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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα 

επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηείηαη απφ 

απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία 

κνπ»  

      Γηνλχζηνο Μεζζήλεο. 
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Διζαγωγή 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε έλα 

ζχλνιν ιαψλ ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο δψλεο. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη νη 

ζρέζεηο ηεο πξψελ απηφλνκεο πεξηνρήο ηεο παιαηάο, εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο 

κε ηελ Αιβαλία, κε ηελ εξβία, κε ηελ ΠΓΓΜ (Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο), αιιά θαη κε ηελ Διιάδα. Ζ εμέηαζε απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ θαη θχξησλ 

ηζνξξνπηψλ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ αλαδπζεί ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, 

εηδηθφηεξα κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ δπλακηθή δηείζδπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

παξάγνληα ζε έλαλ θφζκν πνπ θάπνηε έθιηλε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξνο ην 

πξψελ νζηαιηζηηθφ Μπινθ (ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη πσο ε πξψελ 

Οκνζπνλδηαθή Γηνπγθνζιαβία δελ είρε δηαηεξήζεη δηαρξνληθά νξηζκέλεο 

δηαθξηηέο απνζηάζεηο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηνπο δνξπθφξνπο ηεο). 

 

ΚΟΠΟ 

 Δηδηθά κεηά ηα κέζα πξνο ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αλαδχζεθε ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ έλα ζθεληθφ εληάζεσλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ 

απφζρηζε ηεο πεξηνρήο απφ ην θξάηνο ηεο εξβίαο. αθέζηαηα βέβαηα απηή ε 

εμέιημε εδψ θαη δεθαεηίεο έρεη λα θάλεη κε ηηο γεσπνιηηηθέο αλαπξνζαξκνγέο 

πνπ επηβάιινληαη ζηελ πεξηνρή θαη πνπ θαηά θχξην ιφγν έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ θξαηηδίσλ - θαηά ην δηαίξεη θαη βαζίιεπε 

- πνπ απνηεινχλ νληφηεηεο ειέγρνπ γηα ινγαξηαζκφ δπλάκεσλ φπσο νη Ζ.Π.Α.  

 Ζ ηχρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ σο αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο νληφηεηαο αθφκα 

κάιινλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αληηζηάζεσλ 

πνπ πθίζηαληαη απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ζε απηήλ ηελ πνιχπαζε 

γεσγξαθηθή δψλε, δειαδή ηνπο έξβνπο. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε εδψ θαη ην φηη ε αλάδπζε ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ζην 

Κνζζπθνπέδην πεξηπιέθεηαη κε ην δήηεκα ηεο αλάδπζεο ηεο ηδέαο πεξί 
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Μεγάιεο Αιβαλίαο, ζηνηρείνπ πνπ αλακθίβνια εγείξεη εχινγεο αλεζπρίεο ζε 

ρψξεο, φπσο ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Αιβαλίαο θη ελ κέξεη ε 

Διιάδα θαη ε Βνπιγαξία. Άιισζηε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, αιιά θαη κεηά απφ απηήλ, πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα ε ηδέα ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο κεγάιεο Αιβαλίαο πνπ πιένλ ζηηο κέξεο καο άιισζηε, 

θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη εδάθε ησλ θνπίσλ (φπνπ ην έλα ηξίην ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη Αιβαλνί), αιιά θαη ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ζπείξνπ).  

 Ζ ζεκαζία ηεο εμέηαζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηα 

γεηηνληθά θξάηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, απφ ηελ άπνςε φηη 

κέζσ απηήο ζα κπνξνχζε λα "αληρλεχζεη" θάπνηνο θαηαξρήλ ην πιαίζην ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ ηζνξξνπηψλ θαη πξαγκαηηθνηήησλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη ζηα Βαιθάληα εδψ θαη ρξφληα. Σελ ίδηα ζηηγκή σζηφζν, είλαη 

δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ θαη νη φπνηεο πξννπηηθέο σο πξνο ηηο ζρέζεηο απηέο, 

αιιά θαη αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο κεηαβνιήο ησλ 

ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηηο επεξρφκελεο δεθαεηίεο. Φπζηθά 

κηα ηέηνηα πξννπηηθή έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ Διιάδα. 

 

 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

 Ζ εξγαζία ζε έλα πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηελ Αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο. ε έλα 

δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζρέζεηο κε ηε εξβία θαη ζε έλα ηξίην 

ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία. Αληίζηνηρα, ζε έλα ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ζε έλα πέκπην γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα. Αθνινπζνχλ ηα 

πκπεξάζκαηα θαη ν Δπίινγνο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη ε έκθαζε 

δίλεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο δηπισκαηίαο, θαζψο ην Κφζζνβν 

δελ δηαζέηεη αμηφκαρεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ λα ρξήδνπλ ιεπηνκεξνχο 

αλάιπζεο θαη πεξηγξαθήο. 
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 Αο ζεκεησζεί πσο σο πξνο ηε κεζνδνινγία, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε αθνινπζήζεθε ην ζχζηεκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Με 

άιια ιφγηα, ν γξάθσλ άληιεζε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ έλα ζχλνιν 

εγρεηξηδίσλ, βηβιίσλ άξζξσλ θιπ., ζρεηηθψλ κε ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν. 

πγρξφλσο φκσο, ε παξάζεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, έγηλε κε φζν πην θξηηηθφ 

ηξφπν ήηαλ εθηθηφ. 
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Κεθάλαιο Α. Ιζηορικά ζηοιτεία  

 Σν Κνζζπθνπέδην είλαη κηα ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή, σο πξνο ηελ 

θπξηαξρία ηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη πνπ ηζηνξηθά 

είρε απνηειέζεη ηκήκα ηεο παιαηάο εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο. Ζ πεξηνρή πνπ 

ζηηο κέξεο καο θαηνηθείηαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% απφ αιβαλφθσλνπο, 

θήξπμε κνλνκεξψο ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 2008, παίξλνληαο ηελ νλνκαζία 

Γεκνθξαηία ηνπ Κνζζφβνπ. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ζε ζηξαηεγηθφ γεσπνιηηηθά 

ζεκείν θαη ζπλνξεχεη κε ηελ Αιβαλία, ηελ εξβία, ηελ ΠΓΓΜ θαη ην 

Μαπξνβνχλην θαη απνηειεί ζεκαληηθφ πέξαζκα θαη ζεκείν ζχλδεζεο ηεο 

πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ κε ηελ Αδξηαηηθή, αιιά θαη κε ηελ γεσγξαθηθή δψλε 

ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην Κνζζπθνπέδην είρε ππάξμεη ε πξψηε πεξηνρή 

ζηελ εληαία Γηνπγθνζιαβία, φπνπ είραλ μεζπάζεη έληνλεο ηαξαρέο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, κε αθνξκή ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο απηνλνκίαο 

απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ. Ζ ζεξβηθή θπβέξλεζε 

εδψ θαη ρξφληα θπζηθά δελ αλαγλσξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο πεξηνρήο, 

ζεσξψληαο ηελ θαζαξά θνκκάηη ηνπ εζληθνχ ηεο εδάθνπο. Μάιηζηα, ην 

Κνζζπθνπέδην είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ ζπλείδεζε ησλ έξβσλ κε ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ηνπο, φπσο ε Μάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 1389, ζην 

πιαίζην ησλ αγψλσλ θαη ηεο αληίζηαζήο ηνπο ελάληηα ζηελ νζσκαληθή 

θπξηαξρία θαη θαηάθηεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κάρε ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ησλ έξβσλ, κε απνηέιεζκα ε ηχρε 

ηεο πεξηνρήο ζηηο κέξεο καο λα ζπληζηά έλα επαίζζεην δήηεκα γηα ην ζεξβηθφ 

ιαφ.1 

 Ζ ηζηνξία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ αλάγεηαη ζηελ παιαηνιηζηθή επνρή κε 

βάζε επξήκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ πεξηνρή θαη πνπ αλάγνληαη ζηελ 

επνρή ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Βίληηζαο θαη ηνπ ηάξηζεβν. Παξάιιεια ζηελ 

πεξηνρή Μεηφρηα έρνπλ αλαθαιπθζεί ηάθνη ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηνπ 

ηδήξνπ. Σν Κνζζπθνπέδην ραξαθηεξηδφηαλ αλέθαζελ απφ ηνλ πινχην 

πξψησλ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα εδξαησζνχλ ζηελ 

                                                           
1
Waley Daniel & Denley Peter, Later Medieval Europe: 1250-1500, (London: Routledge, 2013,)  374 
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πεξηνρή ζεκαληηθνί ηνπηθνί πνιηηηζκνί. Δηδηθφηεξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ρχζεθε αξθεηφ θσο ζην πξντζηνξηθφ θαη ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ κέζα απφ έλα πιήζνο επξεκάησλ.2 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Αξραηφηεηαο ην Κφζζνβν θαηνηθνχληαλ απφ έλα 

πιήζνο θπιψλ, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ νη ιεγφκελνη Γάξδαλεο. Ζ εζλνινγηθή 

θαη γισζζνινγηθή ηαπηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ σο ηηο κέξεο καο αθφκα, δελ είλαη 

πιήξσο εμαθξηβσκέλε. Οη Γάξδαλεο βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή εηδηθφηεξα θαηά 

ηελ Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιαφ ελ γέλεη, 

θαίλεηαη λα πθίζηαηαη σο ζήκεξα δηρνγλσκία, αλαθνξηθά κε ην αλ ήηαλ 

Ηιιπξηνί ή Θξάθεο, αλ θαη κάιινλ ε πεξηνρή είρε θπξηαξρεζεί θπξίσο απφ 

ζξαθηθά θχια κε πξνζκίμεηο θαη επηξξνέο απφ ηνπο Ηιιπξηνχο.3 

 Σειηθά ε πεξηνρή θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 165 π.Υ. θαη 

απνηέιεζε θνκκάηη ηεο επαξρίαο ηνπ Ηιιπξηθνχ. Αξγφηεξα επξφθεηην λα 

θαηαζηεί θνκκάηη ηεο επαξρίαο ηεο Άλσ Μνηζίαο (ην 87 κ.Υ.). ηελ πνξεία 

ππήξμαλ αξθεηέο επηδξνκέο δηαθφξσλ ιαψλ ζην Κνζζπθνπέδην, ηδηαίηεξα 

κεηά ηνλ 4ν αηψλα κ.Υ. Οη επηδξνκέο απηέο θιηκαθψζεθαλ κε ηελ εηζβνιή 

ζιαβηθψλ θχισλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ θαη ηνπ 7νπ αηψλα κ.Υ. Ζ επνρή 

κάιηζηα ηνπ πξψηκνπ Μεζαίσλα απνηειεί έλα θελφ, αλαθνξηθά κε ηηο 

αξραηνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

θαη απηφ αλακθίβνια κπνξεί λα ζεσξεζεί δείγκα ηεο έληνλεο αζηάζεηαο πνπ 

ζεκεηψζεθε ιφγσ ησλ εηζβνιψλ απηψλ.4πγρξφλσο, φηη είρε απνκείλεη ζηελ 

πεξηνρή απφ ηνπο δηάθνξνπο αξραίνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, επξφθεηην 

ζχληνκα λα απνξξνθεζεί απφ ηα κεγάια θχκαηα ιάβσλ πνπ βξέζεθαλ εθεί. 

 Ζ ηζηνξία θαη ε δεκνγξαθηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο ηνπ Κνζζφβνπ δελ 

είλαη γλσζηή κε βεβαηφηεηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο Όζηεξεο Αξραηφηεηαο έσο 

θαη ηνλ 13ν αηψλα. Καηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο αληίζηνηρα, ην 

Κνζζπθνπέδην ππήξμε ην κήιν ηεο έξηδνο αλάκεζα ζε ηνπηθέο δπλάκεηο, 

φπσο ε εξβία, ε Βνπιγαξία θαη ην Βπδάληην. Ζ πεξηνρή απνξξνθήζεθε απφ 

                                                           
2
Berisha Milot, Archaeological Guide of Kosovo, (Pristine: Archaeological Institute and Ministry of Culture, 

Youth and Sports, 2012)7 
3
Wilkes J.J., The Illyrians, (London: Wiley - Blackwell, 1992),  190 

4
Curta Fl., The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, 500-700 A.C., 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 78 
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ην βνπιγαξηθφ θξάηνο ην 850, ην 1018 πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ησλ 

Βπδαληηλψλ (κάρε ζην Κιεηδί), αιιά απνηέιεζε ζηαζεξά εζηία ζιαβηθήο 

αληίζηαζεο θαηά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηνπο επφκελνπο αηψλεο. ηελ 

πνξεία επξφθεηην λα θπξηαξρήζνπλ νη έξβνη θαη ην απφγεην ηεο δχλακήο ηνπο 

ζηελ πεξηνρή ζεκεηψζεθε πεξί ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα. Σν δελίζ απηήο ηεο 

δχλακεο ησλ έξβσλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη ζπγθεθξηκέλα λα ηνπνζεηεζεί 

θαηά ην έηνο 1346, φηαλ δεκηνπξγήζεθε ε ζεξβηθή απηνθξαηνξία ησλ 

Βαιθαλίσλ. Σν Κνζζπθνπέδην ήηαλ κάιηζηα ζην επίθεληξν απηήο ηεο κεγάιεο 

αθκήο ζε πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ - δηπισκαηηθφ 

επίπεδν. 

  Μάιηζηα, απφ απηήλ ηελ πεξίνδν δηαζψδεηαη έλα πιήζνο ζεκαληηθψλ 

ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, φπσο εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ πνπ ζήκεξα αλήθνπλ 

ζηελ παγθφζκηα θιεξνλνκηά ηεο UNESCO, φπσο ην Καζνιηθφ ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ηνπ Πεηο θαη ην Μνλαζηήξη ηεο Γθξαηζάληηζα. 

 

Δηθφλα 1: Σν Καζνιηθφ ηεο Μνλήο Γθξαηζάληηζα 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ, φηη ε ζεξβηθή θπξηαξρία ζην Κνζζπθνπέδην είρε 

παγησζεί θαη εμαζθαιηζηεί απφ ηνλ έξβν Πξίγθηπα ηέθαλν Νεκάληα θαηά ηα 

ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα. Παξάιιεια κηα ζεκαληηθή πεγή ηεο επνρήο, 

ζπγθεθξηκέλα ε ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο πξηγθίπηζζαο Άλλαο Κνκλελήο, 
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αλαθέξεη πσο ζηελ επνρή ηεο πιένλ νη έξβνη θπξηαξρνχζαλ ζην 

Κνζζπθνπέδην.5 

 Παξά ηελ ήηηα ζηε κάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 1389 ε ζεξβηθή 

επηξξνή θαη θαηά θάπνην ηξφπν θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή δελ απσιέζζεθε γηα 

αξθεηά ρξφληα αθφκα. πσο έρεη ζεκεηψζεη ν Noel Malcolm νη έξβνη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είραλ θπβεξλήζεη ζην Κνζζπθνπέδην γηα ζρεδφλ αθφκα 70 

ρξφληα. 6 Ζ νζσκαληθή εμνπζία είρε επεθηαζεί πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο δήισζεο ππνηαγήο θαη εμάξηεζεο ησλ δηαθφξσλ ηνπηθψλ 

πξηγθίπσλ ζην νζσκαληθφ θξάηνο, παξά κέζα απφ ηελ άκεζε ζηξαηησηηθή 

θαηάθηεζε. 

