πληθυσμό (λαό) ο οποίος διαμένει σε συγκεκριμένο χώρο 

(επικράτεια) επί των οποίων, (λαού και επικράτειας) ασκείται κυρίαρχη εξουσία υπό 

την έννοια ότι δεν υπάρχει στο εσωτερικό του υπέρτερη αυτού εξουσία, ενώ 

ταυτοχρόνως το κράτος αποκλείει την οποιαδήποτε επιρροή ή παρέμβαση  από 

οποιοδήποτε εξωτερικό φορέα στο εσωτερικό του. 
69

 

   Άλλα ερωτήματα που προβληματίζουν τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου είναι 

εάν αυτή τη στιγμή το Κοσσυφοπέδιο ένα κυρίαρχο κράτος και εάν οι Αρχές του 

Κοσσυφοπεδίου ασκούν την εξουσία τους σε όλη την επικράτεια και επί όλων των 

διαμενόντων σε αυτή. Επιπλέον απάντηση θα πρέπει να δοθεί στο ερώτημα εάν 

αναμειγνύεται η Σερβία στη στάση που κρατά ο σερβικός παράγοντας του 

Κοσσυφοπεδίου και επηρεάζει καθ’ αυτό τον τρόπο την εσωτερική πολιτική 

κατάσταση όπως επίσης και αν είναι σε θέση η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου  να 

αποφασίζει μόνη της για όλα τα ζητήματα που την αφορούν χωρίς την επιρροή ή 

                                                
69 Βλ. σελ. 5 
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παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς 

κοινότητας. Τέλος απάντησης χρήζουν ερωτήματα όπως ποιος ο ρόλος και σε τι 

βαθμό επηρεάζουν οι παράλληλες δομές των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου την 

κυριαρχία της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου και κατά πόσο μπορούν να 

επηρεάσουν οι παράλληλες δομές τη σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου και κατ’ 

επέκταση, σε συστημικό επίπεδο, την σταθερότητα των Βαλκανίων. 

  Για να απαντηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα τα παραπάνω ερωτήματα και να 

εξαχθούν χρήσιμα και αξιόπιστα συμπεράσματα όσον αφορά την αντίληψη που έχουν 

οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με το ζήτημα των παράλληλων δομών 

κρίθηκε σκόπιμο από τον γράφοντα να λάβει συνέντευξη από αλβανικής καταγωγής 

πολίτη του Κοσσυφοπεδίου με γνώση πάνω στις παράλληλες δομές. Ως τέτοιος 

επιλέχθηκε ο Agron Bajrami, αρχισυντάκτης της εφημερίδας KOHA DITORE, με 

βαθιά γνώση του ζητήματος των παράλληλων δομών, ο οποίος λόγω και της 

δημοσιογραφικής του ιδιότητας μπορεί να αποτυπώσει και την αντίληψη της κοινής 

γνώμης του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Η συνέντευξη έλαβε 

χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απαντήσεις λήφθηκαν την 3/4/2016. 

   Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπαϊράμι ενώ επίσημα η εποπτεία της ανεξαρτησίας του 

Κοσσυφοπεδίου έληξε τον Σεπτέμβριο του 2011, υπάρχουν ακόμη πολλές 

περιπτώσεις στις οποίες η λήψη αποφάσεων εξαρτάται από την διεθνή κοινότητα. 

Πρώτα απ 'όλα, στο Κοσσυφοπέδιο υπάρχει ακόμα μια αποστολή κράτους δικαίου, η 

EULEX της ΕΕ, με ορισμένες εκτελεστικές εξουσίες στον τομέα της δικαιοσύνης. 

Επίσης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες η λήψη αποφάσεων της 

κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου σε ορισμένα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα έχει 

επηρεαστεί από τη διεθνή κοινότητα. Μία περίπτωση είναι η δημιουργία του Ειδικού 

Δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου, η οποία έπρεπε να εγκριθεί από το 

Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε σαφής 

πλειοψηφία για το θέμα αυτό. Η διεθνής πίεση για να γίνει αυτό προκάλεσε το 

κοινοβούλιο να ψηφίσει δύο φορές μέσα σε ένα μήνα για το ίδιο θέμα. Στην πρώτη 

ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο δεν συμφώνησε με τη δημιουργία του δικαστηρίου. 

Εγκρίθηκε μετά τη δεύτερη ψηφοφορία, η οποία έγινε έπειτα από αρκετές εβδομάδες  

δημόσιας αλλά και υπόγειας πίεσης από δυτικούς διπλωμάτες. 

    Επίσης, η διαδικασία του διαλόγου με τη μεσολάβηση της ΕΕ με τη Σερβία, η 

οποία είναι σε εξέλιξη από το 2011, συμβαίνει λόγω  δυτικής απαίτησης, όχι επειδή 
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υπήρχε ειλικρινής βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να 

το πράξει.  

    Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που οδηγούν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η 

κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου δεν είναι πλήρως ανεξάρτητη στη λήψη των 

αποφάσεων της. Μέχρι πρόσφατα, η πλειοψηφία του πληθυσμού φαίνεται να 

δέχονταν αυτό το είδος της εξάρτησης του ρόλου της κυβέρνησης του 

Κοσσυφοπεδίου, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει η γενική αίσθηση ότι δεν 

υπάρχει εναλλακτική λύση από το να συμφωνήσουν με ό, τι η Δύση (κυρίως οι ΗΠΑ) 

απαιτεί από το Κοσσυφοπέδιο. Όμως, στο πρόσφατο χρονικό διάστημα, ειδικά από το 

2013, όταν από το διάλογο Κοσσυφοπεδίου-Σερβίας προέκυψε αυτό που ονομάζεται 

"First Normalization Agreement", οι πολίτες δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι με 

την εξάρτηση της κυβέρνησης από τη διεθνή κοινότητα, κυρίως επειδή οι 

περισσότεροι αισθάνονται ότι η Δύση ζητά πάρα πολλούς συμβιβασμούς από το 

Κοσσυφοπέδιο υπέρ της Σερβίας.  