 Σν Κνζζπθνπέδην ηειηθά ζα απνηεινχζε επίζεκα ηκήκα ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1455 σο ην 

1912. Τπήξμε ζπγθεθξηκέλα ηκήκα ηνπ βηιαεηηνχ ηεο Ρνχκειεο θαη απφ ην 

1869 απνηέιεζε κηα μερσξηζηή επαξρία. ε απηφ ην δηάζηεκα, ε πεξηνρή 

θαηαθηήζεθε γηα ιίγν θαηξφ απφ ηνπο Απζηξηαθνχο (πεξί ηα ηέιε ηνπ 17νπ 

αηψλα) αιιά ζχληνκα πεξηήιζε θαη πάιη ζηελ νζσκαληθή εμνπζία. Γεληθφηεξα 

θάπνηεο επεκβάζεηο είηε ησλ Απζηξηαθψλ είηε αξγφηεξα ησλ Ρψζσλ ζηελ 

πεξηνρή ήηαλ πξνζσξηλέο θαη ρσξίο λα απνηειέζνπλ πνηέ ζεκαληηθή απεηιή 

γηα ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία.7 

                                                           
5
 Anne Comnene, Alexiade - Regne de l' Empereur Alexis I Comnene 1081-1118, (text etablit et traduit epar 

B. Leib, Paris, 1937), 147-148 
6
Malcolm N., Kosovo: A short History, (New York: New York University Press, 1999), 58 

7
Anscombe Fr., (2006). "The Ottoman Empire in recent international politics - II: the case of Kosovo" in the 

International History Review 28(4): 758-793 
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Δηθφλα 2: Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην ηνπ 

βηιαεηηνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο 

 Μάιηζηα, ην 1690, ππφ ηελ αξρεγία ηνπ ηνπηθνχ έξβνπ Παηξηάξρε, 

ζεκεηψζεθε κηα κεγάιε έμνδνο έξβσλ απφ ηελ πεξηνρή νη νπνίνη 

κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην βνξξά, ελψ ην 1766 νη Οζσκαλνί θαηήξγεζαλ ην 

ηνπηθφ Παηξηαξρείν ηνπ Πεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην ηφηε ζαληδάθη ηεο 

πεξηνρήο ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην ζεκεξηλφ Κνζζπθνπέδην. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο αλάκεζα ζην 1888 θαη ην 1912 ε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα είρε επεθηαζεί αθφκα πην πνιχ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη θαη 

ηκήκαηα ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. ε φιν 

απηφ ην δηάζηεκα, νη έξβνη είραλ ζπλερίζεη λα απνηεινχλ (έσο θαη ηνλ 19ν 

αηψλα) ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή.8 

 Απηή ήηαλ εμάιινπ, ε επνρή θαηά ηελ νπνία απμήζεθε δξακαηηθά ν 

αξηζκφο ησλ Αιβαλψλ ζην Κνζζπθνπέδην, αλ θαη νξηζκέλνη ηζηνξηθνί είλαη ηεο 

άπνςεο, φηη επί αηψλεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη έξβνη θαη νη Αιβαλνί 

θπξηαξρνχζαλ εμίζνπ θαη πσο απιά αλά δηαζηήκαηα, ε πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ αλήθε πφηε ζηε κία θαη πφηε ζηελ άιιε εζλφηεηα.9 

  Μεηά ηνλ 16ν αηψλα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ δηαθφξσλ Αιβαλψλ 

ηνπηθψλ αξρεγψλ θαη θπιάξρσλ κεηαζηξάθεθε ζην Ηζιάκ θαη απηφ 

                                                           
8
Banac Ivo, (1993). "Misreading the Balkans", in Foreign Policy, 93: 173-182 

9
Anscombe Fr., (2006). "The Ottoman Empire in recent international politics - II: the case of Kosovo" in the 

International History Review 28(4): 758-793 
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ζπλεπαθφινπζα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο. Δδψ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη κηα 

αληηγλσκία, σο πξνο ην αλ ππήξραλ θαη απφ παιαηφηεξα ζπκπαγείο αιβαληθνί 

πιεζπζκνί ζηελ πεξηνρή ή αλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ Οζσκαλψλ. Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε κάιινλ είλαη ε ζσζηφηεξε, παξφιν πνπ 

απφ ηελ άιιε κεξηά επίζεο, είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο ππήξραλ ήδε θαηά ην 

Μεζαίσλα θάπνηεο νκάδεο Αιβαλψλ θηελνηξφθσλ ζην Κνζζπθνπέδην. 10 

Φαίλεηαη ζπγθεθξηκέλα, φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο 

κεηαθηλεζήθαλ κεγάιεο πιεζπζκηαθέο κάδεο απφ ηελ Αιβαλία πξνο ην 

Κνζζπθνπέδην, πξνθεηκέλνπ λα θαηνηθεζνχλ ηκήκαηά ηνπ πνπ είραλ αδεηάζεη 

θπξηνιεθηηθά, ηδίσο κεηά απφ ηελ πξναλαθεξφκελε κεγάιε έμνδν ηνπ 1690 

πνπ έθαλαλ νη έξβνη πξνο ην βνξξά.11 

 Οη Αιβαλνί γηα αξθεηφ θαηξφ είραλ ππάξμεη έλα ζεκαληηθφ θαη πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηνπο Οζσκαλνχο ζηελ πεξηνρή. Κη απηφ θαζψο, ιφγσ ηεο 

ηζιακηθήο πίζηεο, ηελ νπνία είραλ αζπαζηεί απφ αηψλεο πξηλ, ζεσξνχληαλ 

αμηφπηζηνη απφ ηελ Τςειή Πχιε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ αλάδπζε ησλ 

εζληθηζκψλ ζηελ πεξηνρή θαηά ην 19ν αηψλα πάλησο, ζα έθεξλε ζε 

ζχγθξνπζε ηνπο έξβνπο κε ηνπο Αιβαλνχο. Οη ίδηνη νη Αιβαλνί είραλ 

εθθξάζεη νξηζκέλεο πξψηκεο δηαζέζεηο απηνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηεο πεξηνρήο 

ησλ Βαιθαλίσλ κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Έλσζεο ηνπ Πξίδξελ ην 1878, φπνπ 

επηδηψρζεθε ε έλσζε φισλ ησλ Αιβαλψλ ηεο ρεξζνλήζνπ, αιιά ρσξίο λα 

επηδησρζεί ε θαηάξξεπζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Ζ Έλσζε ηνπ Πξίδξελ 

βέβαηα είρε δηαιπζεί ην 1881 αιιά ήδε είρε αξρίζεη λα θαιιηεξγεί θαη ζηνπο 

Αιβαλνχο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη θαηά πξνέθηαζε φισλ ησλ Βαιθαλίσλ ην 

αίζζεκα ηνπ εζληθηζκνχ.12 

 ηελ πνξεία ε ζχγθξνπζε κε ην ζεξβηθφ ζηνηρείν ζα θαζίζηαην αθφκα 

εληνλφηεξε. Απηφ γηα παξάδεηγκα έγηλε εκθαλέο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξβν - 

ηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1876-78, φηαλ πεξί ηνπο 70.000 Αιβαλνχο 

                                                           
10

Ramet Sabrina, The Kingdom of God or the Kingdom of Ends: Kosovo in Serbian Perception, in Mary 
Buckley & Sally N. Cummings, Kosovo: Perceptions of War and its Aftermath, (New York: Continuum Press, 
2002), 30-46 
11

Banac Ivo, (1993). "Misreading the Balkans", in Foreign Policy, 93: 173-182 
12

Gawlrych G., The Crescent and the Eagle, (London: Palgrave/McMillan, 2006),  287 
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Μνπζνπικάλνπο κεηαθηλήζεθαλ απφ ην ζαληδάθη ηεο Νηο πξνο εθείλν ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Απηή ε αληηπαξάζεζε επξφθεηην λα θαηαζηεί αθφκα πην 

εκθαλήο, ζηελ πεξίνδν ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ηνπ 1912-13, αιιά θαη θαηά 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δσήο ηεο εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο. Σν 1912 ελ ησ 

κεηαμχ, ζεκεηψζεθε κηα κεγάιε εμέγεξζε ησλ Αιβαλψλ ελαληίνλ ησλ 

Οζσκαλψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη απηή ε εμέιημε ζπλδπάζηεθε ηφηε 

θαη κε ηελ απψιεηα ησλ ηειεπηαίσλ νζσκαληθψλ εδαθψλ ζηα Βαιθάληα, κεηά 

απφ ηελ ζχγθξνπζε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Πάλησο, εδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, φηη απηή ε εμέγεξζε ζηξεθφηαλ θαηά θχξην ιφγν ελαληίνλ ησλ 

Νεφηνπξθσλ θαη πσο νη Αιβαλνί είραλ ζειήζεη λα βαδίζνπλ ην 1912 πξνο ηε 

Θεζζαινλίθε, ψζηε λα επαλαθέξνπλ ζηελ εμνπζία ηνλ ζνπιηάλν Αβδνχι 

Υακίη.13 

 Μεηά απφ ηελ ήηηα ησλ Οζσκαλψλ ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, 

ππεγξάθε ην 1913 ε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ κε ηελ νπνία έγηλε ν 

δηακνηξαζκφο ησλ δηαθφξσλ εδαθψλ ησλ Βαιθαλίσλ αλάκεζα ζηνπο ληθεηέο 

εθείλσλ ησλ αλακεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα ην δπηηθφ Κνζζπθνπέδην (πεξηνρή 

ησλ Μεηνρίσλ) εληάρζεθε ζην θξάηνο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ελψ ην αλαηνιηθφ 

Κνζζπθνπέδην ελζσκαηψζεθε ζην Βαζίιεην ηεο εξβίαο.14 

 Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαηά ηελ νπνία νη έξβνη είραλ 

επηρεηξήζεη λα πξνβνχλ ζε αιινίσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

πεξηνρήο, κε ηελ επαλαθαηνίθεζή ηεο απφ ζεξβηθνχο πιεζπζκνχο, νη Αιβαλνί 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δελ αλαγλσξίδνληαλ σο κηα απφ ηηο ηξεηο θπξίαξρεο 

εζλφηεηεο ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ βαζηιείνπ (έξβνπο, Κξνάηεο θαη 

ινβέλνπο).Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ζε θάπνην βαζκφ ν 

πιεζπζκφο ησλ έξβσλ ζε ηέηνηα επίπεδα, ψζηε λα αλαηξαπεί ην 

πιενλέθηεκα πνπ είραλ πιένλ εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο νη Αιβαλνί. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ πσο ην Βειηγξάδη θαηά ηηο δεθαεηίεο πξηλ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

πξνζπαζνχζε λα πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνπο έξβνπο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθηλεζνχλ ζηελ πεξηνρή. Σαπηφρξνλα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ην φηη έγηλαλ 

                                                           
13

Malcolm N., Kosovo: A short History, (New York: New York University Press, 1999), 278 
14

Στοίδιο, ςελ. 279 
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πξνζπάζεηεο εθείλε ηελ επνρή, πξνθεηκέλνπ λα αθνκνησζνχλ πνιηηηζηηθά θαη 

γισζζηθά νη Αιβαλνί απφ ηνπο έξβνπο.15 

 Δθείλε ηελ πεξίνδν, ην Κφζζνβν είρε ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο. 

Ζ κία ήηαλ εθείλε ησλ λφηησλ Μεηνρηψλ πνπ αλήθε ζηε εξβία, ε δεχηεξε 

εθείλε ησλ δεχηεξσλ Μεηνρηψλ πνπ αλήθε ζην Μαπξνβνχλην, ε ηξίηε εθείλε 

ηνπ θεληξηθνχ Κνζζφβνπ θαη ε ηέηαξηε εθείλε ηνπ Εβέηζαλ (πνπ επίζεο αλήθε 

ζηελ εξβία). Σειηθά έλα λέν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνσζήζεθε ζηηο 26 

Απξηιίνπ ηνπ 1922 ζην Βαζίιεην ηεο εξβίαο, ε πεξηνρή ρσξίζηεθε ζε ηξεηο 

λέεο πεξηθέξεηεο: ην θεληξηθφ Κφζζνβν, ηε Ράηζθα θαη ηε Εέηα.  

 ην πιαίζην ησλ πηέζεσλ πνπ αζθήζεθαλ ζηνπο αιβαλφθσλνπο ηεο 

πεξηνρήο, εθείλε ηελ πεξίνδν, απαγνξεχηεθε ζηνπο Αιβαλνχο Κνζνβάξνπο λα 

δηδάζθνληαη ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Δίλαη ελδεηθηηθφ άιισζηε πσο γηα έλα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην Βαζίιεην ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απηή ε πνιηηηθή 

αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ δηαθφξσλ κεηνλνηήησλ, κε εμαίξεζε ηνπο έξβνπο, 

ηνπο Κξνάηεο θαη ηνπο ινβέλνπο. ε φια απηά επξφθεηην λα πξνζηεζεί θαη κηα 

αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ έιαβε ρψξα ην 1919 θαη κε ηελ νπνία αζθήζεθαλ 

έληνλεο πηέζεηο ζηνπο Αιβαλνχο θηεκαηίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

Με βάζε δπν ζπκθσλίεο πνπ ππεγξάθεζαλ ην 1935 θαη ην 1939 αλάκεζα ζηε 

Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Σνπξθία, απνθαζίζηεθε 240.000 Αιβαλνί ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηελ Σνπξθία. Δληνχηνηο φκσο, ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία δελ πινπνηήζεθε πνηέ, εμαηηίαο ηνπ μεζπάζκαηνο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.16 

 Πάλησο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έλαο κεγάινο 

αξηζκφο έξβσλ θαη Μαπξνβνχλησλ επξφθεηην λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή 

(αλ θαη νη απψιεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν ησλ έξβσλ φζν θαη ησλ Αιβαλψλ, 

ήηαλ αξθεηά ρακειέο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο). 

Τπνινγίδεηαη ζπγθεθξηκέλα, φηη νη απψιεηεο ησλ έξβσλ ζηελ πεξηνρή θαηά ην 
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Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ήηαλ γχξσ ζηα 7.000 άηνκα, ελψ ησλ Αιβαλψλ ην πνιχ 

ίζσο θνληά ζηηο 2.500 κε 3.000 άηνκα. Ο αξηζκφο ησλ έξβσλ πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην Κνζζπθνπέδην ζην δηάζηεκα 1941 - 1945 ζεσξείηαη πσο 

θπκαίλεηαη απφ 30.000 έσο 100.000 άηνκα. Αληηζηνίρσο, νη Αιβαλνί πνπ 

κεηαθηλήζεθαλ ηφηε πξνο ηελ πεξηνρή ππνινγίδνληαλ ζε 72.000 άηνκα. 17 

Φαίλεηαη πσο απηέο νη κεηαθηλήζεηο είραλ νξγαλσζεί θπξίσο απφ ηνπο Ηηαινχο, 

αλ θαη κε βάζε ηα αξρεία ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα απφ εθείλε ηελ επνρή, δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα απηή ηελ δηαδηθαζία. 

 ηαλ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Σίην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηα ηέιε 

ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Οκνζπνλδηαθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ε πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ επξφθεηην λα απνθηήζεη ηα 

ζχγρξνλά ηεο ζχλνξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη απηά ηα ζχλνξα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβάδηδαλ κε εθείλα πνπ φξηδαλ ην παιηφ βηιαέηη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαηά ηελ νζσκαληθή επνρή. Άιισζηε πιένλ ηκήκαηα ηνπ 

παιαηνχ βηιαεηηνχ είραλ απνξξνθεζεί απφ ηηο λέεο ηνπηθέο Οκνζπνλδηαθέο 

Γεκνθξαηίεο ηεο εξβίαο, ηεο Μαθεδνλίαο (θφπηα) θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, 

αιιά θαη απφ ηελ Αιβαλία.18 

 

Δηθφλα 3: Ζ ζεκαίαο ηεο αιβαληθήο κεηνλφηεηαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εληαίαο νζηαιηζηηθήο Γηνπγθνζιαβίαο 
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 ηα πιαίζηα ηεο Δλσκέλεο νζηαιηζηηθήο Οκνζπνλδίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη 

ησλ Αιβαλψλ, φπσο είρε ζπκβεί άιισζηε θαη θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αηψλεο ιφγσ ηεο επέκβαζεο δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, φπσο εθείλεο ησλ 

Απζηξηαθψλ, ησλ Οζσκαλψλ θαη ησλ Ρψζσλ.  Απηέο νη πξνζηξηβέο είραλ ηε 

βάζε ηνπο ηφζν ζηηο αληηζέζεηο πνπ είραλ αλαδπζεί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αηψλεο, φζν θαη ζην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο πνπ πξνέθπςε 

ζχληνκα αλάκεζα ζηε νζηαιηζηηθή Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Αιβαλία ηνπ Δκβέξ 

Υφηδα. Γελ είλαη εμάιινπ ηπραίν πσο εθείλν ην δηάζηεκα επηβιήζεθαλ ζθιεξά 

κέηξα εηο βάξνο ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, κε ην ζθεπηηθφ πσο ήηαλ 

ππνζηεξηθηέο ηνπ ζηαιηληθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Υφηδα. 

 Σν 1956 έιαβε ρψξα ζηελ Πξίζηηλα κηα ζηεκέλε δίθε, φπνπ πνιινί 

Αιβαλνί θνκκνπληζηέο ηεο πεξηνρήο θαηεγνξήζεθαλ πσο ήηαλ θαηάζθνπνη 

ηνπ ηφηε αιβαληθνχ θαζεζηψηνο. Απηά ηα άηνκα θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνιπεηείο 

πνηλέο. Παξάιιεια, ν πςειά ηζηάκελνο ηφηε έξβνο θνκκνπληζηήο Aleksandar 

Rankovic πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ηνπο ληφπηνπο έξβνπο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζην λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνκκαηηθή 

λνκελθιαηνχξα ηεο πεξηνρήο.19 

 Οη Αιβαλνί εθείλε ηελ πεξίνδν δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα θαη άζθεζαλ 

πηέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο έξβνπο ζε 

ηνκείο, φπσο ε αλάιεςε ζέζεσλ ζηα ζψκαηα αζθαιείαο ή ζε δηάθνξεο 

θπβεξλεηηθέο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο. Ζ θαηάζηαζε πξάγκαηη πξνο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 είρε αξρίζεη λα κεηαβάιιεηαη, θαζψο ζηελ νζηαιηζηηθή 

Γηνπγθνζιαβία επξφθεηην λα θπξηαξρήζνπλ ζηαδηαθά δηάθνξνη κεηξηνπαζείο 

κεηαξξπζκηζηέο (θπξίσο ινβέλνη θαη Κξνάηεο), νη νπνίνη έδσζαλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο. 

Βαζηθφο θαλφλαο, κε άιια ιφγηα, είρε ππάξμεη ην λα απνθηήζνπλ νη επηκέξνπο 

δεκνθξαηίεο θαη πεξηνρέο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο κεγαιχηεξε απηνλνκία. 