    Από την άλλη πλευρά όμως, σύμφωνα πάντα με τον Μπαϊράμι, οι θεσμοί του 

Κοσσυφοπεδίου δεν είναι ακόμη σε θέση να ασκήσουν πλήρως την εξουσία στο βόρειο 

Σερβικό τμήμα της χώρας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητά από το Κοσσυφοπέδιο να 

επιτρέψει υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας για τις  περιοχές με σερβική πλειοψηφία, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας μιας σερβικής κυρίαρχης  

οντότητας, που θα μπορούσε να ανέλθει σε ένα νέο και ειδικό, τρίτο επίπεδο πολιτικής 

εξουσίας και να επιβάλει ακόμα και συνταγματικές αλλαγές  στο Κοσσυφοπέδιο. 

    Όσον αφορά τις σερβικές παράλληλες δομές, ο Μπαϊράμι πιστεύει ότι  θα έπρεπε 

να είχαν διαλυθεί  πρώτα από τον ΟΗΕ (UNMIK), κατά τη διάρκεια του 1999-2008 

και στη συνέχεια, από την αποστολή της ΕΕ (EULEX), μετά το 2008 και την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Η διεθνής αποστολή, με εντολή 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, που 

θέτει συνεχώς μια απειλή για την ασφάλεια στο Κοσσυφοπέδιο και τη διεθνή 

παρουσία εκεί. Τελικά, αυτό επανεμφανίστηκε ως ζήτημα ασφάλειας το 2011, όταν οι 

παράλληλες δομές στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο έστησαν  οδοφράγματα σε όλους τους 

δρόμους, κόβοντας το βόρειο μέρος της χώρας. Στη συνέχεια, αντί η διεθνής  

κοινότητα να  πιέσει  τη Σερβία να αποσύρει την υποστήριξή της σε αυτές τις δομές 

και να τις διαλύσει , από τη στιγμή που ιδρύθηκαν και χρηματοδοτούνταν από το 

κράτος της Σερβίας, η λύση ζητήθηκε βάζοντας αυτό το ζήτημα στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του διαλόγου Κοσσυφοπεδίου-Σερβίας στις 
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Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα ήταν η νομιμοποίηση  των παράλληλων δομών  και η 

ενσωμάτωσή τους στους νόμιμους θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου στις περιοχές με 

σερβική πλειοψηφία. Έτσι, αντί για την διάλυσή  τους, οι δομές αυτές είναι τώρα 

ενεργές ως μέρος των θεσμών του Κοσσυφοπεδίου, ενώ στην πραγματικότητα 

εξακολουθούν να λειτουργούν υπό την καθοδήγηση  της κυβέρνησης της Σερβίας. 

Αυτές περιλαμβάνουν άτομα στην Ασφάλεια και στον τομέα Δικαιοσύνης - 

αστυνομία, δικαστήρια - καθώς και εκείνων που λειτουργούν σε δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, κ.λπ.  

    Η κοινή γνώμη στο Κοσσυφοπέδιο έχει σήμερα  ως επί το πλείστον την πεποίθηση 

ότι ένα από τα αποτελέσματα του διαλόγου στις Βρυξέλλες είναι η αυξανόμενη 

επιρροή της Σερβίας μέσω των  Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου. Ενώ το Βελιγράδι 

ασκούσε πάντα επιρροή  στους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου, μέχρι το 2013 υπήρχε 

μια γενική τάση μεταξύ των Σέρβων στο κεντρικό Κοσσυφοπέδιο να αρχίσουν να 

δημιουργούν τη δική τους τοπική πολιτική εκπροσώπηση. Μετά τη συμφωνία 

Κοσσυφοπεδίου-Σερβίας του Απριλίου 2013, δόθηκε στην κυβέρνηση του 

Βελιγραδίου στην πραγματικότητα μία ελευθερία  στην επιλογή των εκπροσώπων  

των Σέρβων του  Κοσσυφοπεδίου, κάτι που οδήγησε όλους τους Σέρβους 

εκπροσώπους στους θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου να επιλέγονται  και  να 

καθοδηγούνται  από την κυβέρνηση της Σερβίας. Υπάρχει τώρα ένα πολιτικό κόμμα 

που εκπροσωπεί τους Σέρβους στο κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου και της 

Κυβέρνησης (Lista Srpska)  και αυτό είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε και 

ελέγχεται από την κυβέρνηση της Σερβίας.  

   Όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ της Σερβίας και της στάσης του σερβικού λαού 

του Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων δομών, είναι προφανές 

κατά τον Μπαϊράμι ότι σήμερα η κυβέρνηση της  Σερβίας έχει πολύ μεγαλύτερο 

έλεγχο και επιρροή σε όλους τους Σέρβους στο Κοσσυφοπέδιο, από ό, τι σε 

οποιαδήποτε άλλη  χρονική στιγμή, μετά την λήξη του πολέμου. 