Σφηε ήηαλ επίζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηε ρψξα κηα κνπζνπικαληθή 
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Γηνπγθνζιαβηθή εζλφηεηα πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο 

Βνζλίαο, αιιά θαη ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.20 

 Δθείλν ην δηάζηεκα ππήξμαλ αθφκα κεγαιχηεξεο παξαρσξήζεηο πξνο 

φθεινο ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα εθδηψρζεθαλ απφ 

ηηο ηνπηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο έλαο κεγάινο αξηζκφο έξβσλ θαη ζηε ζέζε 

ηνπο πξνσζήζεθαλ νη Αιβαλνί. Σφηε ηδξχζεθε επίζεο θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Πξίζηηλα πνπ εμαξρήο ππήξμε μεθάζαξα έλα αιβαληθφ πνιηηηζηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα.21 

 Με ην χληαγκα ηνπ 1974 ην Κνζζπθνπέδην απέθηεζε απηνλνκία, 

κέζσ ηεο νπνίαο είρε ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ηε δηθή ηνπ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

δηθφ ηνπ δηθαζηηθφ ζψκα, φπσο θαη ην δηθαίσκα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπιινγηθνχ 

ζψκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γηνπγθνζιαβία γηα ηελ 

άζθεζε βέην. 22  Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην ζχληνκα λα 

δεκηνπξγήζεη έληνλνπο θφβνπο ζηνπο ίδηνπο ηνπο έξβνπο πνπ πιένλ 

άξρηζαλ λα έρνπλ ηελ αίζζεζε πσο ζα γίλνληαλ πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

ζηελ ίδηα ηελ Γηνπγθνζιαβία. 

 ηαδηαθά είραλ αξρίζεη λα αλαδχνληαη αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

δηάζηαζε ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ, θαζψο ην 1978 γηνξηάζηεθαλ ζηελ 

Πξίζηηλα ηα 100 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο ηνπ Πξίδξελ. Οη ίδηνη νη 

Αιβαλνί απφ θαηξφ έλησζαλ «πνιηηηθά θαη θνηλσληθά παξαγθσληζκέλνη» ζηε 

Γηνπγθνζιαβία θαη πσο δελ είραλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο άιιεο 

αλαγλσξηζκέλεο εζλφηεηεο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ, ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο. Έηζη 

απαίηεζαλ λα απνθηήζεη θαη ην Κνζζπθνπέδην ηνλ ηίηιν νκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, φπσο ζπλέβαηλε κε ηε εξβία, ηελ 

Κξναηία, ηε ινβελία θιπ.23 

 Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ην 1981 λα μεζπάζνπλ βίαηεο 

ηαξαρέο ζηελ πεξηνρή. Σν Βειηγξάδη έζηεηιε δπλάκεηο αζθαιείαο ζην 

                                                           
20

Στοίδιο, ςελ. 296 
21

Στοίδιο, ςελ. 296 
22

Independent International Commission in Kosovo, The Kosovo Report: conflict, international response, 
lessons learned, (New York: Cambridge University Press, 2000) 35-36 
23

Στοίδιο, ςελ. 36 



21 
 
 

Κνζζπθνπέδην, κε ηηο νπνίεο νη δηακαξηπξίεο θαηαιάγηαζαλ γηα ιίγν. Σν 

Κνζζπθνπέδην εθείλν ην δηάζηεκα επίζεο θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. Μηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα εθείλσλ ησλ γεγνλφησλ ήηαλ νη αζξφεο 

ζπιιήςεηο, αιιά θαη νη δηψμεηο αιβαλφθσλσλ ζηειερψλ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο ηεο ηφηε εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο. Αλαθιήζεθαλ θαη θαηαξγήζεθαλ 

φια εθείλα ηα δηθαηψκαηα πνπ είραλ απνθηήζεη σο ηφηε νη αιβαλφθσλνη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, φπσο ην δηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα.24 

 Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κάιηζηα (δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα),νη 

Αιβαλνί πιένλ  είραλ θαηαζηεί ζηαδηαθά μεθάζαξα πιεηνςεθία, κε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 90% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή, απφ ην 75% πνπ ήηαλ 

παιαηφηεξα. Οη έξβνη απφ ηε κεξηά ηνπο είραλ απμεζεί ειάρηζηα θαηά ηελ 

πεξίνδν εθείλε θαη κάιηζηα ζηελ πνξεία ην πνζνζηφ ηνπο είρε πέζεη απφ ην 

15% ζην 8% ιφγσ ησλ πξνζηξηβψλ θαη ησλ εληάζεσλ πνπ πξνέθππηαλ 

ζπρλά κε ηνπο Αιβαλνχο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ελ ησ κεηαμχ, είραλ 

αξρίζεη λα αθνχγνληαη ζηε εξβία θσλέο πεξί ζρεδίνπ εζλνθάζαξζεο ησλ 

έξβσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Αιβαλνχο. Απηέο νη αηηηάζεηο φκσο, θαίλεηαη 

πσο κάιινλ είραλ απνηειέζεη εθείλνλ ηνλ θαηξφ κηα δηθαηνινγία πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαξγεζεί ην θαζεζηψο απηνλνκίαο ηεο πεξηνρήο. Σν 1986 ε Δθθιεζία ηεο 

εξβίαο είρε εθδψζεη έλα θείκελν, κε βάζε ην νπνίν δηαηεηλφηαλ, πσο νη 

έξβνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ππφθεηλην ζε δηαθξίζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

ηειηθή ηνπο εμφλησζε.25 

 Απηέο νη θαηεγνξίεο κε βάζε ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηεο 

ηφηε ελσκέλεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ επζηαζνχζαλ. 

Δληνχηνηο φκσο εθείλν ην δηάζηεκα πξνβιήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ 

Σχπν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο ελψ αγλνήζεθαλ απφ ηνλ 

Σχπν ησλ άιισλ Οκνζπνλδηαθψλ Γεκνθξαηηψλ, φπσο ηεο Κξναηίαο θαη ηεο 

ινβελίαο. Οη ζπγθξνχζεηο θαη αληεγθιήζεηο κεηαμχ ησλ αιβαλνθψλσλ ηνπ 
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Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο θεληξηθήο, νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ζην Βειηγξάδη 

επξφθεηην λα θιηκαθσζνχλ θαη λα εληαζνχλ κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980.26 

 Σν 1989 ν έξβνο πξφεδξνο ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο επηζθέθζεθε ην 

Κνζζπθνπέδην, φπνπ πξνζπάζεζε λα αζθήζεη πίεζε ζηνπο ληφπηνπο 

αιβαλφθσλνπο, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια, φηη ην Βειηγξάδη ζα 

πξναζπηδφηαλ κε θάζε ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ησλ ληφπησλ έξβσλ. Δπίζεο 

πεξηέζηεηιε αθφκα πεξηζζφηεξν ην θαζεζηψο απηνλνκίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

θαη εγθαηλίαζε έλαλ λέν γχξσ πνιηηηζηηθήο θαηαζηνιήο εηο βάξνο ησλ 

Αιβαλψλ. 27  Οη ηειεπηαίνη αληέδξαζαλ κε εηξεληθέο πνξείεο δηακαξηπξίαο. 

πγρξφλσο φκσο, είρε αξρίζεη λα αλαδχεηαη ζηαζεξά πηα έλα θίλεκα 

απφζρηζεο απφ ηελ πξψελ ελσκέλε Γηνπγθνζιαβία θαη απηφ έγηλε ζαθέο απφ 

ηηο ελέξγεηεο ησλ Αιβαλψλ ηεο πεξηνρήο λα νξγαλψζνπλ ζεζκνχο δηνίθεζεο, 

εθπαίδεπζεο, νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θιπ., αλεμάξηεηνπο απφ εθείλνπο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο. Ο απψηεξνο ζηφρνο άιισζηε ήηαλ πηα λα θαηαζηεί κηα κέξα 

ην Κνζζπθνπέδην αλεμάξηεην θξάηνο.28 

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1990 νη Αιβαλνί αλαθήξπμαλ ηελ Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνζζφβνπ, ελψ ην επηέκβξην ηνπ 1992 αλαθήξπμαλ ηε Γεκνθξαηία 

αλεμάξηεην θξάηνο. Σν Μάην εθείλνπ ηνπ έηνπο, ν Ηκπξαήκ Ρνπγθφβα 

αλαθεξχρζεθε πξφεδξνο ηνπ "θξάηνπο" κεηά απφ εθινγέο ζηηο νπνίεο είραλ 

πάξεη κέξνο κφλν νη αιβαλφθσλνη ηεο πεξηνρήο.29 Σν Κνζζπθνπέδην αξρηθά 

αλαγλσξίζηεθε σο αλεμάξηεην θξάηνο κφλν απφ ηε γεηηνληθή Αιβαλία.  

 πσο ήδε ηνλίζηεθε θαη πην πάλσ ην Κνζζπθνπέδην κε ην χληαγκα 

ηνπ 1974 είρε θαηαζηεί πεξηνρή κε δηεπξπκέλε απηνλνκία, ηελ νπνία αλαίξεζε 

ην Βειηγξάδη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κεηά ην ζάλαην ηνπ Σίην. 

Δηδηθφηεξα κε ηε δηάιπζε ηεο εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο, έγηλε ζαθέο πσο δελ ζα 

αξγνχζαλ λα μεζπάζνπλ ζηελ πεξηνρή νη δηάθνξεο αληηπαξαζέζεηο πνπ 

άιισζηε θπνθνξνχληαλ απφ θαηξφ. ηνλ αιβαλφθσλν πιεζπζκφ ηεο 
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πεξηνρήο πιένλ (δεθαεηία ηνπ 1990) είρε δεκηνπξγεζεί κηα έληνλε λεπξηθφηεηα, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Κνζζπθνπέδην δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 

δηάθνξνπο ζρεδηαζκνχο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο πνπ 

είραλ πξνθχςεη κε ηε πλζήθε ηνπ Νηέηηνλ ην 1995 θαη κε ηελ νπνία 

ηεξκαηηδφηαλ ν πφιεκνο ζηε Βνζλία. 

 Ήδε πιένλ ην 1996 είρε αλαδπζεί ν UCK δειαδή ν Απειεπζεξσηηθφο 

ηξαηφο ηνπ Κνζζφβνπ πνπ αληηηίζεην ζην πξφγξακκα ηνπ Ρνπγθφβα. Με 

άιια ιφγηα, πξνηεηλφηαλ εθ κέξνπο ηνπ κηα δπλακηθή ιχζε γηα ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πνπ ζα πεξηειάκβαλε αλνηρηφ πφιεκν 

ελαληίνλ ηεο εξβίαο θαη φρη ε πξνζπάζεηα γηα κηα εηξεληθή επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο, φπσο πίζηεπε ν Ρνπγθφβα. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ν 

Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζζφβνπ έθαλε ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

Μεγάιεο Αιβαλίαο πνπ ζα πεξηειάκβαλε ηελ ίδηα ηελ Αιβαλία, ην 

Κνζζπθνπέδην, ηκήκα ηεο ΠΓΓΜ, αιιά θαη ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

χληνκα μεθίλεζαλ έλνπιεο επηζέζεηο ελαληίνλ κνλάδσλ ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ 

ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο ζηελ πεξηνρή.30 

 Απηφ θάλεθε ην 1999 κε ηνλ Πφιεκν ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, φπνπ 

παξάιιεια είρε ππάξμεη άκεζε αλάκημε θαη ησλ Ζ.Π.Α. πξνο φθεινο ησλ 

Αιβαλψλ ηεο πεξηνρήο. Τπνινγίδεηαη πσο εθείλν ην δηάζηεκα έθπγαλ σο 

πξφζθπγεο απφ ηελ πεξηνρή 1.000.000 Αιβαλνί Κνζνβάξνη θαη απφ ηελ άιιε 

αληίζηνηρα πεξίπνπ 100.000 έξβνη ηεο πεξηνρήο. 31 ηαλ απνρψξεζε ν 

ζεξβηθφο ζηξαηφο απφ ηελ πεξηνρή, αθνινχζεζαλ θαη 200.000 έξβνη, θαζψο 

φζνη παξέκεηλαλ ππήξμαλ ζπρλά ζχκαηα θαθνπνηήζεσλ θαη εθθνβηζκψλ.32 

 Οη ζάλαηνη εθείλε ηελ πεξίνδν ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηα 11.000 

άηνκα. Σφηε εμάιινπ είρε γίλεη θαηαγγειία γηα ην δήηεκα ησλ ζαλάησλ, αιιά 

θαη ησλ εμαθαλίζεσλ ζην γξαθείν ηεο Κάξια Νηει Πφληε ππεχζπλεο ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα ηα εγθιήκαηα ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία. 

Τπνινγίδεηαη σο ζήκεξα, πσο ππάξρνπλ 3.000 αγλννχκελνη απφ εθείλε ηελ 

                                                           
30

Shinasi Rama, (1998). "The Serb - Albanian War and the International Community's Miscalculations", in 
The International Journal of Albanian Studies, 1: 15-19 
31

Lellio Anna Di., The case of Kosovo: passage to independence, (Anthem Press, 2006), 118 
32

Wills, Siobhan, Protecting Civilians: The Obligations of Peacekeepers (Oxford: Oxford University Press, 
2009), 219 



24 
 
 

πεξίνδν ζην Κνζζπθνπέδην. Δμ απηψλ νη 2.500 ήηαλ αιβαλφθσλνη θαη νη 

ππφινηπνη 500 έξβνη (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαλ επίζεο θαη Ρνκά). 

 Ο πφιεκνο ζην Κνζζπθνπέδην επξφθεηην λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη θπζηθά ησλ Ακεξηθάλσλ πνπ απνθάζηζαλ λα 

επέκβνπλ. Τπήξμαλ δηαβνπιεχζεηο θαη πξνζπάζεηεο απφ δηπισκάηεο, φπσο ν 

Richard Holbrookeπξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαηάπαπζε ππξφο θαη εθερεηξία, ε 

νπνία φκσο ηειηθά δελ ηεξήζεθε κάιινλ θαη απφ ηηο δπν κεξηέο, αλ θαη 

παξάιιεια θαίλεηαη πσο ε αιβαληθή πιεπξά ίζσο είρε ζπκθέξνλ λα θαλεί 

πσο δελ ηεξείηαη ε εθερεηξία θαη πσο ηελ είραλ αγλνήζεη νη έξβνη, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζηελ πνξεία ακεξηθαληθή, ζηξαηησηηθή επέκβαζε. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 1998 ζπλερίζηεθαλ νη ζπγθξνχζεηο θαη ηειηθά ζα νδεγνχζαλ 

ζηελ ζθαγή ηνπ Ραηζάθ (ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999). Απηφ ην πεξηζηαηηθφ 

δεκηνχξγεζε έληνλε αίζζεζε παγθνζκίσο.33 

 Σειηθά ην Μάξηην ηνπ 1999 πξνέθπςε έλα ζρέδην ζπκθσλίαο, κε βάζε 

ην νπνίνη ε εξβία θαινχληαλ λα απνρσξήζεη ζηξαηησηηθά απφ ηελ πεξηνρή 

θαη παξάιιεια λα επαλαθέξεη ην παιαηφ θαζεζηψο απηνλνκίαο ζην 

Κνζζπθνπέδην. Οη έξβνη απέξξηςαλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο (είλαη 

γλσζηή σο πκθσλία ηνπ Rambouillet) θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

μεθηλήζνπλ βνκβαξδηζκνί ελαληίνλ ησλ ζεξβηθψλ ζέζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην 

φζν θαη ελαληίνλ ηεο ίδηαο ηεο εξβίαο. Πάλησο, είλαη ελδεηθηηθφ, φηη ην λνκηθφ 

πιαίζην πάλσ ζην νπνίν πξνζπάζεζαλ λα ζηεξηρηνχλ νη Ακεξηθάλνη γηα ηελ 

επέκβαζή ηνπο ζηε εξβία θαη ην Κνζζπθνπέδην, ήηαλ αξθεηά ζαζξφ θαη 

ρσξίο λα κπνξέζνπλ νη ίδηνη λα πείζνπλ πνηέ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. 

 Δλ ηέιεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ν Μηιφζεβηηο ζπκθψλεζε ζηελ έιεπζε 

κηαο μέλεο πνιπεζληθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ζηελ 

απνρψξεζε ησλ ζεξβηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ 

ζηελ πεξηνρή κάιηζηα, ε εξβία επξφθεηην λα γίλεη εθείλε ε ρψξα ηεο 
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Δπξψπεο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζθχγσλ ζην έδαθφο ηεο. 34 Δδψ 

θπζηθά ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη θάπνηνο πέξαλ ησλ έξβσλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη φινπο εθείλνπο ηνπο έξβνπο πνπ πξνήιζαλ απφ άιιεο 

πεξηνρέο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, φπσο ε Βνζλία θαη ε Κξναηία. 

 Δλ ησ κεηαμχ ηφζν νη αιβαλφθσλνη φζν θαη νη έξβνη εθείλε ηελ 

πεξίνδν πξνέβεζαλ ζε ζθαγέο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ. Μαρεηέο ηνπ 

UCKπνπ κπήθαλ ζε νξηζκέλα ζεξβηθά ρσξηά απήγαγαλ θαηνίθνπο ηνπο πνπ 

είραλ κείλεη πίζσ θαη ησλ νπνίσλ ε ηχρε έθηνηε αγλνείηαη. Θεσξείηαη πσο 

δνινθνλήζεθαλ εθείλν ην δηάζηεκα. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ζε κηα πεξίπησζε 

νξγαλψζεθε θαη εθηειέζηεθε απφ ηνλ Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ κηα καδηθή ζθαγή ηφζν έξβσλ φζν θαη αιβαλνθψλσλ. 

Δπξφθεηην γηα ηε ζθαγή ζηε ιίκλε Ράληνληηο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο αξρέο 

επηεκβξίνπ ηνπ 1998. Σα ζχκαηα απηήο ηεο ζθαγήο ήηαλ γχξσ ζηα 34. 

 Παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Κνζζπθνπέδην, αιιά 

θαη κεηά απφ απηφλ, πάλσ απφ 300 έξβνη πνιίηεο είραλ απαρζεί απφ ηελ 

πεξηνρή θαη κεηαθεξζεί ζηελ γεηηνληθή Αιβαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πφιε 

Burrellφπνπ δνινθνλήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα ηνπο αθαίξεζαλ ηα φξγαλα ηα 

νπνία πνπιήζεθαλ ζηε καχξε αγνξά. Οη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε απηφ ην 

πεξηζηαηηθφ δηεξεπλήζεθαλ ζχληνκα απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. Ζ ίδηα ε Κάξια Νηει Πφληε αλαθέξζεθε αξγφηεξα ζηελ 

απηνβηνγξαθία ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ελψ ππήξμαλ πνιιέο θαηαζέζεηο 

καξηχξσλ πνπ επηβεβαίσλαλ ηα φζα είραλ ζπκβεί.35 

 Αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε επζπλψλ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ ην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην επξφθεηην λα απνδψζεη θαηεγνξίεο ζε ελληά αλψηαηνπο 

έξβνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. Ο ηειεπηαίνο πέζαλε πξνηνχ νινθιεξσζεί ε δίθε 

ηνπ, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο έξβνπο θαηεγνξνχκελνπο, έμη 

θαηαδηθάζηεθαλ, έλαο απαιιάρηεθε θαη άιινο έλαο πέζαλε πξνηνχ πξνζαρζεί 

                                                           
34

Cross Sharyl, Kentera Savo, Vukadinovic Radovan, Nation Craig, Shaping South East Europe's Security 
Community for the Twenty First Century: Trust, Partnership, Integration, (New York: Springer, 2013) 169 
35

Carole Roger, (2003), "Kosovo: Where it all began", in International Journal of Politics, Culture and 
Society, Vol. 17, No 1: 167-182 



26 
 
 

ζε δίθε. Δπίζεο θαη έμη κέιε ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαηεγνξήζεθαλ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ αιιά κφλν έλαο εμ 

απηψλ θαηαδηθάζηεθε. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. ελέθξηλε ην 

ςήθηζκα 1244, κε ην νπνίν ην Κνζζπθνπέδην νξίζηεθε λα ηεζεί ππφ 

κεηαβαηηθφ θαζεζηψο ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη παξάιιεια 

ζηάιζεθαλ εηξελεπηηθέο δπλάκεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ. Με βάζε ην ελ 

ιφγσ Φήθηζκα, νξηδφηαλ ζπγθεθξηκέλα, φηη ην Κνζζπθνπέδην ζα απνθηνχζε 

θαζεζηψο απηνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηεο Οκνζπνλδηαθνχ Κξάηνπο ηεο εξβίαο, 

φληαο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Παξάιιεια ε εξβία νξηδφηαλ σο δηάδνρν 

θξάηνο ηεο παιηάο Οκνζπνλδηαθήο Γηνπγθνζιαβίαο. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ έξβσλ είραλ θχγεη σο πξφζθπγεο απφ ην 

Κνζζπθνπέδην θαη πξνέξρνληαλ απφ αζηηθέο δψλεο θαη πεξηνρέο. ζνη 

έκεηλαλ πίζσ, ζπλέρηδαλ λα είλαη ζχκαηα βίαο εθ κέξνπο ησλ αιβαλνθψλσλ. Ζ 

βία απηή ζε κεγάιν βαζκφ πεξηνξίζηεθε ην 2001 κεηά απφ παξέκβαζε ησλ 

ηνπηθψλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ην Μάξηην ηνπ 2004 μέζπαζαλ 

λέεο ηαξαρέο κεηαμχ ησλ δχν εζλνηήησλ. Σν 2006 ζα μεθηλνχζαλ λέεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κειινληηθνχ θαζεζηψηνο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη νη ζπδεηήζεηο έγηλαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

ΟΖ.Δ. θαη ηνπ εηδηθνχ απεζηαικέλνπ ζηελ πεξηνρή Martin Ahtisaari. Παξφιν 

πνπ επήιζε ζεκαληηθή πξφνδνο σο πξνο ηα ηερληθά δεηήκαηα, εληνχηνηο νη 

δχν κεξηέο είραλ παξακείλεη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο, σο πξνο ην ηειηθφ 

θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο. 

 Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ν Martin Ahtisaari παξνπζίαζε έλα ζρέδην, κε 

βάζε ην νπνίν, πξνηεηλφηαλ κεξηθή αλεμαξηεζία γηα ηελ επαξρία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Σν ζρέδην απηφ απνξξίθζεθε ακέζσο απφ ην Βειηγξάδη, ελψ 

παξάιιεια νη Ζ.Π.Α., ε Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία παξνπζίαζαλ έλα δηθφ 

ηνπο παξφκνην ζρέδην, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

ελζηάζεηο πνπ είρε εθθξάζεη ήδε απφ θαηξφ ε Ρσζία σο πξνο ην φιν δήηεκα. 

Οη Ρψζνη ζηαζεξά εδψ θαη ρξφληα επηζεκαίλνπλ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα 



27 
 
 

απνδερζνχλ θάπνην ζρέδην, γηα ην νπνίν δελ ζα ζπκθσλήζνπλ ηφζν ην 

Βειηγξάδη, φζν θαη ε Πξίζηηλα.  

 Σειηθά ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008 ην Κνζζπθνπέδην αλαθήξπμε ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ. Ζ αλεμαξηεζία σο ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη απφ 111 θξάηε ηνπ 

Ο.Ζ.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γεηηφλσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηελ 

πεξηνρή, κε εμαίξεζε θπζηθά ηε εξβία. Μάιηζηα έθηνηε ην Κνζζπθνπέδην έρεη 

γίλεη κέινο δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, 

αιιά θαη ηνπο Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Γελ είλαη φκσο κέινο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ αληίζηνηρα. Ζ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο εθ κέξνπο ησλ 

Κνζνβάξσλ Αιβαλψλ δελ έγηλε άκεζα, θαζψο νη ηειεπηαίνη κεηά απφ 

ζπκβνπιή ησλ Ακεξηθάλσλ θαη ησλ Δπξσπαίσλ πεξίκελαλ πξψηα ην 

απνηέιεζκα ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ πνπ έγηλαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηε 

εξβία. Καη απηφ, θαζψο ππήξρε ν θφβνο πσο ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζηελ 

εμνπζία ν έξβνο ππεξεζληθηζηήο Tomislav Nikolic.36 

 Φπζηθά ε ζεξβηθή κεηνςεθία πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

πεξηνρήο, έρεη νξγαλψζεη εδψ θαη θαηξφ ηελ χλνδν Κνηλνηήησλ Κνζζφβνπ 

θαη Μεηνρηψλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο νξγάλσζεο θπζηθά θαηαδηθάζηεθε απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ Fatmir Sadie ηε ζηηγκή πνπ θαη ν Οξγαληζκφο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη ζεσξήζεη πσο πξφθεηηαη γηα κηα νξγάλσζε πνπ δελ 

κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ.37 

 Αληίζηνηρα ζηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2008 ηα Ζλσκέλα Έζλε ζπκθψλεζαλ 

κε ηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο ζην λα ηεζεί ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην ην 

εξψηεκα ηνπ αλ φλησο ε αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί λνκηθά έγθπξε. Ζ γλψκε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ήηαλ πσο ε 

αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δελ ήηαλ νχηε ζε αληίζεζε 

πξνο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, νχηε ήηαλ ελάληηα ζην Φήθηζκα 1244 ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. κε ην νπνίν δελ θαζνξηδφηαλ ην ηειηθφ θαζεζηψο ζηελ πεξηνρή αιιά 
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νχηε ζεσξνχληαλ πσο πξνδηθαδφηαλ θάπνηα απφθαζε εθ κέξνπο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖ.Δ. Δδψ παξάιιεια είρε ηνληζηεί πσο ε 

γλσκνδφηεζε απφ κέξνπο ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ δελ κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί δεζκεπηηθή αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Κνζζφβνπ απφ νπνηνδήπνηε θξάηνο ζηνλ θφζκν.38 

 Ζ εξβία θαη νη αιβαλφθσλνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ επξφθεηην λα 

πξνζέιζνπλ πάιη ζε ζπλνκηιίεο ζηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2013. Ζ ζπκθσλία πνπ 

έγηλε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νξίδεη πσο ε ζεξβηθή 

κεηνλφηεηα ζηελ πεξηνρή έρεη ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο δηθαζηηθέο 

θαη αζηπλνκηθέο αξρέο. Πάλησο σο ζήκεξα ε ζπκθσλία δελ έρεη επηθπξσζεί 

απφ θαλέλα απφ ηα δπν θνηλνβνχιηα, νχηε απηφ ηνπ Βειηγξαδίνπ δειαδή, νχηε 

απφ ην ηνπηθφ θνηλνβνχιην ζηελ Πξίζηηλα.39 

 Δδψ ζα πξέπεη λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ UCKθαη ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε μέλεο κπζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε CIA, ε ηνπξθηθή ΜΗΣ, αιιά 

θαη νη γεξκαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο. Μέζσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

είραλ πξνσζεζεί απφ μέλεο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

απνθηήζνπλ καθξνπξφζεζκα αθφκα κεγαιχηεξε δχλακε θαη επηξξνή ζηελ 

πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ν UCKζα είρε ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνιιψλ ζηειερψλ ηνπ, αιιά θαη ηεο απφθηεζεο 

ζηελ πνξεία νπιηζκνχ. 

 Ο κεηξηνπαζήο Rugova γεληθφηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

είρε θαηνξζψζεη λα θξαηήζεη ηελ εξεκία ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, 

ελψ νη έξβνη ην ίδην δηάζηεκα αλαιψλνληαλ ζηνπο πνιέκνπο ηνπο κε ηηο 

άιιεο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ είραλ 

απνζρηζηεί, δειαδή ηε ινβελία, ηελ Κξναηία θαη ηελ Βνζλία - Δξδεγνβίλε. 

Χζηφζν, απηή ε εξεκία, ζε κεγάιν πνζνζηφ θαίλεηαη, φηη δελ είρε αθήζεη 

ηθαλνπνηεκέλε κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, πνπ θαηά ην ππφδεηγκα πεξηνρψλ, φπσο ε Κξναηία θαη ε 
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ινβελία, απνζθνπνχζε επίζεο ζην φξακα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη απεκπινθήο 

απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Βειηγξαδίνπ. Ζ ζηαδηαθή αλάδπζε άιισζηε ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα απηήο ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ. 

 

Δηθφλα 4: Φσηνγξαθία ηνπ Adem Jashari, ελφο εθ ησλ ηδξπηψλ θαη πξψησλ 

εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ UCK 

 Χο πξνο ηελ αλάδπζε ηνπ UCK έρεη ζεσξεζεί, πσο απηή ζε κεγάιν 

βαζκφ νθεηιφηαλ ζηελ παξάλνκε ρξεκαηνδφηεζε πνπ είρε δνζεί απφ ηελ 

αιβαληθή δηαζπνξά θαη κεηαλάζηεο ηνπ εμσηεξηθνχ.40Σν 1997 ε Αιβαλία είρε 

βπζηζηεί ζην ράνο, θαζψο είρε θαηαξξεχζεη ε νηθνλνκία ηεο απφ ην ζθάλδαιν 

κε ηηο "ππξακίδεο". Δθείλν ην δηάζηεκα ππήξμε έλα φξγην ιεειαζίαο ησλ 

απνζεθψλ νπιηζκνχ ηνπ αιβαληθνχ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο ηεο ρψξαο 
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απφ δηάθνξεο ζπκκνξίεο. Μέζσ εθείλσλ ησλ ζπκκνξηψλ έλα ηεξάζηην 

πνζνζηφ απηνχ ηνπ νπιηζκνχ ζα θαηέιεγε ζηα ρέξηα ησλ αληαξηψλ ηνπ UCK. 

 Παξάιιεια, ν Bujar Bukoshi, αιβαλφθσλνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πνπ 

είρε εθδησρζεί απφ ηηο ζεξβηθέο αξρέο θαη πνπ δνχζε ζε απηνεμνξία ζηελ 

Διβεηία, δεκηνχξγεζε κηα παξαζηξαηησηηθή νκάδα, ε νπνία είρε ηελ νλνκαζία 

FARK (Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζφβνπ). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

νξγάλσζε εθηηκάηαη φηη δηαιχζεθε θαη απνξξνθήζεθε απφ ηνλ 

Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ Κνζζπθνπεδίνπ(UCK)ην 1998.  

 Ζ θπβέξλεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ εμαξρήο είρε ζεσξήζεη πσο νUCKείλαη 

κηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, ηεο νπνίαο ηα κέιε επηηίζνληαλ ηφζν ζε κέιε 

ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο φζν θαη ζε απινχο πνιίηεο. Φπζηθά, νη 

αιβαλφθσλνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηε κεξηά ηνπο έβιεπαλ δηαρξνληθά ηα 

κέιε ηνπ UCKσο καρεηέο ηεο ειεπζεξίαο. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο θαη νη Ζ.Π.Α. 

γηα έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ ζεσξήζεη πσο ν 

Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ήηαλ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. 

Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα είρε ήδε μεθηλήζεη λα έρεη θάπνηεο επαθέο κε ηνλ UCK, 

κεηά απφ παξέκβαζε θαη ησλ Αιβαλψλ πνπ δνχζαλ ζηελ Ακεξηθή. Ζ 

Δπηηξνπή ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο ζηελ Γεξνπζία ησλ Ζ.Π.Α. είρε 

εθθξάζεη εθείλν ην δηάζηεκα έληνλεο ελζηάζεηο γηα απηήλ ηελ αλαδπφκελε 

ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μπηι Κιίληνλ πξνο ηνπο αιβαλφθσλνπο 

Κνζνβάξνπο.41 

 Πξψελ Ακεξηθάλνο αμησκαηνχρνο ηεο θπβέξλεζεο Κιίληνλ είρε 

επηζεκάλεη ην 2004, φηη γηα έμη ρξφληα πξηλ ην 1998, ε θπβέξλεζε  Κιίληνλ 

ζεσξνχζε πσο ν UCKήηαλ κηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Έλα άξζξν 

παξάιιεια ηνπ BBCπνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 2000, θαηαδεηθλχεη ην πψο νη 

Ζ.Π.Α. ελψ αξρηθά είραλ ζεσξήζεη πσο ν UCKήηαλ κηα ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε, ζηελ πνξεία επεδίσμαλ ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη επαθψλ κε ηελ 
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ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηελ 

πεξηνρή.42 

 Δλψ ελ ησ κεηαμχ σο ηα ηέιε πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

γεληθφηεξα, ελψ ν UCKραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, σο κηα 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, εληνχηνηο, φπσο ηνλίδεη ν εξεπλεηήο Alastair 

McKenzie, ν ζεκαληηθφηεξνο ζχκκαρνο ησλ Ακεξηθάλσλ, δειαδή νη Βξεηαλνί, 

παξείραλ κπζηηθά εθπαίδεπζε ζε ζηειέρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο. Ζ 

εθπαίδεπζε απηή παξερφηαλ ζε έλα κπζηηθφ ζηξαηφπεδν ζηα βνπλά πάλσ 

απφ ηελ αιβαληθή πφιε Bajram Curri.43 

 Δμάιινπ ζηηο αξρέο ηνπ 1998 επίζεο θαη ν εηδηθφο απεζηαικέλνο ησλ 

Ζ.Π.Α. ζηελ πεξηνρή Robert Gelbard είρε αλαθεξζεί ζηνλ Απειεπζεξσηηθφ 

ηξαηφ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, σο ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Απαληψληαο 

αξγφηεξα ζε ζρεηηθέο θαηεγνξίεο θαη θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηθνξνχκελε ζηάζε ησλ Ακεξηθάλσλ, ν ίδηνο είρε επηζεκάλεη ελψπηνλ εηδηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Κνγθξέζνπ γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηηο ρψξαο, φηη απφ ηε κηα 

ήηαλ γλσζηφ, φηη ν Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο Κνζζπθνπεδίνπ ήηαλ 

αλακεκηγκέλνο ζε εγθιήκαηα πνιέκνπ, αιιά πσο λνκηθά απφ ηελ άιιε ε 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δελ ηνλ ζεσξνχζε σο ηέηνηα πεξίπησζε νξγάλσζεο.  

 Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ δειψζεσλ, κε άιια ιφγηα, θαίλεηαη πνιχ 

απιά, φηη ελψ ήηαλ παλζνκνινγνχκελν θαη ζηνπο επίζεκνπο ακεξηθαληθνχο 

θξαηηθνχο θχθινπο, πσο ν UCK- πέξαλ αλακθίβνια ησλ φπνησλ ηδεαιηζηηθψλ 

ηνπ αξρψλ πεξί αλεμαξηεζίαο, πνπ επίζεο ζα πξέπεη λα παξαδερηεί θάπνηνο - 

ήηαλ αλακεκηγκέλνο ζε παξάλνκεο θαη έθλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, εληνχηνηο δελ 

έπαπαλ νη Ακεξηθάλνη λα ηνλ βιέπνπλ σο έλα εξγαιείν, κε ην νπνίν ελ ηέιεη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Απηή ε πνιηηηθή ζπλίζηαηαη δηαρξνληθά ζηελ δεκηνπξγία αξθεηψλ θξαηηδίσλ, ηα 

νπνία ειέγρνληαη ζηαζεξά απφ ηηο Ζ.Π.Α. ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

ζηξαηησηηθφ επίπεδν θαη πνπ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ σο ζεκεία αλάζρεζεο 
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γηα ηελ είζνδν ζηελ πεξηνρή άιισλ παξαδνζηαθψλ δπλάκεσλ, φπσο ε Ρσζία. 

Ο ίδηνο ν Gelbard ελ ησ κεηαμχ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1998 είρε πξνβεί ζε 

ζπλνκηιίεο κε δπν εθπξνζψπνπο ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, νη νπνίνη παξάιιεια εκθαλίδνληαλ σο πνιηηηθνί εγέηεο ηεο 

νξγάλσζεο.44 

 Δλ ησ κεηαμχ κέζα ζην 1998 πιένλ νη επηζέζεηο ηνπ UCKζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είραλ αξρίζεη λα εληείλνληαη νινέλα 

πεξηζζφηεξν θαη επίθεληξν απηψλ ησλ επηζέζεσλ ήηαλ ε θνηιάδα Νηξέληηζα, 

φπνπ δξνχζε ν Adem Jashari (έλαο παξαζηξαηησηηθφο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 

εηθφλα 4 ηεο παξνχζεο εξγαζίαο). Σέζζεξηο εκέξεο αθφηνπ ν Robert 

Gelbardείρε ραξαθηεξίζεη ηελ νξγάλσζε ηνπ UCKηξνκνθξαηηθή, ν ζεξβηθφο 

ζηξαηφο δηεμήγε κεγάιεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή Limousine. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ 16 λεθξνί καρεηέο ηνπ UCKθαη 4 λεθξνί έξβνη 

ζηξαηηψηεο.45 

 Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη σο πξνο ηηα αλαινγίεο ησλ 

δπλάκεσλ ησλ αληηκαρνκέλσλ πιεπξψλ, νη έξβνη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ 1999 είραλ αληηπαξαηάμεη 80.000 ζηξαηηψηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

45.000 ήδε βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Παξάιιεια είραλ 

20.000 αζηπλνκηθνχο, 1.400 ππξνβφια, 240 αεξνζθάθε θαη 2.032 

ηεζσξαθηζκέλα άξκαηα κάρεο. ην πιεπξφ ηνπο ηφηε είρε ηαρζεί θη έλαο 

αδηεπθξίληζηνο αξηζκφο Ρψζσλ εζεινληψλ. 

 Οη αιβαλφθσλνη Κνζνβάξνη απφ ηε κεξηά ηνπο δηέζεηαλ 17.000 - 

20.000 αληάξηεο ηνπ UCK. ηελ πνξεία θαη φηαλ πιένλ ζεκεηψζεθε θαη ε 

επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ, ζα είραλ ζην πιεπξφ ηνπο αξρηθά 80 ακεξηθαληθά 

αεξνζθάθε πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηρείξεζε Eagle Eye 

θαη αξγφηεξα 1.031 λαηντθά αεξνζθάθε (ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο Allied 

Force). Σελ λαηντθή επηρείξεζε ππνζηήξημαλ απφ ζαιάζζεο 31 πινία θαη 

ππνβξχρηα. 
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Δηθφλα 5: Αιβαλνί πξφζθπγεο απφ ην Κνζζπθνπέδην ην 1999 

 ζνλ αθνξά ηηο απψιεηεο πνπ είραλ πξνθχςεη ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζην 

Κνζζπθνπέδην, ππνινγίζηεθε πεξίπνπ έλα ρξφλν κεηά ην ηέινο ηνπ, δειαδή 

ην 2000, φηη ζπλνιηθά 12.000 άηνκα είραλ ζθνησζεί. Οη αγλννχκελνη 

ππνινγίδνληαλ ζε πεξίπνπ 4.000 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

αιβαλφθσλνη, αλ θαη ππήξραλ παξάιιεια θαη αξθεηέο εθαηνληάδεο 

αγλννχκελνη έξβνη θαη Ρνκά. Οη πεξηζζφηεξεο απψιεηεο αθνξνχζαλ άξξελεο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 15 θαη 49 εηψλ (άλσ ησλ 5.000 

αηφκσλ), αλ θαη παξάιιεια είραλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη ζε 

άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ (αλ θαη ζε θάπσο κηθξφηεξν βαζκφ). Οη απψιεηεο 

αλειίθσλ ππνινγίζηεθαλ γχξσ ζηα 360 άηνκα.46 

 ε φ, ηη αθνξά ηηο απψιεηεο ζε αιβαλφθσλνπο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, είλαη 

ελδεηθηηθφ, φηη νη εθηηκήζεηο εδψ θαη ρξφληα πνηθίινπλ θαη έρνπλ αλαθχςεη ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αξθεηέο αληηπαξαζέζεηο θαη αληεγθιήζεηο. 
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Τπνινγίδεηαη πσο ζηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, είραλ εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο 

ηνπο πεξίπνπ 800.000 αιβαλφθσλνη Κνζνβάξνη θαη πεξίπνπ 7.000 κε 9.000 

άηνκα είραλ ζθνησζεί, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ησλ New York Times,47πνιχ 

παξαπάλσ δειαδή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ πην 

πάλσ θαη είρε αλαθέξεη ην 2000 ην πεξηνδηθφ Lancet. Απηφο ν αξηζκφο κάιηζηα 

είρε πξνβιεζεί εμαξρήο πνιχ απφ ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε αλάκημε ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ ΝΑΣΟ θαη ε 

επίζεζε ελαληίνλ ηεο ίδηαο ηεο εξβίαο ην 1999. 

 Δηδηθνί ζηαηηζηηθνιφγνη εξεπλεηέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ έρνπλ 

ππνινγίζεη πσο ην κέγεζνο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζηελ πεξηνρή θαηά 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ γχξσ ζηα 10.000 άηνκα. Δληνχηνηο φκσο, ν 

Eric Fluid θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Πφξηιαλη επηζήκαλε πσο απηά ηα 

λνχκεξα κάιινλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη ηα ελ ιφγσ 

ζπκπεξάζκαηα κάιινλ πξνέξρνληαη απφ κε αμηφπηζηέο πεγέο πνπ ήζειαλ λα 

δηνγθψζνπλ ηα εγθιήκαηα ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ.48 

 Σν Αχγνπζην ηνπ 2000 ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Δγθιεκάησλ ζηελ Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία, αλαθνίλσζε πσο νκάδεο ηνπ είραλ αλαζθάςεη καδηθνχο 

ηάθνπο, ζηνπο νπνίνπο είραλ αλαθαιπθζεί 2.788 ζσξνί. Δληνχηνηο, ην 

Γηθαζηήξην αξλήζεθε λα αλαθέξεη πφζεο εμ απηψλ ησλ ζσξψλ ζεσξνχληαλ 

απψιεηεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην. Νσξίηεξα 

φκσο, πεγέο ησλ δπλάκεσλ KFORηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ αλέθεξαλ πσο απφ ηα 2.150 άηνκα πνπ είραλ αλεπξεζεί ζε 

καδηθνχο ηάθνπο κεο ζην 1999, πεξί ηα 850 ζεσξνχληαλ ζχκαηα ηνπ 

πνιέκνπ.49 

 Πάλησο είλαη ελδεηθηηθφ πσο ζε φ, ηη αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο 

αιβαλνθψλσλ λεθξψλ θαη αγλννπκέλσλ, θαηά ηα επφκελα ρξφληα ππήξμαλ 

έξεπλεο ζε καδηθνχο ηάθνπο κέζα ζηελ εξβία θαη ζε πεξηνρέο αθφκα θαη 
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θνληά ζην Βειηγξάδη, ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη λα θαηαδεηθλχεη πσο πνιινί εμ 

απηψλ ησλ αγλννπκέλσλ είραλ κεηαθεξζεί απφ ην Κνζζπθνπέδην ζηε εξβία, 

φπνπ βαζαλίζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ. πγθεθξηκέλα, ην 2001 αλαθαιχθζεθαλ 

καδηθνί ηάθνη ζε πεδίν εθπαίδεπζεο ηεο ζεξβηθήο αζηπλνκίαο έμσ απφ ην 

Βειηγξάδη, ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο εξβίαο. Απηνί νη ηάθνη πεξηείραλ 800 

ζσξνχο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα, δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί. Δπίζεο ηελ ίδηα 

πεξίπνπ επνρή αλαθαιχθζεθαλ πεξί ηηο 700 ζσξνχο ζε καδηθφ ηάθν ζε 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ ηεο ζεξβηθήο αζηπλνκίαο ζην πξνάζηην 

ηνπ Βειηγξαδίνπ Μπαηάληηζα. Άιιεο 77 ζσξνί αλαθαιχθζεθαλ ηα επφκελα 

ρξφληα ζηελ ζεξβηθή θσκφπνιε Petrovo Selo θαη ηέινο άιιεο 50 ζσξνί 

αλαθαιχθζεθαλ θνληά ζηελ ζεξβηθή θσκφπνιε Πέξνπηζαηο ζηε δπηηθή 

εξβία.50 

 

Δηθφλα 5: Καλαδφο αζηπλνκηθφο εμεηάδεη έλαλ καδηθφ ηάθν ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Γίπια ηνπ Ακεξηθάλνο πεδνλαχηεο 

 Αληίζηνηρα, ζε φ, ηη αθνξά ηηο απψιεηεο πνπ ππέζηεζαλ νη έξβνη ζηε 

δηάξθεηα ησλ λαηντθψλ βνκβαξδηζκψλ ηεο ίδηαο ηνπο ηεο ρψξαο ην 1999, ην 
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Βειηγξάδη απφ ηε κεξηά ηνπ επηζήκαλε, φηη νη απψιεηεο ζε πνιίηεο θπκάλζεθαλ 

κεηαμχ 1500 θαη 5700 αηφκσλ. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ εθείλε ηελ πεξίνδν, Lord Robertson είρε ηνλίζεη πσο ν 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, κάιινλ δελ ζα γηλφηαλ πνηέ γλσζηφο κε 

αθξίβεηα. Αξγφηεξα φκσο ηφληζε πσο ίζσο νη πην ζσζηνί εμ φισλ λα ήηαλ νη 

ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ εξεπλψλ ηνπ Γηεζλνχο Παξαηεξεηεξίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ πνιηηψλ απφ 

ηνπο λαηντθνχο βνκβαξδηζκνχο, έπξεπε λα ππνινγηζηεί πεξίπνπ ζηα 488 κε 

527 άηνκα. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζεσξήζεθε σο ν πηζαλφηεξνο απφ 

αμησκαηνχρνπο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ Ζ.Π.Α.  

 Μηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο απψιεηεο ακάρσλ, εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ είρε ζεσξεζεί ε πεξίπησζε ηεο απψιεηαο 98 άκαρσλ 

αιβαλφθσλσλ Κνζνβάξσλ κεηά απφ βνκβαξδηζκφ ακεξηθαληθψλ 

αεξνπιάλσλ κε βφκβεο δηαζπνξάο. ε ζχγθξηζε κε ηελ εξβία, νη 

βνκβαξδηζκνί ζην Κνζζπθνπέδην είραλ ππάξμεη πνιχ πην θνληθνί, ιφγσ ηεο 

ζχγρπζεο πνπ ππήξμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιεκηθήο επηρείξεζεο ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηελ πεξηνρή, αλαθνξηθά κε ην πνχ βξίζθνληαλ ζεξβηθέο δπλάκεηο θαη πνχ 

αιβαλφθσλνη Κνζνβάξνη.51 

 Σειηθά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999, θαζψο ήηαλ ζαθέο πιένλ πσο νη έξβνη 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ γηα πνιχ αθφκα ηηο λαηντθέο δπλάκεηο, 

ιφγσ  θαη ησλ απσιεηψλ πνπ ππήξραλ κέζα ζηελ ίδηα ηε εξβία, εμαηηίαο ησλ 

βνκβαξδηζκψλ, ν ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο απνδέρζεθε ζε δηεζλέο ζρέδην γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ερζξνπξαμηψλ. Απηή ε απφθαζε πάξζεθε θαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, φηη ε Ρσζία νχησο ή άιισο δελ ζα κπνξνχζε 

λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Σν ζρέδην έγηλε 

απνδεθηφ θαη απφ ην ΝΑΣΟ εθείλεο ηηο εκέξεο, νπφηε νη βνκβαξδηζκνί 

ζηακάηεζαλ ζηηο 12 Ηνπλίνπ.52 
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Κεθάλαιο Β. Οι ζτέζεις ηοσ Κοζζσθοπεδίοσ με ηην Αλβανία 

 Σν Κνζζπθνπέδην εδψ θαη θαηξφ, φπσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θάπνηνο, 

έρεη ηδηαίηεξα ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ γεηηνληθή Αιβαλία. Καη απηφ, θαζψο 

άιισζηε πεξίπνπ 1.600.000 θάηνηθνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είλαη Αιβαλνί. Οη 

δχν πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ, δειαδή ην Κφζζνβν θαη ε Αιβαλία, κνηξάδνληαη 

ηελ ίδηα γιψζζα, εζλνηηθή ζχλζεζε αιιά θαη έλα πιαίζην θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ 

παξαδφζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε πσο ην 1992 θη ελψ ε πξψελ 

ελσκέλε Γηνπγθνζιαβία ήηαλ νξηζηηθά ζε πνξεία δηάιπζεο (θαζψο ήδε είραλ 

μεθηλήζεη νη ζθαγέο θαη νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζε πεξηνρέο ηεο, φπσο ε 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε θαη ε Κξναηία), ε Αιβαλία ππήξμε ε κφλε ρψξα ηνπ 

θφζκνπ πνπ εηζήιζε ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο ηφηε Γεκνθξαηίαο ηνπ 

Κνζζφβνπ πνπ επηρείξεζαλ λα αλαθεξχμνπλ νη Αιβαλνί ηεο πεξηνρήο. Ζ ηφηε 

πξνζπάζεηα βέβαηα δελ είρε πξνρσξήζεη εθείλν ην δηάζηεκα θαη ε Αιβαλία 

έθαλε πίζσ σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζή ηεο, θαζψο επεθηάζεθε θαη 

θιηκαθψζεθε ν πφιεκνο ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία.53 

 Οη ζρέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηελ Αιβαλία εμάιινπ είλαη δπλαηφλ 

λα "αληρλεπζνχλ" θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ έλνπισλ αληηπαξαζέζεσλ ησλ 

Αιβαλψλ ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηηο ζεξβηθέο αξρέο θαηά ηελ πεξίνδν 1998-

1999 (αληηπαξαζέζεηο, πνπ φπσο ηνλίζηεθε θαη πην πάλσ άιισζηε, είραλ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάκεημε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ Ακεξηθάλσλ ην 

1999). Δδψ επί παξαδείγκαηη, ζα κπνξνχζε λα ιάβεη θάπνηνο ππφςε ηνπ ην 

φηη εθείλν ην δηάζηεκα ν Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζζφβνπ είρε δερζεί 

έλα πιήζνο εζεινληψλ απφ ηελ Αιβαλία. Δδψ ζα πξέπεη ζπγρξφλσο λα 

ζεκεησζεί θαη ην φηη εθείλν ην δηάζηεκα είραλ εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή πνιινί 

εζεινληέο θαη απφ ρψξεο ηεο Γχζεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεηνη, νη Ζ.Π.Α., ε 

Γεξκαλία, ε νπεδία θιπ. ια απηά ηα άηνκα ήηαλ πνιίηεο απηψλ ησλ ρσξψλ, 

αιιά αιβαληθήο θαηαγσγήο. Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε θαη 

παξάκεηξνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ην φηη ηφηε νη 

γεξκαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο αλέιαβαλ ηελ επηινγή θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ 

απφ ηελ Αιβαλία, πξνθεηκέλνπ απηά λα εληαρζνχλ αξγφηεξα ζηνλ UCK. 
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ηφρνο απηήο ηεο αλάκημεο ησλ Γεξκαλψλ ήηαλ ην λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ 

επηξξνή ηνπο ζηα Βαιθάληα.54 

 Πέξαλ φισλ απηψλ φκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή ε Αιβαλία επξφθεηην λα 

ππάξμεη κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο παγθνζκίσο πνπ αλαγλψξηζαλ ην 

Κνζζπθνπέδην σο αλεμάξηεην θξάηνο, φηαλ απηφ αλαθήξπμε θαη πάιη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ην 2008. 55  ηηο 18 Απγνχζηνπ ηνπ 2009 ν ηφηε 

πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο άιη Μπεξίζα επηζήκαλε, φηη δελ ζα έπξεπε λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα θαζεκηά εθ ησλ δχν απηψλ 

πεξηνρψλ ησλ Βαιθαλίσλ θαη πσο ε Αιβαλία ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα 

έπξεπε λα βιέπεη ην Κνζζπθνπέδην σο έλα μέλν θξάηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δήισζε πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο εξβίαο. 