     Συνεχίζοντας ο Μπαϊράμι για τις παράλληλες δομές επισημαίνει ότι αυτές 

αποτελούν μια πολύ αρνητική επιρροή. Πρώτα απ 'όλα, είναι παράλληλες, επειδή δεν 

αναγνωρίζουν την εξουσία των θεσμών του ανεξάρτητου Κοσσυφοπεδίου. Επειδή 

αυτές οι παράλληλες δομές τώρα νομιμοποιούνται ως πραγματικοί  εκπρόσωποι  της 

σερβικής κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο, η αρνητική επίδραση είναι ακόμη 

μεγαλύτερη, γιατί τώρα, ως παράδοξο, οι σερβικές παράλληλες δομές, για 

παράδειγμα στην αστυνόμευση, επιτρέπεται να φορούν τη στολή της αστυνομίας του 
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Κοσσυφοπεδίου, η μισθοδοσία να καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του 

Κοσσυφοπεδίου και την ίδια στιγμή να είναι πιστοί στην κυβέρνηση της Σερβίας ως 

πρωταρχικό εργοδότη τους  και να θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες της Σερβίας, 

ενώ αρνούνται  να δεχτούν την κρατική υπόσταση του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό 

προκαλεί πολλά προβλήματα, όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ Σέρβων και Αλβανών, 

αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης του 

Κοσσυφοπεδίου βλέπουν αυτό ως την αποτυχία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί και 

να διατηρήσει την κυριαρχία και την ακεραιότητα του κράτους. Αυτό, στην ουσία, 

σημαίνει ότι η εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και μεταξύ της πολιτικής 

ηγεσίας των δύο λαών, είναι ακόμα εκεί, και μπορεί να εκραγεί ανά πάσα δεδομένη 

στιγμή. Επίσης, αυτό οδηγεί τον Μπαϊράμι στο συμπέρασμα ότι κάθε είδους 

αποσταθεροποίηση στο Κοσσυφοπέδιο αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε 

αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Οι εντάσεις μεταξύ Αλβανών του 

Κοσσυφοπεδίου και Σέρβων θα συμπεριλάβουν τη Σερβία, και στη συνέχεια θα 

μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την  Κοιλάδα του Πρέσεβο, και νοτιότερα 

στην ΠΓΔΜ , καθώς και  στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 

     Σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Αλβανών και Σέρβων στο 

Κοσσυφοπέδιο ο Μπαϊράμι πιστεύει πως η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά 

μετά τη συμφωνία των Βρυξελλών. Είναι αλήθεια ότι οι συμφωνία των Βρυξελλών 

κατέστησε δυνατό για τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδέψουν στην 

Σερβία, και αντίστροφα. Όμως, οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ Αλβανών και Σέρβων 

στο Κοσσυφοπέδιο δεν επηρεάστηκαν θετικά σε όλα. Το αντίθετο μάλιστα - επειδή οι 

συμφωνίες που έγιναν γίνονται αντιληπτές από την πλειοψηφία των Αλβανών ως 

παραχωρήσεις στη Σερβία, τα συναισθήματα σχετικά με τους Σέρβους είναι πιθανώς 

ακόμη πιο αρνητικά  από ό, τι πριν από τις συμφωνίες.  

    Επίσης, σύμφωνα με τον Μπαϊράμι, η κρίση στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 

καλοκαίρι του 2011, όταν οι Σέρβοι έστησαν οδοφράγματα στους δρόμους και ήρθαν 

αντιμέτωποι ακόμη και με το ΝΑΤΟ, ήταν ένα έμμεσο αποτέλεσμα ενός διαλόγου  

όταν το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με τις 

τελωνειακές σφραγίδες και η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου έστειλε ειδικές 

αστυνομικές μονάδες προς τα βόρεια, σε μια κακοσχεδιασμένη επιχείρηση η οποία 

οδήγησε σε ένα νεκρό αστυνομικό και σε οδοφράγματα. Αυτό το επεισόδιο, εκτός 

από απόδειξη ότι ο διάλογος μπορεί να παράγει προβλήματα, οδήγησε επίσης σε 

μεγαλύτερη δυσπιστία μεταξύ Αλβανών και Σέρβων. 
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    Τέλος η άποψη του Μπαϊράμι είναι ότι το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να είναι ένα 

λειτουργικό κράτος και αυτό δεν είναι δυνατόν αν η χώρα διοικείται από δύο 

διαφορετικές αρχές. Ενώ είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ανάγκη για πολύπλοκες 

λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους Αλβανούς όσο και τους Σέρβους να 

ξεπεράσουν δεκαετίες  εχθρότητας, η λύση πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματική 

και να οδηγήσει στη μετατροπή του Κοσσυφοπεδίου σε μία στερεή, νομική και 

πολιτική οντότητα. Μια κατάσταση που θα χαρακτηρίζει του πολίτες πλέον ως 

Κοσοβάρους. Όχι ως δύο ξεχωριστές οντότητες - Αλβανούς και Σέρβους! Ως εκ 

τούτου, η ανοχή σε παράλληλες δομές στο Κοσσυφοπέδιο, ακόμα και κάτω από το 

πρόσχημα της ενσωμάτωσης, μπορεί να παράγει μόνο μία κατάσταση Βοσνίας. Και 

αυτό δεν είναι μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί για προφανείς λόγους. 

 

 

   

4.3. Η σερβική προσέγγιση του ζητήματος των παράλληλων 

δομών 

 

  Προσεγγίζοντας το ζήτημα των παράλληλων δομών από την οπτική γωνία του 

σερβικού παράγοντα θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη ζητημάτων που έχουν να κάνουν 

αφενός με την επιβίωση μίας εθνικής και θρησκευτικής μειονότητας σε ένα ιδιαίτερο 

περιβάλλον και αφετέρου με την επιθυμία της Σερβίας να συνεχίσει την παρουσία της 

σε ένα γεωγραφικό χώρο για τον οποίο αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται να απολέσει 

οποιονδήποτε έλεγχο και κυριαρχία επ’ αυτού.  

   Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι της οργάνωσης παράλληλων διοικητικών δομών στους 

δήμους όπου επικρατεί το σερβικό στοιχείο, με έμφαση στους τομείς της υγείας και 

της εκπαίδευσης, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 

οποίες δεν υπάγονται στην κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου αλλά χρηματοδοτούνται 

και ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας. Γίνεται αντιληπτή λοιπόν 

μία ξεκάθαρη παρέμβαση της Σερβίας στα εσωτερικά του Κοσσυφοπεδίου.  

   Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει απαντηθεί είναι εάν το Κοσσυφοπέδιο είναι σε θέση να 

εφαρμόσει τις υποχρεώσεις του έναντι του σερβικού πληθυσμού όπως αυτές 

απορρέουν από τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου του Τόμας Χομπς για την 

δημιουργία του σύγχρονου κράτους.
 
Να εγγυηθεί δηλαδή και να εξασφαλίσει την 
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ασφάλεια, την ισονομία, την κοινωνική και οικονομική ευημερία, την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του σερβικού πληθυσμού ώστε να λάβει ως αντάλλαγμα 

από τον έτερο συμβαλλόμενο (σερβικό πληθυσμό) την κατάργηση των παράλληλων 

δομών και την υπαγωγή του στην εξουσία των Αρχών του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον 

απάντηση θα πρέπει να δοθεί και στο ζήτημα των στοχεύσεων της Σερβίας σε 

διεθνοπολιτικό επίπεδο από την επιθυμία διατήρησης των παράλληλων δομών. 
 

  Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα όσο το δυνατόν πληρέστερα και 

αντικειμενικότερα και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την σερβική 

προσέγγιση του ζητήματος των παράλληλων δομών τα οποία θα βοηθήσουν και στη 

γενικότερη κατανόηση της πολιτικής κατάστασης σήμερα στο Κοσσυφοπέδιο, 

λήφθηκε συνέντευξη από τον Milos Milovanovic, σερβικής καταγωγής πολίτη του 

Κοσσυφοπεδίου ο οποίος εργάζεται ως ειδικός σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Ε. για τα 

θέματα των παράλληλων δομών. Η ακόλουθη συνέντευξη λήφθηκε τηλεφωνικά στις 

27/4/2016.  

    Σύμφωνα λοιπόν με τον Μιλοβάνοβιτς σχετικά με την σημερινή κατάσταση των 

παράλληλων δομών ήδη από τη περίοδο της μονομερούς διακήρυξης της 

ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου το Φεβρουάριο του 2008, η Σερβία για λόγους 

τακτικής, έκλεισε ουσιαστικά τους παράλληλους δήμους και τους αντικατέστησε με 

τα περιφερειακά δημοτικά συμβούλια τα οποία λειτουργούν έως και σήμερα με αυτή 

τη μορφή. Σχετικά τώρα με τις παράλληλες δομές στον τομέα της υγείας και της 

εκπαίδευσης αυτές λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο σήμερα  με το οποίο 

λειτουργούσαν και το 1999. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρόοδος όσον 

αφορά την ενσωμάτωση ή την αποδόμηση των προαναφερόμενων παράλληλων 

δομών μετά τη συμφωνία των Βρυξελλών μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίου. 

Ενσωμάτωση παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση των παράλληλων δομών 

ασφαλείας που δραστηριοποιούνταν στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο και οι οποίες μετά τη 

συμφωνία εντάχθηκαν στις υπηρεσίες ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου. Τέλος όσον 

αφορά τα παράλληλα δικαστήρια αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν μόνο στο Βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο πλέον και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Σερβίας 

και Κοσσυφοπεδίου σε μία προσπάθεια ενσωμάτωσής τους καθώς το δικαστικό 

σύστημα του Κοσσυφοπεδίου παραμένει έως και σήμερα ανενεργό στο Βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο. Σχετικά με την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν οι παράλληλες 

δομές παρότι δεν έχουν πλέον πολιτική δύναμη παρά μόνο διοικητικές αρμοδιότητες 

τυγχάνουν, για διάφορους λόγους, υψηλής αποδοχής από το σερβικό πληθυσμό του 
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Κοσσυφοπεδίου. Ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης οι Σέρβοι του 

Κοσσυφοπεδίου δείχνουν αποκλειστική εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερα στον τομέα της 

εκπαίδευσης η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου δεν έκανε πολλά σχετικά με την 

διδασκαλία της σερβικής γλώσσας.  

    Συνεχίζοντας ο Μιλοβάνοβιτς αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη των Σέρβων του 

Κοσσυφοπεδίου προς την κυβέρνηση της χώρας επισημαίνει ότι υπάρχει γενικότερα 

έλλειψη ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ασφάλειά τους. Επίσης είναι διάχυτη η εντύπωση 

σύμφωνα με τον Μιλοβάνοβιτς ότι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου δεν κάνει και 

πολλά για την οικονομική και κοινωνική ευημερία των Σέρβων. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ένας Σέρβος που εργάζεται για τις παράλληλες δομές 

μπορεί να λαμβάνει δύο έως και τρεις φορές μεγαλύτερο μισθό απ’ ότι θα λάμβανε 

εάν εργαζόταν σε ίδια θέση αλλά υπαγόμενος στην κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου. 

Επιπλέον η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου δεν έχει κάνει και πάρα πολλά για να 

θεμελιώσει μηχανισμούς που θα εγγυούνταν την ισότητα στην κοινωνία πάνω σε 

διάφορα ζητήματα όπως για παράδειγμα το γλωσσικό. Η αναποτελεσματικότητα της 

κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου που προαναφέρθηκε προκαλεί πολλά προβλήματα 

στη διαπραγματευτική διαδικασία καθώς οι Σέρβοι δεν επιθυμούν σε καμία 

περίπτωση την αποδόμηση των παράλληλων δομών. Μία όμως αποτελεσματική 

κυβέρνηση θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιρροής που ασκούν οι 

παράλληλες δομές στον σερβικό πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου, θα διευκόλυνε με 

αυτόν τον τρόπο την διαπραγματευτική διαδικασία αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα 

οδηγούσε, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή, στην πλήρη αποδόμησή τους. 

Κάτι τέτοιο είναι μη αποδεκτό από τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και σε 

περίπτωση που θα συμβεί θα μπορούσε να προκαλέσει και ένα μεγάλο κύμα 

μετανάστευσης προς την Σερβία. 

    Επίσης σύμφωνα με τον Μιλοβάνοβιτς η αποδόμηση των παράλληλων δομών είναι 

απαράδεκτη για τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και η ενδεχόμενη αποδόμησή 

τους θα μπορούσε να προκαλέσει μία μεταναστευτική ροή προς τη Σερβία. Το 

ελάχιστο το οποίο σε αυτή τη χρονική συγκυρία δέχονται οι Σέρβοι του 

Κοσσυφοπεδίου είναι οι υπαγωγή των παράλληλων δομών στην Ένωση των 

σερβικών δήμων η οποία προβλέπεται από τη συμφωνία των Βρυξελλών. Ο ρόλος 

όμως των παράλληλων δομών και το πώς πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της 

Ένωσης δεν έχει καθοριστεί ακόμα και αποτελεί επίσης αντικείμενο του διαλόγου 

μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. 
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   Σχετικά με τον ρόλο της Σερβίας στο θέμα των παράλληλων δομών ο Μιλοβάνοβιτς 

επισημαίνει ότι είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτήσει από 

τη Σερβία,  κατά τη πορεία των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, να αναγνωρίσει 

το Κοσσυφοπέδιο. Κατά την άποψή του η Σερβία θα χρησιμοποιήσει των ζήτημα των 

παράλληλων δομών στην διαπραγματευτική διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναμένοντας να αποκομίσει οφέλη σε άλλα επίπεδα. Η ανάγκη όμως ύπαρξης των 

παράλληλων δομών είναι πραγματική και η Σερβία επιθυμεί αφενός με τη διατήρησή 

τους να προστατέψει όσο το δυνατόν περισσότερο του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου 

και αφετέρου να αποδείξει  στο λαό της Σερβίας ότι έχει διατηρήσει κάποιου είδους 

παρουσίας στο Κοσσυφοπέδιο και επηρεασμού της εκεί εσωτερικής πολιτικής 

κατάστασης. Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να προκαλέσει μεγάλο κόστος 

στους Σέρβους πολιτικούς γι’ αυτό και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδεικνύουν 

ότι είναι ψηλά στην ατζέντα τους. 

   Τέλος κατά την άποψη του Μιλοβάνοβιτς  η ύπαρξη των παράλληλων δομών εάν 

αυτές εξεταστούν από την οπτική γωνία των Αλβανών λειτουργεί 

αποσταθεροποιητικά. Η ύπαρξη των παράλληλων δομών σημαίνει για του Αλβανούς 

ότι η Σερβία έχει ακόμη αξιώσεις στην περιοχή, κάτι που ομολογουμένως τους 

προκαλεί μεγάλη ανησυχία, σε σημείο που να μην αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό τη 

συμφωνημένη Ένωση των σερβικών δήμων. Από την άλλη μεριά η ύπαρξη όμως των 

παράλληλων δομών λειτουργεί σταθεροποιητικά σε ότι αφορά τους Σέρβους καθώς 

ακόμα και σήμερα σε αυτές οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η ήρεμη στάση που κρατάει 

η συντριπτική πλειοψηφία των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου ενώ έχει ήδη αναφέρει 

ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της αποδόμησης των παράλληλων δομών. 

Τέλος είναι δεδομένο κατά τον Μιλοβάνοβιτς ότι ένα αποσταθεροποιημένο 

Κοσσυφοπέδιο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης για την 

ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα για την ΠΓΔΜ και τη Νότια Σερβία. 
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

                                     Συμπεράσματα 

   Αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί στην 

παρούσα μελέτη είναι ότι το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου είναι ένα πολύπλοκο 

διεθνοπολιτικό πρόβλημα το οποίο ενυπάρχει εδώ και αρκετούς αιώνες, 

διαμορφώνεται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και παθογένειες της ευρύτερης 

περιοχής των Βαλκανίων και ότι η εξεύρεση μια αμοιβαίως αποδεκτής λύσης είναι 

ένα ζήτημα πολύ δύσκολο να διευθετηθεί άμεσα. Επίσης είναι αντιληπτό ότι θα 

πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να εξευρεθεί μία λύση καθώς η διαιώνιση της 

παρούσας κατάστασης προκαλεί μία συστημική αστάθεια στο υποσύστημα των 

Βαλκανίων. 

   Η παρούσα μελέτη δεν φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία λύση για το πρόβλημα του 

Κοσσυφοπεδίου αλλά να μελετήσει το ρόλο που διαδραματίζει ο καταλυτικός 

παράγοντας της δύσκολης αυτής εξίσωσης ο οποίος είναι οι παράλληλες δομές των 

Σέρβων. Από τη μελέτη των στοιχείων μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

και προβληματισμοί. 