 χληνκα ε Αιβαλία απέζηεηιε έλα επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα πξνο ηελ 

ζεξβηθή θπβέξλεζε, ηνλίδνληαο πσο νη Αιβαλνί αλαγλψξηδαλ απφ ηε κηα κεξηά 

ην Κνζζπθνπέδην σο έλα αλεμάξηεην θξάηνο θαη πσο απφ ηελ άιιε 

αληίζηνηρα ην ζεσξνχζαλ σο έλαλ παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο θαη εηξήλεο γηα 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Σνληδφηαλ παξάιιεια, φηη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζφβνπ ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί έλαο παξάγνληαο γηα ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο επξσπατθήο ηεο 

πξννπηηθήο.56 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά αληίζηνηρα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ππήξμε κηα 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο 

Αιβαλίαο. Με βάζε απηήλ ηελ ζπκθσλία, πξνσζήζεθε ε ηδέα γηα ηελ ρξήζε 

θνηλψλ πξνμεληθψλ αξρψλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. Παξάιιεια, ην Μάην 

ηνπ 2012 απνθαζίζηεθε ηα παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

ηφζν ζηελ Αιβαλία φζν θαη ζην Κνζζπθνπέδην, λα δηδάζθνληαη ην ίδην βηβιίν 

ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο. 
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 ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηδέα ηελ 

νπνία είρε παξνπζηάζεη γηα πξψηε θνξά ην 2008 ε ιεγφκελε Konfindustria, 

δειαδή ν χιινγνο ησλ Βηνκεραληψλ ηεο Αιβαλίαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

δεκηνπξγία κηαο θνηλήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ Αιβαλίαο θαη 

Κνζζπθνπεδίνπ. Ζ ηνπηθή θπβέξλεζε ηνπ Κνζζφβνπ εμέηαζε ζεηηθά απηήλ 

ηελ πξφηαζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 2011. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο κε βάζε 

απηήλ ηελ πξφηαζε, ζεσξήζεθε απφ Αιβαλνχο Κνζζνβάξνπο πνιηηηθνχο, φηη 

ζα δεκηνπξγνχληαλ κηα νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή δψλε ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ. Απηέο νη απφςεηο κάιηζηα, είραλ πηνζεηεζεί απφ ην αιβαληθφ 

εζληθηζηηθφ Κφκκα ηεο Γηθαηνζχλεο, ηεο Αθνκνίσζεο θαη ηεο Δλφηεηαο (ην 

νπνίν εδψ θαη ρξφληα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην δήηεκα ησλ Σζάκεδσλ ηεο 

Διιάδαο). 

 ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Αιβαλία θαη ην Κνζζπθνπέδην 

θπζηθά κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ εδψ θαη θαηξφ θαζνξίδεη ηελ 

πνξεία θαη πνηφηεηα απηψλ ησλ ζρέζεσλ είλαη ν εζληθηζκφο θαη ν αιβαληθφο 

κεγαιντδεαηηζκφο. Ζ ηδέα απηή επαλήιζε δπλακηθά ζπγθεθξηκέλα ην 2008, 

φηαλ νη Αιβαλνί Κνζζνβάξνη αλαθήξπμαλ κνλνκεξψο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.57 

 Ζ πξνψζεζε κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο εδψ 

θαη θαηξφ πξνσζείηαη απφ κηα πνιχ κεγάιε κεξίδα ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ζηελ 

Αιβαλία. Σν 2015 άιισζηε ν ίδηνο ν Αιβαλφο πξσζππνπξγφο Έληη Ράκα ήηαλ 

θαηεγνξεκαηηθφο αλαθνξηθά κε ην φηη ην Κνζζπθνπέδην ελ ηέιεη ζα ελσλφηαλ 

κε ηελ Αιβαλία. Ο Ράκα είρε ηνλίζεη ηφηε ζηα πιαίζηα κηαο ηειενπηηθήο 

εθπνκπήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, φηη ε έλσζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη είηε ζηα 

πιαίζηα ησλ κεραληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θάηη πνπ ζα ήηαλ άιισζηε 

ην πξνηηκφηεξν ή απφ ηελ άιιε κεξηά ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ρψξα ζηα 

πιαίζηα ελφο πην παξαδνζηαθνχ ζηπι, δειαδή κεηά απφ απηφλνκε απφθαζε 

Αιβαλίαο θαη Αιβαλψλ Κνζζνβάξσλ, ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηνπ 

ελδηάκεζνπ. Απηφ, φπσο επεζήκαλε ν Ράκα, ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε ζπλερίδεη λα αξλείηαη ηελ έλσζε κεηαμχ ησλ 

δχν πεξηνρψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα ησλ Αιβαλψλ ζρεηηθά κε απηφ 
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ην δήηεκα ζηεξίδνληαη ζην φηη ζην Κνζζπθνπέδην εδψ θαη ρξφληα 

παξαηεξνχληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ νδεγνχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ζην λα επηιέμεη ηνλ δξφκν 

ηεο κεηαλάζηεπζεο.58 

 Δίλαη ζαθέο, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, φηη ε δηάζηαζε ηεο έλσζεο 

ηεο Αιβαλίαο κε ην Κνζζπθνπέδην εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο αλάδεημεο ηεο 

ηδενινγίαο πεξί Μεγάιεο Αιβαλίαο. πσο ήδε έρεη ζεκεησζεί, ην 95% ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είλαη Αιβαλνί. Αθφκα, θη αλ ε πεξηνρή σο 

ζήκεξα δελ είλαη ζε λνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν επηζήκσο ελσκέλε κε ηελ 

Αιβαλία, εληνχηνηο είλαη ζαθέο, πσο κέζα απφ δηαδηθαζίεο, φπσο ε 

εθπαίδεπζε ή ε νξγάλσζε απφ θνηλνχ ζεζκψλ ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηνπ εκπνξίνπ (φπσο αλαθέξζεθε ιίγν παξαπάλσ) κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζην λα πξνθχςεη ζην ηέινο απηή ε έλσζε.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηδέα πεξί Μεγάιεο Αιβαλίαο (ή Δζληθήο Αιβαλίαο, 

φπσο πξνηηκνχλ νη ίδηνη νη Αιβαλνί λα ιέλε) είλαη ελδεηθηηθφ πσο εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα πθίζηαηαη κηα πνιχ κεγάιε απνδνρή ηεο ηφζν απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αιβαλφθσλνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ αιιά θαη ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ ίδηα ηελ Αιβαλία ζεηηθά 

δηάθεηηαη έλαληη απηήο ηεο ηδέαο ην 63% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ζην 

Κνζζπθνπέδην ζεηηθά αληηκεησπίδεη κηα ηέηνηα πξννπηηθή πεξίπνπ ην 88 κε 

90% ησλ αιβαλνθψλσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ ΠΓΓΜ ζεηηθά 

αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο Μεγάιεο Αιβαλίαο ην 53% 

ησλ αιβαλνθψλσλ. Πάλησο, φπσο ζεκεηψλεηαη κέζα απφ ζρεηηθή έξεπλα, ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζηηο ηξεηο απηέο πεξηνρέο, θξίλεη, φηη είλαη 

κάιινλ απίζαλν λα ζπκβεί ζην κέιινλ θάηη ηέηνην. Καη είλαη κάιηζηα ελδεηθηηθφ, 

πσο ζε φ, ηη αθνξά ην ίδην ην Κνζζπθνπέδην, κε βάζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. ην 2007, κφιηο ην 2,5% ησλ ληφπησλ αιβαλνθψλσλ είλαη 
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ζεηηθφ ζην ελδερφκελν έλσζεο κε ηελ Αιβαλία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, έλα 96,5% 

επηζπκεί απιψο ηελ χπαξμε ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.59 

 Δίλαη ζαθέο ινηπφλ πσο θαη γηα ηηο δπν κεξηέο, ην δήηεκα ηεο 

ελνπνίεζεο δελ παχεη λα ζπγθηλεί ηελ θνηλή ηνπο γλψκε. Απηφ ην ζπλαίζζεκα 

θαίλεηαη φκσο φηη είλαη πνιχ πην έληνλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

ε απηήλ ηελ πεξηνρή ην πνιηηηθφ θφκκα πνπ εθθξάδεη έληνλα απηήλ ηελ 

επηζπκία είλαη ην Κφκκα Απηνδηάζεζεο ην νπνίν ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο πνπ 

έγηλαλ ζην Κφζζνβν ην 2014 πήξε ην 13,59% ησλ ςήθσλ. Αληίζεηα, ζηελ 

Αιβαλία ην Κφκκα πνπ πάλσ θαη πεξηζζφηεξν απ' φια ηα άιια ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξννπηηθή γηα ηελ έλσζε ησλ δπν πεξηνρψλ είλαη ην Κφκκα Κφθθηλε θαη 

Μαχξε πκκαρία πνπ ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2013 είρε ιάβεη κφιηο ην 

0,61% ησλ ςήθσλ.60 

 Παξάιιεια γηα έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πνιηηηθνχ θαηεζηεκέλνπ ηεο 

ίδηαο ηεο Αιβαλίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πξννπηηθή ηεο έληαμεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαίλεηαη λα είλαη κάιινλ πνιχ ζεκαληηθφηεξε ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο κηαο Μεγάιεο Αιβαλίαο. Ζ ίδηα απηή  

πξννπηηθή σο έλα ζεκείν θαίλεηαη πσο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή θαη γηα ηελ 

θπξηαξρνχζα πνιηηηθή ειίη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Δμάιινπ, είλαη ελδεηθηηθφ εδψ 

ην φηη κέζα ζηελ ίδηα ηελ αιβαληθή θνηλσλία, νξηζκέλα ηκήκαηά ηεο θαίλεηαη λα 

κελ επλννχλ ηελ ελνπνίεζε φισλ εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζχκθσλα κε 

αθξαίνπο εζληθηζηέο ζα πξέπεη λα ελσζνχλ θάπνηε (πεξηιακβαλνκέλεο αθφκα 

θαη ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο, κε ην ζθεπηηθφ φηη εθεί θάπνηε δνχζαλ νη 

Αιβαλνί Σζάκεδεο, αζρέησο ηνπ αλ απηή ε κεηνλφηεηα δελ πθίζηαηαη εδψ θαη 

70 ρξφληα ζρεδφλ) ζε κηα Μεγάιε Αιβαλία. Οη αληηδξάζεηο γηα θάηη ηέηνην 

πξνέξρνληαη ηδηαίηεξα απφ Ρσκαηνθαζνιηθνχο θαη Οξζφδνμνπο Αιβαλνχο, νη 
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νπνίνη ζεσξνχλ πσο έηζη κπνξεί λα πξνσζεζεί κηα δηαδηθαζία ηζιακνπνίεζεο 

ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο.61 

 Πάλησο κέρξη ζήκεξα έρεη ζεσξεζεί πσο ζε θάπνην βαζκφ, αζρέησο 

αλ αλεπίζεκα νη δπν πεξηνρέο, δειαδή ε Αιβαλία θαη ην Κνζζπθνπέδην είλαη 

ζρεδφλ ελσκέλεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο ζε νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο δελ ζεσξείηαη πσο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν. Έλαο 

παξάγνληαο πνπ σο ζήκεξα έρεη ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε είλαη ην 

φηη απφ δεθαεηίεο πξηλ, ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, φπσο ην θαζεζηψο 

ηνπ Δλβέξ Υφηδα κε ην νπνίν ε Αιβαλία είρε ππάξμεη απνκνλσκέλε, κεηαμχ 

άιισλ θαη απφ ηελ παιαηά, εληαία, ζνζηαιηζηηθή Γηνπγθνζιαβία, δελ ππήξρε 

θάπνην ππφβαζξν ζηελφηεξσλ επαθψλ. Απηφ απνηππψλεηαη έσο θαη ζήκεξα 

ελ κέξεη.62 

 Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ 

πθίζηαηαη ηφζν γηα ηελ Αιβαλία φζν θαη γηα ην Κνζζπθνπέδην είλαη ην φηη 

πξφθεηηαη γηα δπν απφ ηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ. Γηα παξάδεηγκα ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Αιβαλία είλαη 

πεξίπνπ γχξσ ζηα 5.000 δνιάξηα ελψ ζην Κνζζπθνπέδην είλαη θνληά ζηα 

3.500 κε 4.000 δνιάξηα.63 

 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη, παξ' φιεο ηηο αλακθηζβήηεηεο 

νκνηφηεηεο ζε ηνκείο, φπσο ν πνιηηηζκφο, ε εζλνηηθή θαηαγσγή, ε γιψζζα 

θιπ., λα ζέηεη θάπνηα πξνβιήκαηα αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν πεξηνρψλ είλαη 

θαη ην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ ζε ηνκείο, φπσο ε 

ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα. Δπί παξαδείγκαηη, σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

ζξεζθείαο, ε Αιβαλία παξαδνζηαθά ππήξμε πνιχ πην αδηάθνξε, έλαληη ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αιβαλφθσλνπο ηεο 

πξψελ ελσκέλεο Γηνπγθνζιαβίαο. Απηφ ζπλέβε εμαηηίαο ηεο επηβνιήο ησλ 
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έληνλσλ πεξηνξηζκψλ απφ ην θαζεζηψο ηνπ Υφηδα γηα έλα δηάζηεκα ζρεδφλ 

40 εηψλ Παξάιιεια, αθφκα θαη σο ηηο κέξεο καο, κε εμαίξεζε έλαλ θεληξηθφ 

απηνθηλεηφδξνκν πνπ πιένλ ζπλδέεη Αιβαλία θαη Κνζζπθνπέδην, ε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο είλαη αξθεηά ειιηπήο θαη κε πξνβιήκαηα.64 

 Χο πξνο ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη Αιβαλίαο, είλαη ελδεηθηηθφ φηη ήδε απφ ην 2008,  νη 

αιβαλφθσλνη Κνζνβάξνη αλαθήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο πεξηνρήο. Ακέζσο 

ε Αιβαλία πξνζπάζεζε λα παίμεη έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο πεξηνρήο απ' φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη θξάηε - κέιε ηνπ Ο.Ζ.Δ. Γελ είλαη έηζη ηπραίν ην φηη 

δηάθνξα ιφκπη ησλ Αιβαλψλ πξνζπάζεζαλ λα πξνσζήζνπλ απηήλ ηελ 

αλαγλψξηζε ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζπκβνπιίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα θαηά ηελ 40ε ζπλάληεζε ησλ θξαηψλ - κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ηζιακηθήο πλεξγαζίαο ην 2009, απνθαζίζηεθε λα θαηαζηεί δεθηφ ην αίηεκα 

ηεο αιβαληθήο αληηπξνζσπείαο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο γηα 

ηελ απνδνρή ή φρη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζφβνπ.65 

 Δδψ θαη θαηξφ γηα ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, ε 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ην Κνζζπθνπέδην ζπληζηά κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θαη πιένλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Κεληξηθφο γλψκνλαο γηα 

απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία εμάιινπ, είλαη ην λα βειηησζεί ην επίπεδν 

δσήο θαη ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα εμάιινπ, έρεη 

ζεσξεζεί, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε παξάιιεια λα εληζρπζεί θαη ε 

επξψ - αηιαληηθή πξννπηηθή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, πξννπηηθή άιισζηε πξνο 

ηελ νπνία πξνζβιέπεη ζηαζεξά άιισζηε εδψ θαη θαηξφ θαη ε Αιβαλία.66 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ, φηη θαη νη δχν ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη εδψ θαη ρξφληα 

(ζπγθεθξηκέλα ην 2012) κηα ζπκθσλία κε βάζε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε λα 
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ζπγρσλεχζνπλ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπο ζε φ, ηη αθνξά νξηζκέλεο απφ ηηο 

πξνμεληθέο ηνπο αληηπξνζσπείεο ζην εμσηεξηθφ. Απηφ ζπλέβε, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνμελείνπ ηεο Αιβαλίαο ζην Μηιάλν ηεο 

Ηηαιίαο. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνμελείνπ είλαη εληαγκέλεο θαη 

νη αληίζηνηρεο πξνμεληθέο αξρέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Αληίζηνηρα ην ίδην 