   Στο βαθμό που η ιστορία καθώς και ορισμένα δημογραφικά στοιχεία είναι ικανά να 

επηρεάσουν, να εξηγήσουν και να αποτελέσουν συνιστώσα λύσεων σύγχρονων 

διεθνοπολιτικών ζητημάτων, από την εξέταση των ισχυρισμών Αλβανών και Σέρβων 

σχετικά την ιστορικότητα του Κοσσυφοπεδίου προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα. 

Αρχικά όπως ιστορικά αποδεικνύεται οι Αλβανοί προϋπήρχαν των Σέρβων στην 

περιοχή του Κοσσυφοπεδίου καθώς τα πρώτα σλαβικά φύλα φαίνεται να 

εγκαταστάθηκαν σον 6
ο
 μ.χ. αιώνα.(οι Σέρβοι τον 12

ο
 αιώνα) ενώ στοιχεία για την 

ύπαρξη ιλλυρικών φύλων (προγονικά αλβανικά φύλα) υπήρχαν αρκετούς αιώνες 

νωρίτερα. Το Κοσσυφοπέδιο έχει για τους Σέρβους κυρίως συναισθηματική αξία η 

οποία πηγάζει αρχικά από τη χαμένη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389 εναντίον των 

Οθωμανών καθώς και από το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι φορέας μίας 

ισχυρής θρησκευτικής-ορθόδοξης κληρονομιάς. Καθώς φαίνεται οι Αλβανοί 

αποτελούσαν πάντοτε την πλειονότητα έναντι των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο. Οι 

Σερβικοί ισχυρισμοί περί σερβικής πληθυσμιακής υπεροχής μέχρι και την περίοδο 

της Μεγάλης Μετανάστευσης του 1690, οι οποίοι αμφισβητούνται από τους 

Αλβανούς, δεν βασίζονται σε επίσημα ιστορικά στοιχεία. Βέβαια ακόμη και αν 

υποθέσουμε ότι είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί αυτοί, έχουν πάρα πολύ μικρή έως και 
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καθόλου σημασία στη διαδικασία επίλυσης αυτού του σύγχρονου και πολύπλοκου 

διεθνοπολιτικού ζητήματος. 

    Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει κανείς να επισημάνει μέσα από την παρούσα 

μελέτη αφορά τις παράλληλες δομές. Όπως ήδη  αναλύθηκε οι παράλληλες δομές 

αφορούν κυρίως τους τομείς της ασφάλειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 

δικαιοσύνης, της υγείας και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι τομείς της ασφάλειας, 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δικαιοσύνης αποτελούν βασικούς θεσμούς κάθε 

σύγχρονου κράτους μέσω των οποίων ασκείται η κρατική εξουσία και 

χαρακτηρίζεται ένα κράτος ως κυρίαρχο.  Η ύπαρξη των παράλληλων αυτών δομών 

στερεί από την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου τη δυνατότητα να ελέγχει 

αποτελεσματικά ένα συγκεκριμένο μέρος της επικράτειάς της και ένα συγκεκριμένο 

μέρος των κατοίκων της. Αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες σε πολιτικό επίπεδο αφενός 

μεν γιατί δύναται να προκαλούνται εντάσεις και αστάθεια χωρίς να είναι σε θέση η 

κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να ελέγξει αποτελεσματικά την κατάσταση και να 

βασίζεται στην επέμβαση ή τη διαμεσολάβηση άλλων παραγόντων, όπως η διεθνής 

κοινότητα ή και η Σερβία και αφετέρου προκαλείται έντονη δυσαρέσκεια στους 

αλβανικής καταγωγής κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων τους. Η δυσαρέσκεια αυτή και τα φοβικά 

σύνδρομα που προκαλεί ως προς τις αξιώσεις της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο είναι 

ικανά να συντηρήσουν την αστάθεια στο Κοσσυφοπέδιο αλλά και να προκαλέσουν 

διάχυση μιας ενδεχόμενης κρίσης και σε γειτονικές χώρες. Σχετικά τώρα με τους 

τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, αυτοί αποτελούν βασικούς πυλώνες μέσω των 

οποίων ένα κυρίαρχο κράτος εγγυάται προς τους πολίτες του πρωτίστως την 

κοινωνική τους ευημερία και επιτυγχάνει μέσω αυτής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της έναντι τους. Συνεπώς η έλλειψη ελέγχου των δομών αυτών από την κυβέρνηση 

του Κοσσυφοπεδίου δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην όλη διαδικασία 

οικοδόμησης ενός σύγχρονου δυτικού κράτους και παρατείνει τη μη εξεύρεση λύσης 

η οποία με τη σειρά της συντηρεί την αστάθεια στο Κοσσυφοπέδιο με όλα τα 

επακόλουθα που προαναφέρθηκαν. 

    Όσον αφορά τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου αντιμετωπίζουν τις παράλληλες 

δομές με έντονη φοβικότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την ύπαρξη 

αυτών με οποιαδήποτε μορφή. Η ύπαρξή τους και μόνο δημιουργεί στους Αλβανούς 

την πεποίθηση ότι η Σερβία εγείρει ακόμη και σήμερα αξιώσεις στο Κοσσυφοπέδιο 

και προσπαθεί με τη διατήρηση των παράλληλων δομών να επηρεάζει την πολιτική 
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κατάσταση στο εσωτερικό του. Επιπλέον θεωρούν ότι η διεθνής κοινότητα κάνει 

πολλές παραχωρήσεις υπέρ της Σερβίας στο εν λόγω θέμα, εγείροντας με αυτό τον 

τρόπο και ζητήματα σκοπιμότητας σε βάρος των Αλβανών. Οι παράλληλες δομές 

παρά τις μεταλλάξεις τις οποίες υπέστησαν κατά την πορεία των ετών από το 1999 

έως και σήμερα, συνεχίζουν να υπάρχουν, να λειτουργούν αποτελεσματικά και να 

επηρεάζουν την πολιτική κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο. Ο ρόλος τους παρέμεινε 

στάσιμος και δεν επηρεάστηκε καθόλου από την πορεία του διαλόγου μεταξύ 

Πρίστινα και Βελιγραδίου και τη συμφωνία των Βρυξελλών, όπως στάσιμες 

παρέμειναν και οι διεθνοτικές σχέσεις μετά τη συμφωνία. Αυτή τη στιγμή το 

Κοσσυφοπέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα κυρίαρχο κράτος διότι ουσιαστικά πέρα 

από τη διεθνή κοινότητα που επηρεάζει σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις, η 

διοίκηση της χώρας γίνεται από δύο αρχές αντίθετες μεταξύ τους, την κυβέρνηση του 

Κοσσυφοπεδίου και τις παράλληλες δομές. Η διπλή διοίκηση υπό αυτή τη μορφή δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα μεταξύ 

Σέρβων και Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο, να προωθηθεί ο διάλογος και η όλη 

διαπραγματευτική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και 

σύγχρονου δυτικού κράτους. Αντίθετα μπορεί να προκαλέσει σχετικά εύκολα πηγές 

έντασης οι οποίες προωθούν την αστάθεια στο εσωτερικό του Κοσσυφοπεδίου. Ένα 

ασταθές Κοσσυφοπέδιο αποτελεί ένα ανίσχυρο παράγοντα στο Βαλκανικό 

υποσύστημα και σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες των Βαλκανίων μπορεί να 

οδηγήσει είτε γειτονικές χώρες είτε άλλους μη κρατικούς δρώντες στο να 

λειτουργήσουν αναθεωρητικά, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο συστημική 

ανωμαλία και διατάραξη της ισορροπίας της ισχύος. Η διατήρηση των παράλληλων 

δομών μπορεί να έχει και ως παράπλευρο αποτέλεσμα την διάθεση και άλλων 

μειονοτικών πληθυσμών της περιοχής να δημιουργήσουν, ακολουθούμενες το 

παράδειγμα του Κοσσυφοπεδίου (Αλβανοί της ΠΓΔΜ και της Νότιας Σερβίας κ.α.), 

παράλληλες δομές που θα λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικά για τις χώρες αυτές. 

    Από την πλευρά τους οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου δείχνουν ακόμη και σήμερα 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις παράλληλες δομές παρά στις Αρχές του 

Κοσσυφοπεδίου. Αυτό δεν είναι απόρροια μόνο της γενικότερης στάσης που 

διατηρούν οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου αλλά και της μειωμένης ικανότητας της 

κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την ισονομία, την 

οικονομική και κοινωνική ευημερία όχι μόνο των σερβικής αλλά και των αλβανικής 

καταγωγής κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου. Οι Σέρβοι σε καμία περίπτωση δεν 



 
75 

 

πρόκειται να αποδεχθούν πλήρη αποδόμηση των παράλληλων δομών παρά μόνο 

ενσωμάτωσή τους στην Ένωση των σερβικών Δήμων που προβλέπεται από την 

συμφωνία των Βρυξελλών. Μία πλήρης αποδόμηση θα οδηγούσε σε ένα ενδεχόμενο 

κύμα μετανάστευσης προς τη Σερβία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η 

κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου ήταν σε θέσει να εξασφαλίσει στους Σέρβους τα όσα 

παραπάνω αναφέρθηκαν και πάλι δεν θα γινόταν αποδεκτή μία πλήρης αποδόμηση 

των παράλληλων δομών. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι για τους 

οποίους οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου επιθυμούν την ύπαρξη των παράλληλων 

δομών είναι πολλοί περισσότεροι, έχουν πολιτικό υπόβαθρο και υπαγορεύονται από 

την Σερβία, η οποία για ευνόητους λόγους δεν επιθυμεί την σταθερότητα και την 

παγίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο. Αντίθετα δε, το κύμα 

μετανάστευσης σερβικής καταγωγής κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου, που δύναται να 

προκύψει έπειτα από μία ενδεχόμενη πλήρη αποδόμηση των παράλληλων δομών 

μπορεί να λειτουργήσει και σταθεροποιητικά για το Κοσσυφοπέδιο. Ειδικότερα η 

μείωση της ισχύος του σερβικού παράγοντα εντός της επικράτειας του 

Κοσσυφοπεδίου, λόγω μείωσης του πληθυσμού του, θα οδηγήσει συνακόλουθα σε 

σχετική αποδυνάμωση των φυγόκεντρων εκείνων δυνάμεων οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν αστάθεια στο Κοσσυφοπέδιο και συνακόλουθα στην ευρύτερη περιοχή 

των Βαλκανίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

                                   

 



 
77 

 

                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Ερωτήσεις που τέθηκαν στον Agron Bajrami 

1) Ποια είναι η άποψη της κοινής γνώμης (πολίτες, αξιωματούχοι, Τύπος, 

ακαδημαϊκοί) στο Κοσσυφοπέδιο σήμερα για το επίπεδο της εθνικής κυριαρχίας της  

χώρας; Είναι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου σε θέση να αποφασίζει αυτόνομα χωρίς 

την επιρροή εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς 

κοινότητας; Η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου ασκεί την εξουσία της σε όλη τη χώρα 