ζπλέβε θαη κε ηελ πεξίπησζε ελφο θνηλνχ πξνμελείνπ ζηελ Κακπέξα ηεο 

Απζηξαιίαο ιίγν θαηξφ αξγφηεξα.67 

 Παξάιιεια, κε βάζε ηελ πξννπηηθή γηα ηελ έληαμε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην κέιινλ ε Αιβαλία είρε δεζκεπηεί 

κέζα ζην 2014 λα πξνζθέξεη ζην Κνζζπθνπέδην βνήζεηα κε εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί εδψ, φηη παξφιν πνπ θαηά θαηξνχο 

σο ηηο κέξεο καο ε ππνζηήξημε πξνο ην Κνζζπθνπέδην πεξηιακβάλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ κηα παηξησηηθνχ θαη εζληθηζηηθνχ ηχπνπ ξεηνξηθή, εληνχηνηο 

γίλεηαη ηαπηφρξνλα πξνζπάζεηα νη δηάθνξεο δεζκεχζεηο γηα βνήζεηα λα 

θαίλεηαη πσο είλαη ζπλαθείο θαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αξρέο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηελ πνιηηηθή ελ γέλεη ηεο 

Γχζεο πξνο ην Κνζζπθνπέδην.68 

 Γελ είλαη έηζη ηπραίν ην φηη ηα Σίξαλα εμαξρήο είραλ ππνζηεξίμεη ηηο 

ζπλνκηιίεο κεηαμχ Βειηγξαδίνπ θαη Πξίζηηλαο, θαζψο θαη ηε πκθσλία ησλ 

Βξπμειιψλ. Γη' απηφ ην ιφγν, ην αιβαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ είρε 

επηζεκάλεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί πσο 

απνηειεί κηα λέα αξρή ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ θαη 

πσο ζα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ νκαινπνίεζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο βάζεηο γηα ηελ νκαιφηεηα ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. Σελ ίδηα ζηηγκή, θαη απηφ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ εξκελεία πνπ 

δίλεη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ κέιινλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ε 

Αιβαλία, είρε ηνληζηεί, φηη κέζα απφ κηα ηέηνηα ζπλζήθε ζα ήηαλ εθηθηφ θαη ην 

                                                           
67

 Albanian Ministry of Foreign Affairs, “Albania and Kosovo inaugurate first joint consulate in Milan”, 
http://www.punetejashtme.gov.al/en/press-office/news/ albania-and-kosovo-inaugurate-first-joint-
consulate-in-milan 
68

Sulcebe Dritan, Albania and Kosovo: In a quest of a common future, (Tirana: Friedrich Ebert Stiftung, 
2012), 25 



46 
 
 

λα πξνσζεζεί ε αλαγλψξηζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

ζηα δηεζλή θφξα, φπσο ζηνλ Ο.Ζ.Δ. θαη ηελ Δ.Δ.69 

 ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015 ελ ησ κεηαμχ ππεγξάθε ζην Πξίδξελ ε 

πκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ Αιβαλία θαη ηνπο 

Αιβαλνχο Κνζνβάξνπο, απνηειψληαο ζπγρξφλσο έλα ζεκείν θακπήο ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεξηνρψλ ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ην 

θεθάιαην εθείλν ηεο ζπκθσλίαο πνπ αθνξά ηα δεηήκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

θαη Αζθάιεηαο θαη νη δπν θπβεξλήζεηο εμέθξαζαλ ηελ απφ θνηλνχ πξφζεζή 

ηνπο γηα ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη κε ηηο Ζ.Π.Α. Ζ Αιβαλία επίζεο δεζκεχηεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ απνδνρή θαη έληαμε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζε κηα ζεηξά δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ην ΝΑΣΟ.70 

 Δληνχηνηο φκσο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη θαηά θαηξνχο, ε 

δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο έρεη ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν 

πξνπαγάλδαο, γηα ινγαξηαζκφ δηαθφξσλ εζληθηζηηθψλ θχθισλ θαη ζηελ 

Αιβαλία θαη ζην Κνζζπθνπέδην. Γηα παξάδεηγκα ζηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ 

ζπκβνπιίνπ ππνπξγψλ πνπ είρε γίλεη ζηα Σίξαλα ζηηο 22 Μαξηίνπ ηνπ 2015, 

δελ δφζεθε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηφζν κεγάιε βαξχηεηα σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ φζσλ είραλ ζπκθσλεζεί σο ηφηε θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζα γηλφηαλ απηφ. Αληίζεηα, ν Αιβαλφο πξσζππνπξγφο Έληη Ράκα πεξηζζφηεξν 

βξήθε ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ πεξί αιβαληθνχ εζληθηζκνχ θαη 

λα δειψζεη ηελ αξρή πεξί "κηαο γεο, ελφο έζλνπο θαη ελφο νλείξνπ".71 

 Απφ ηελ άιιε, αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, είλαη ελδεηθηηθφ, 

φηη νη δπν πεξηνρέο έρνπλ ππνγξάςεη κηα ζεηξά απφ ζπκθσλίεο κε ζθνπφ λα 

ελδπλακψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο δεζκνχο θαη κε 

ζθνπφ αθφκα λα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ λα νδεγεζνχλ ζε κηα πιήξε 
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νηθνλνκηθή έλσζε. Απφ ηηο 30 νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζπκθσλίεο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη σο ζήκεξα ην Κνζζπθνπέδην, νη 8 είλαη κε ην θξάηνο ηεο 

Αιβαλίαο. 

 Δλδεηθηηθά ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηζεκαλζνχλ νη αθφινπζεο νηθνλνκηθέο 

ζπκθσλίεο: α) Μλεκφλην Καηαλφεζεο αλάκεζα ζην Αιβαληθφ Γξαθείν 

Δπελδχζεσλ θαη ηελ Μεηαβαηηθή Γηνίθεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην 

Κνζζπθνπέδην πνπ ππεγξάθε ζηα Σίξαλα ζηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ 2002, β) 

πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμχ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

Μεηαβαηηθήο Γηνίθεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Κνζζπθνπέδην πνπ 

ππεγξάθε ζηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 2003, γ) πκθσλία κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Αιβαλίαο θαη ηεο Μεηαβαηηθήο Γηνίθεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην 

Κνζζπθνπέδην γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνιφγεζεο ζην εηζφδεκα αιιά θαη 

γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ θνξνδηαθπγήο θαη δηαθζνξάο. Ζ ζπκθσλία απηή 

ππεγξάθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ ηνπ 2004 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2005, ε) πκθσλία αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ γηα ακνηβαία βνήζεηα ζε δεηήκαηα ηεισλεηαθήο πνιηηηθήο πνπ 

ππνγξάθηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 

2010, ζη) πκθσλία αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ γηα ηελ κεηαθνξά αγαζψλ θαη επηβαηψλ κέζσ δηεζλψλ 

νδηθψλ δηθηχσλ. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθηεθε ζηηο 22 Ηνπιίνπ ηνπ 2011 θαη 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηελ 21ε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη δ) Ζ 

πκθσλία Πιαίζην αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Τπνγξάθηεθε ζηηο 

11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014.72 

 Ο ηξίηνο ππιψλαο ηεο πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο αλάκεζα 

ζηελ Αιβαλία θαη ην Κνζζπθνπέδην νξίδεη φηη ε ζέιεζε θαη ησλ δχν ρσξψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο αζθάιεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε βάζνο ρξφλνπ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θιάδσλ θαη ηνκέσλ. Καη νη δχν κεξηέο, φπσο είρε επηζεκαλζεί ζην ζρεηηθφ 

θείκελν, δήισλαλ δεζκεπκέλεο ζην λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζρεηηθνχο 
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επελδπηέο πξνθεηκέλνπ κεηαμχ άιισλ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί κηα εγρψξηα θαη παγθφζκηα 

αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε είραλ δεζκεπηεί ζην λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα δίθηπν κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ Αιβαλίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ 

γηα ηελ κεηαθνξά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αιιά θαη δίθηπν γηα ηελ κεηαθνξά 

λεξνχ. Αθφκα δεζκεχνληαλ θαη γηα ηελ ζπλεξγαζία ζε ηνκείο, φπσο ν 

ηνπξηζκφο θαη νη κεηαθνξέο.73 

 Αληηζηνίρσο, σο πξνο ηελ πεξίπησζε ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ 

αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ γηα 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ππήξμε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε θαη βνιηδνζθφπεζε νξηζκέλσλ ζηφρσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνσζεζεί ην ειεχζεξν εκπφξην κεηαμχ Αιβαλίαο 

θαη Κνζζπθνπεδίνπ. Απηέο νη παξάκεηξνη είραλ λα θάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, κε 

ηελ ζηαδηαθή νξηνζέηεζε θαη ζέζπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο, κε ηελ 

νπνία ζα δηαζθαιηδφηαλ ζπγρξφλσο ε αζθάιεηα ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο είρε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αιιά θαη κε ηελ επηηάρπλζε ησλ κέηξσλ πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηα ζψκαηα επηηάρπλζεο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ 

σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο κε ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ νηθνλνκηθήο επηηάρπλζεο ζρεηηθά κε εξγαζηήξηα εξεπλψλ θιπ.74 

 ην πιαίζην φισλ απηψλ ησλ ζπκθσληψλ ελ ησ κεηαμχ, φπσο ήδε 

εμάιινπ ζεκεηψζεθε θαη πην πάλσ, ε αλάπηπμε κηαο θνηλήο νηθνλνκηθήο δψλεο 

κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ, θαίλεηαη λα απνηειεί κηα πνιχ 

ζεκαληηθή, καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή. Γελ είλαη έηζη ηπραίν πσο ηφζν ε 

Αιβαλία, φζν θαη ην Κνζζπθνπέδην έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία γηα ην 

Διεχζεξν Δκπφξην ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε (CEFTA). Σν Κνζζπθνπέδην 

βέβαηα ηελ ίδηα ζηηγκή δελ παχεη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ λα έρεη ζηελέο 
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εκπνξηθέο ζρέζεηο κε πξψελ γηνπγθνζιαβηθέο δεκνθξαηίεο, φπσο ε ΠΓΓΜ, ην 

Μαπξνβνχλην ή ε Βνζλία - Δξδεγνβίλε. Χζηφζν, εδψ θαη θάπνηα ρξφληα ν 

δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο πξντφλησλ γηα ην Κνζζπθνπέδην είλαη ε 

Αιβαλία. Ζ ηειεπηαία αληίζηνηρα είλαη ε ρψξα εθείλε πξνο ηελ νπνία εμάγεη 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ρψξα ζηελ πεξηνρή ην Κνζζπθνπέδην.75 

 Πάλησο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

πεξηνρψλ δελ είλαη απφιπηα αξκνληθέο. Απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κπνξεί λα ζέηνπλ νξηζκέλνπο ξεαιηζηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ, φηη ην 2012 ην Κνζζπθνπέδην 

είρε επηβάιεη πνιχ πςειή θνξνινγία ζηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ηζηκέληνπ 

απφ ηελ Αιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δηθά 

ηνπ αληίζηνηρα πξντφληα. Έρεη ζεσξεζεί πσο απηή ε εμέιημε είρε απνηειέζεη 

κηα απάληεζε πξνο ηελ Αιβαλία, εμαηηίαο ησλ πςειψλ δαζκψλ πνπ είρε 

επηβάιεη εθείλε παιαηφηεξα ζηηο εηζαγσγέο παηάηαο απφ ην Κνζζπθνπέδην. Ο 

θφξνο πνπ επέβαιαλ νη Κνζνβάξνη ελ ηέιεη ήξζε κεηά απφ έληνλεο 

δηακαξηπξίεο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο.76 

 Αθφκα έρεη εηπσζεί πσο κεηά ην 2010 νη Αιβαλνί επαλεηιεκκέλσο 

εκπφδηζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία απφ ην Κνζζπθνπέδην λα 

εηζάγεη ηα πξντφληα ηεο κε ην ζθεπηηθφ πσο απηά δελ ήηαλ ζπκβαηά κε ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη νη ελ ιφγσ ρψξα γηα πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Οη Κνζνβάξνη απφ ηε κεξηά ηνπο είραλ ηνλίζεη πνιιέο 

θνξέο πσο δελ ππήξρε πξφβιεκα κε ηα πξντφληα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, 

θαζψο απηά ήηαλ ζπλπθαζκέλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ίδηα ε Δπξσπατθή 

Έλσζε. Δπίζεο, ε αιβαληθή πιεπξά θαηεγνξήζεθε πσο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δελ αθνινπζνχζε ηα φζα είραλ ζπκθσλεζεί ζηελ πκθσλία γηα ην 

Διεχζεξν Δκπφξην ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε (CEFTA). Σν δήηεκα απηφ εμάιινπ 
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σο ζήκεξα ζπλερίδεη λα πξνθαιεί αξθεηέο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε Αιβαλία θαη Κνζζπθνπέδην.77 

 Πξνβιήκαηα σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

πεξηνρψλ είραλ αλαθχςεη εμάιινπ θαη ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 

2013, φηαλ νη αξρέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δελ επέηξεςαλ ηελ εηζαγσγή 

πνζνηήησλ γάιαθηνο απφ ηελ Αιβαλία. Οη αιβαληθέο αξρέο αληίζηνηρα δελ 

είραλ επηηξέςεη ηελ εηζαγσγή αιεχξσλ απφ ην Κνζζπθνπέδην, κε ην 

δηθαηνινγεηηθφ πσο δελ ππήξραλ ηα θαηάιιεια έγγξαθα. Σν ίδην άιισζηε είρε 

ζπκβεί θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, φηαλ πάιη απαγνξεχηεθε ε εηζαγσγή 

ζηηάιεπξσλ απφ ην Κνζζπθνπέδην. 

 ια απηά ηα παξαδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά ηνπ φηη ελψ ζε ηνκείο, φπσο 

ε πνιηηηθή θαη ν πνιηηηζκφο ή ε εθπαίδεπζε, νη ζρέζεηο είλαη πνιχ ζηελέο θαη 

αγαζηέο, αληίζηνηρα ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο, ηα πξάγκαηα δελ είλαη πάληνηε 

εχθνια. Απηφ ζαθψο έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαθνξέο σο πξνο ην θαζεζηψο 

θνξνιφγεζεο θαη απφ ηηο δπν κεξηέο ησλ ζπλφξσλ, ζρεηίδεηαη φκσο ηελ ίδηα 

ζηηγκή θαη κε ηελ δηάζηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

δηάθνξνη επηρεηξεκαηίεο, είηε απφ ηελ Αιβαλία είηε απφ ην Κνζζπθνπέδην. 

Απηνί νη επηρεηξεκαηίεο εμάιινπ, ζπρλά πηέδνπλ ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηθνχο, 

νχησο ψζηε λα κελ πιεγνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο απφ ηα ηνπηθά 

επηρεηξεκαηηθά κνλνπψιηα πνπ έρνπλ.78 
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Κεθάλαιο Γ. Οι ζτέζεις ηοσ Κοζζσθοπεδίοσ με ηη ερβία 

 Χο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηε εξβία, είλαη ζαθέο, 

πσο απηέο εδψ θαη δεθαεηίεο ηνπιάρηζηνλ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ θαη είλαη γεγνλφο φηη αθφκα θαη γηα ην κεζνπξφζεζκφ κέιινλ δελ 

θαίλεηαη λα αλαδχνληαη ζεηηθέο πξννπηηθέο, αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζή ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο εμάιινπ πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα 

"ζεκαδεχηεθαλ" αλεμίηεια απφ ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη απάλζξσπε βία, απφ 

ζθαγέο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ πνπ έγηλαλ θαη απφ ηηο δπν κεξηέο, ηφζν απφ 

ηε ζεξβηθή φζν θαη απφ εθείλε ησλ αιβαλνθψλσλ.  

 πσο ήδε ηνλίζηεθε θαη πην πάλσ, ην Κνζζπθνπέδην θήξπμε ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ην 2008 θαη θπζηθά ε εξβία εμαξρήο ππήξμε έληνλα 

αξλεηηθή θαη απνξξηπηηθή σο πξνο κηα ηέηνηα πξννπηηθή. ηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008 ε θπβέξλεζε ηεο εξβίαο έζεζε ζε εθαξκνγή έλα 

ρέδην Γξάζεο, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ είραλ 

πξνθχςεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε εθείλν ην δηάζηεκα. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα κάιηζηα εθείλν ην δηάζηεκα, λα αλαθιεζνχλ ζην Βειηγξάδη 

δηάθνξνη έξβνη πξέζβεηο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ εληαηηθέο ζπζθέςεηο, γηα 

ηελ νξγάλσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο ηεο ρψξαο έλαληη απηήο ηεο 

λέαο πξφθιεζεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

πεξίπησζε ηνπ Καλαδά πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν είρε αλαγλσξίζεη, φπσο 

ζπλέβε θαη κε άιιεο αγγινζαμνληθέο ρψξεο θαη ζηελέο ζπκκάρνπο ησλ Ζ.Π.Α. 