και σε όλους τους πολίτες που ζουν στο Κοσσυφοπέδιο;  

2) Ποιο είναι ο ρόλος  και σε τι βαθμό  οι σερβικές παράλληλες δομές υπάρχουν 

σήμερα και  επηρεάζουν την κυριαρχία της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου; Ποια είναι 

η άποψη της  κοινής γνώμης (πολίτες, αξιωματούχοι, Τύπος, ακαδημαϊκοί) για το 

επίπεδο εμπλοκής  της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο; Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της 

Σερβίας και της στάσης του σερβικού λαού του Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων 

των παράλληλων δομών εκεί; 

3) Σε ποιο βαθμό μπορούν οι παράλληλες δομές να επηρεάσουν  την εσωτερική 

πολιτική κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο και επιπλέον η σταθερότητα της χώρας; Οι 

άνθρωποι του Κοσσυφοπεδίου αισθάνονται ότι απειλούνται από την ύπαρξη των 

παράλληλων δομών; Πιστεύετε ότι ένα ασταθές Κοσσυφοπέδιο μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής; 

4) Ποιο είναι το επίπεδο της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κοινοτήτων στο 

Κοσσυφοπέδιο (Αλβανών  και Σέρβων) μετά τη συμφωνία των Βρυξελλών; Ποιο είναι 

το επίπεδο της ενσωμάτωσης ή της διάλυσης των παράλληλων δομών στις μέρες μας, 

σύμφωνα με τη συμφωνία των Βρυξελλών;  Εξακολουθούν να επηρεάζουν την πολιτική 

κατάσταση; 

5) Τι είναι  πρόθυμος  να δεχτεί  κατά μέγιστο και  κατ’ ελάχιστο ο λαός του 

Κοσσυφοπεδίου, όσον αφορά την ύπαρξη των παράλληλων δομών στο μέλλον του 

Κοσσυφοπεδίου; 
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Ερωτήσεις που τέθηκαν στον Milos Milovanovic 

 

1) Ποια είναι η παρούσα κατάσταση σήμερα στο Κοσσυφοπέδιο σχετικά με τις 

παράλληλες δομές ιδιαίτερα κιόλας μετά τη συμφωνία των Βρυξελλών; Υπάρχει 

ενσωμάτωση ή αποδόμηση αυτών και ποιος ο βαθμός εμπιστοσύνης του σερβικού 

πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου σε αυτές; 

2) Ποια είναι η άποψη των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να εγγυηθεί την ασφάλειά 

τους και να εκπληρώσει της υποχρεώσεις της στους τομείς της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και τις κοινωνικής ισότητας; 

Θα μπορούσε μία τέτοια αποτελεσματική κυβέρνηση να μειώσει την επιρροή των 

παράλληλων δομών ή και να οδηγήσει στη διάλυσή τους; 

3) Ποιο είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούν να δεχθούν οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου 

σχετικά με την μορφή, την έκταση των λειτουργιών και τον ρόλο των παράλληλων 

δομών; 

4) Ποιος είναι ο ρόλος της Σερβίας σχετικά με το ζήτημα των παράλληλων δομών; Εάν 

η Σερβία έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε αυτές ποιες είναι οι απαιτήσεις της σε 

διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο; 

5) Πιστεύετε ότι η ύπαρξη των παράλληλων δομών μπορεί να λειτουργήσει 

αποσταθεροποιητικά για το Κοσσυφοπέδιο και για την ευρύτερη περιοχή γενικότερα; 
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ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αντωνόπουλος Κων/νος και Μαγκλιβέρας Κων/νος, Το Δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011 

2. Baylis John, Smith Steve και Owens Patricia, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς 

πολιτικής: Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νικη 2013 

3. Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από τον 19
ο
 ως τον 21

ο
 αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση 

κρατών, Πατάκης, Αθήνα 2004 

4. Βερέμης Θάνος, Κοσσυφοπέδιο. Η μακρόσυρτη κρίση, εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 

2000 

5 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτια του, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

2002 

6. Hobbes Thomas, Λεβιάθαν, μτφ. Πασχαλίδης Γρηγόρης και Μεταξόπουλος 

Αιμίλιος, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 2006 

7. Hroch Miroslav και Todorova Maria, Εθνικό Κίνημα και Βαλκάνια, εκδόσεις 

Θεμέλιο, Αθήνα 1996 

8. Judah Tim, Κοσσυφοπέδιο. Πόλεμος και εκδίκηση, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 

2001 

9. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, Το Κόσοβο και οι αλβανικοί πληθυσμοί της 

Βαλκανικής, εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη,2000 

10. Κοντονής Χαράλαμπος και άλλοι, Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Προκλήσεις και προοπτικές στον 21
ο
 αιώνα. επιμ. Αρμακόλας Ιωάννης και Ντόκος 

Θάνος, εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 2011 

11 Κουσκουβέλης Ηλίας, Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική, Β έκδοση, εκδόσεις 

Ποιότητα, Αθήνα 2007 

12. Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

2004.  

13. Κωφός Ευάγγελος, Το Κοσσυφοπέδιο και η αλβανική ολοκλήρωση, εκδόσεις 

Παπαζήσης, Αθήνα 1998 

14. Maksimovic Ljubomir, Η εθνογένεση των Σέρβων στο μεσαίωνα, εκδόσεις Ίδρυμα 

Γουλανδρή- Χορν, Αθήνα 1994 
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15. Mearsheimer John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2011 

16. Ντόκος Θάνος και Πιέρρος Φίλιππος (επιμ.), Τα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο του 

Κοσσυφοπεδίου, εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, 2000 
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