(φπσο επίζεο ε Απζηξαιία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θιπ.), ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε εξβία λα πξνρσξήζεη ζε 

αλάθιεζε ηνπ πξέζβε ηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, φπσο ζπλέβε θαη κε 

πνιιά άιια θξάηε. 79  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη πέξαλ ησλ 

αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ θαη ηνπ κπινθ ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ 

επεξεάζηεθαλ σο πξνο απηήλ ηελ απφθαζή ηνπο απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, 

γεληθφηεξα ζεηηθέο πξνο ηελ πξννπηηθή αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

ππήξμαλ θαη πνιιέο κνπζνπικαληθέο ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο νξηζκέλα θξάηε, 

φπσο ε Σνπξθία, έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
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απηή. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Άγθπξαο εδψ θαη 

ρξφληα λα αλαδσνγνλήζεη έλαλ άμνλα ζπκθεξφλησλ ηεο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ, φπνπ νη Αιβαλνί γεληθά απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ζπκκάρνπο 

ηεο. 

 Δμάιινπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, πσο έθηνηε νη ζρέζεηο κε ηνπο πξέζβεηο 

δηαθφξσλ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, πεξηνξίδεηαη πιένλ ζε θάπνηεο ηππηθέο θαη επίζεκεο επαθέο 

ηνπο κε θαηψηεξνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο εξβίαο. 

Δπίζεο ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008 ην ζεξβηθφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

θαηεγφξεζε γηα πξνδνζία ηνπο εγέηεο ησλ αιβαλφθσλσλ Κνζνβάξσλ 

Hashim Thaci, Fatmir Sedju θαη Jakup Krasniqi θαη εμέδσζε έληαικα γηα ηε 

ζχιιεςή ηνπο.80 

 Ζ θξίζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είρε σο απνηέιεζκα εθείλν ην δηάζηεκα λα 

βηψζεη έληνλε θξίζε θαη ε πνιηηηθή δσή ζηελ ίδηα ηε εξβία. πγθεθξηκέλα ζηηο 

αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 2008 παξαηηήζεθε ε θπβέξλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ 

Βφηηζιαβ Κνζηνχληζηα, θαζψο είρε δεκηνπξγεζεί αδηέμνδν σο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην 

ζεξβηθφ θξάηνο έλαληη ησλ εμειίμεσλ πνπ άιισζηε ήηαλ θαηαηγηζηηθέο. Μέζα 

ζηελ ίδηα ηελ ηφηε ζεξβηθή θπβέξλεζε άιισζηε ήηαλ έληνλεο νη δηακάρεο θαη νη 

δηαρσξηζκνί σο πξνο ην πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε θαιχηεξε αληίδξαζε ηεο 

ρψξαο έλαληη εμειίμεσλ πνπ έκνηαδαλ λα απνηεινχλ ηεηειεζκέλα. Δλ ηέιεη 

πξνθεξχρζεθαλ πξφσξεο εθινγέο γηα ηηο 11 Μαΐνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο θαη πνπ 

έγηλαλ παξάιιεια κε ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο.81 Ο Πξφεδξνο ηεο 

εξβηθήο Γεκνθξαηίαο απφ ηε κεξηά ηνπ επίζεο είρε ηνλίζεη πσο ε θπβέξλεζε 

είρε θαηαξξεχζεη ιφγσ ηεο αζπκθσλίαο σο πξνο έλα θνηλφ ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο κε ην Κνζζπθνπέδην. 

 ηηο 24 Μαξηίνπ ηνπ 2008 ν έξβνο ππνπξγφο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη ησλ Μεηνρίσλ, πξφηεηλε ην λα δηαρσξηζηεί ε πεξηνρή, 
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αλάινγα κε ηηο εζληθέο νκάδεο πνπ θαηνηθνχζαλ θαη θπξηαξρνχζαλ ζε 

δηάθνξεο γεσγξαθηθέο ηεο δψλεο. Παξάιιεια, είρε δεηήζεη απφ ηα Ζλσκέλα 

Έζλε λα απνδερηνχλ ην λα ζπλερίζεη ην Βειηγξάδη λα αζθεί ηνλ έιεγρν ζε 

ηνκείο, φπσο ε παηδεία, ε αζηπλνκία, νη ππνδνκέο πγείαο, ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θιπ. γηα εθείλεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, φπνπ 

ππεξηεξνχζαλ πιεζπζκηαθά νη έξβνη. Δληνχηνηο φκσο, ε ζεξβηθή θπβέξλεζε 

ζην ζχλνιφ ηεο αξλήζεθε ην λα θαηαηεζεί κηα ηέηνηα πξφηαζε.82 

 Δμάιινπ κηα κέξα αξγφηεξα, ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 2008, ν απεξρφκελνο 

πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο Κνζηνχληηζα επηζήκαλε, φηη θαλνληθά ζα έπξεπε 

λα ηεζεί γηα θάπνην δηάζηεκα ζην πεξηζψξην ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην αλ 

ζα έπξεπε λα εληαρζεί ε εξβία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κη απηφ ζα έπξεπε 

λα γίλεη, έσο φηνπ νη Βξπμέιιεο απνθαίλνληαλ ζρεηηθά κε ην αλ ζα 

αλαγλψξηδαλ ηε εξβία εληφο ησλ σο ηφηε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλφξσλ ηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δειαδή θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ) ή φρη. ηηο 24 

Ηνπιίνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο ε ζεξβηθή θπβέξλεζε, απνθάζηζε λα αλαθαιέζεη 

ηνπο πξέζβεηο ηεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σαπηφρξνλα, ε 

ρψξα έδησμε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 φιεο ηηο δηπισκαηηθέο αληηπξνζσπείεο 

φισλ εθείλσλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ πνπ αλαγλψξηζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, δειαδή ηεο Αιβαλίαο, ηεο ΠΓΓΜ, ηεο Κξναηίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο Οπγγαξίαο.83 

 Αληίζηνηρα, ζηηο 15 Απγνχζηνπ ηνπ 2008, ν έξβνο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ Vuk Jeremic, δήηεζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ λα 

δεηήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην κηα γλσκάηεπζε, ε 

νπνία δελ ζα ήηαλ λνκηθά δεζκεπηηθή αλαθνξηθά κε ην εμήο: θαηά πφζν ε 

αλαθήξπμε αλεμαξηεζίαο απφ ηνπο αιβαλφθσλνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αληίζεηε πξνο ην δηεζλέο δίθαην. ηηο 15 Ηνπιίνπ ηνπ 
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2010 ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην απεθάλζε, φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ δελ αληίθεηηαη ζην δηεζλέο δίθαην.84 

 Φπζηθά, κεηά απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο εθ κέξνπο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, ε θπβέξλεζε ηεο εξβίαο αξλήζεθε λα πξνβεί ζε απεπζείαο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηνπηθψλ εγεζία ησλ αιβαλνθψλσλ. Απηφ κπνξνχζε 

λα γίλεη κνλάρα κέζσ ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ κεραληζκψλ, ζηα πιαίζηα 

δηαπξαγκαηεπηψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. Πάλησο, κεηά ην 2011 άξρηζε λα πθίζηαηαη κηα 

δηαδηθαζία νκαινπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ 

κε ηελ νπνία ζηαδηαθά νη εγεζίεο ησλ δχν πεξηνρψλ άξρηζαλ λα έρνπλ πην 

άκεζεο επαθέο. Δθείλε ηε ρξνληά άιισζηε, θχθινη ησλ Βξπμειιψλ κπφξεζαλ 

λα πείζνπλ ηνπο έξβνπο λα δερηνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο 

αιβαλφθσλνπο Κνζνβάξνπο, αλαθνξηθά κε ηε δηεπζέηεζε νξηζκέλσλ 

δεπηεξεπνπζψλ θαη κάιινλ αζήκαλησλ ζπλνξηαθψλ δεηεκάησλ.85 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο απφ ην 2011 σο ζήκεξα νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο 

Βξπμέιιεο θαη γίλνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δθπξφζσπνο ηεο ηειεπηαίαο εδψ θαη ρξφληα είλαη ν Robert Cooper. Απφ ηε 

κεξηά ησλ έξβσλ βαζηθφο δηαπξαγκαηεπηήο θαη εθπξφζσπνο είλαη ν Borko 

Stefanovic θαη απφ ηε κεξηά ησλ Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ ν Edita Tahiri.86Δίλαη 

ελδεηθηηθφ πσο ηα ηξία βαζηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί κέζα απφ απηέο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο φια απηά ηα ρξφληα, είλαη θαηαξρήλ ην δήηεκα ησλ 

ζπλφξσλ, ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή θαη ηξίηνλ ην ζέκα ηεο 

ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ Γηεζλνχο Γηθαίνπ κε ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ δχν εζλνηήησλ ηεο πεξηνρήο, δειαδή ηφζν ησλ Αιβαλψλ φζν θαη ησλ 

έξβσλ. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα κεηαμχ έξβσλ θαη Κνζνβάξσλ ζηηο 8 θαη 9 Μαξηίνπ ηνπ 2011, ηέζεθε 

ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο. Παξάιιεια ηέζεθαλ 

δεηήκαηα, φπσο νη ηεισλεηαθνί δαζκνί κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, νη 

ηειεπηθνηλσλίεο, θαζψο θαη νη έιεγρνη ησλ αεξνπνξηθψλ δξνκνινγίσλ κεηαμχ 

Βειηγξαδίνπ θαη Πξίζηηλαο. 87 Μάιηζηα ζηηο ζπλαληήζεηο εθείλνπ ηνπ 

δηαζηήκαηνο είρε ηεζεί κεηαμχ άιισλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε εξβία ζην Κνζζπθνπέδην θαη είλαη ελδεηθηηθφ, φηη 

ε ζεξβηθή πιεπξά σο πξνο απηφ ην ζέκα είρε ζεσξήζεη πσο πνιχ ζχληνκα ζα 

κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ζεηηθή εμέιημε. 

 Βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο είρε επηζεκαλζεί ηφηε απφ ηνλ 

έξβν Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Ivica Dacic, γηα ηνπο έξβνπο δελ εηίζεην ζέκα, 

κέζα απφ απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, λα επηθπξσζεί νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα 

ε αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, θάηη πνπ κέρξη ζήκεξα ε εξβία ξεηψο 

ζεσξεί, σο θάηη κε ηεηειεζκέλν.88 Ο Dacicπαξάιιεια είρε ηνλίζεη πσο κέζσ 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εθείλσλ βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ην λα απαιπλζνχλ 

γεληθφηεξα νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, αλ θαη απηή ε επηζήκαλζή ηνπ πεξηζζφηεξν θαίλεηαη 

πσο αθνξνχζε ηνπο έξβνπο ηεο πεξηνρήο, παξά ηελ αιβαληθή πιεηνςεθία. 

 Ο δεχηεξνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αληίζηνηρα είρε 

θαζπζηεξήζεη λα μεθηλήζεη εμαηηίαο νξηζκέλσλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ. Σειηθά 

μεθίλεζε ζηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 2011 θαη αθνξνχζε πάιη ηελ ηξνθνδνζία ηεο 

πεξηνρήο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα, αιιά θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ησλ 

ειεχζεξσλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ εξβίαο - Κνζζπθνπεδίνπ. Πξέπεη λα 

ηνληζηεί εδψ, ελ είδε παξέλζεζεο, πσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο πνιηηψλ εληφο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηεο ζπλφξσλ, κε βάζε ηελ Νηηξεθηίβα 2004/38/ECηεο 29εο 

Απξηιίνπ ηνπ 2004 πνπ ςεθίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Οη 
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πνιίηεο ρσξψλ κειψλ ηεο Έλσζεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέιζνπλ ζε άιιε 

ρψξα - κέινο ηεο γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, έρνληαο θπζηθά δηαβαηήξην ή 

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα. Παξάιιεια, αλ ν ζπγθεθξηκέλνο πνιίηεο δελ έρεη ηα 

απαξαίηεηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ην θξάηνο ζην νπνίν εηζέξρεηαη, έρεη ηελ 

επζχλε αλαθίλεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη ν πνιίηεο λα εηζέιζεη ειεχζεξα θαη λφκηκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα.89 Απηή ε αξρή, έγηλε πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηαθίλεζεο αηφκσλ απφ ηελ εξβία ζην Κνζζπθνπέδην θαη 

αληίζηξνθα. 

 Ο ηξίηνο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ έιαβε ρψξα ζηηο 15 Απξηιίνπ ηνπ 

2011 θαη πεξηειάκβαλε ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ, φπσο νη αιιαγέο ζηηο 

πηλαθίδεο νρεκάησλ έξβσλ θαη αιβαλνθψλσλ θαηνίθσλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, φπσο θαη ην δήηεκα πάιη ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο 

πνιηηψλ απφ ηελ κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. 90 Ο ηέηαξηνο γχξνο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ έγηλε ζηηο 17 θαη 18 Μαΐνπ ηνπ 2011. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδφλ επεηεχρζε ζπκθσλία, αλαθνξηθά κε ηε ειεχζεξε κεηαθίλεζε πνιηηψλ 

κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ. Αθφκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξφηεηλε ην 

λα ζπδεηεζνχλ θαη δηεπζεηεζνχλ θαη φια εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ είραλ λα 

θάλνπλ κε ηα αγλννχκελα πξφζσπα απφ ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 

ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αιιά θαη λα δηεπζεηεζεί θαη ην δήηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ πεξηνρή (αθνξνχζε θπξίσο 

ηελ πξνζηαζία θάπνησλ εθθιεζηψλ θαη ηζηνξηθψλ κνλψλ ησλ έξβσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, φπσο ε ηζηνξηθή κνλή ηεο Γθξαηζάληηζα).91 

 Αληίζηνηρα, ν πέκπηνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είρε νξηζηεί γηα 

ηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ πάληα έηνπο, αιιά ηειηθά πξνγξακκαηίζηεθαλ 

γηα κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα. Μάιηζηα ηφηε είρε ζεσξεζεί πσο ε λέα ζχλνδνο 

κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη ησλ αιβαλνθψλσλ ζα γηλφηαλ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ. 

Σειηθά ε ζπλάληεζε νξίζηεθε γηα ηηο 2 Ηνπιίνπ 2011. Θεσξήζεθε πσο κέζα 
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απφ ηελ ζπλάληεζε ζα νξηζηηθνπνηνχληαλ ε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηνπο 

εκπνξηθνχο θαη θνξνινγηθνχο δαζκνχο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε 

κεηαθίλεζε πνιηηψλ. Πξάγκαηη ε ζπκθσλία ζην ελ ιφγσ ζέκα 

νξηζηηθνπνηήζεθε, φπσο επίζεο έγηλε ην ίδην θαη αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αιιά θαη σο πξνο ηελ 

αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο πνπ είραλ νη έξβνη πάλσ ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο 

ησλ αζηηθψλ κεηξψσλ. Αθφκα επεηεχρζε ζπκθσλία θαη σο πξνο ηελ ακνηβαία 

αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηπισκάησλ ησλ δχν 

πεξηνρψλ.92 

 Ο έθηνο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ πξννξηδφηαλ λα ιάβεη ρψξα ζηηο 20 

θαη 21 Ηνπιίνπ ηνπ 2011. Σειηθά, αλαβιήζεθε γηα ηνλ επηέκβξην, δεδνκέλνπ, 

φηη νη Αιβαλνί Κνζνβάξνη επέκελαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα δηθά ηνπο "εζληθά" ζχκβνια, δειαδή ε ζεκαία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ (ε κπιε ζεκαία κε ην ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη ηα άζπξα 

αζηέξηα απφ πάλσ ηνπ) θαζψο θαη ε ζεκαία επίζεο ηεο Αιβαλίαο. Απηφ ην 

αίηεκα σζηφζν, απνξξίθζεθε απφ ηελ εξβία.93Σειηθά, ν έθηνο γχξνο έιαβε 

ρψξα ζηηο 2 επηεκβξίνπ ηνπ 2011, αλ θαη δελ είραλ ππάξμεη ζεκαληηθέο 

εμειίμεηο. 

 Ο 7νο θαη ηειεπηαίνο γχξνο νξγαλψζεθε γηα ηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 

(θαλνληθά επξφθεηην λα ιάβεη ρψξα ζηηο 27 επηεκβξίνπ ηνπ 2011, αιιά είρε 

αλαβιεζεί εμαηηίαο ηεο έληνλεο βίαο πνπ είρε μεζπάζεη πάιη ζηελ πεξηνρή 

εθείλν ην δηάζηεκα). Ζ ζεξβηθή αληηπξνζσπεία αξλήζεθε επίζεο ηε ζπλέρηζε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εθφζνλ νη αζηπλνκηθέο θαη ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζπλέρηδαλ λα ειέγρνπλ ηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ απφ ηελ πεξηνρή ζηα ζχλνξα κε ηε εξβία, ζεσξψληαο πσο απηφ ήηαλ 

θάηη πνπ δελ είρε ζπκθσλεζεί σο ηφηε. Απηφ εθείλν ην δηάζηεκα επξφθεηην λα 

νδεγήζεη ζε κηα αλαδσπχξσζε ηεο βίαο ζηελ πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα 

εθείλεο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ πεληρξά (φπσο είρε ζπκβεί θαη κε ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο έθηεο ζπλάληεζεο ιίγν θαηξφ λσξίηεξα). Ζ ζπλάληεζε ελ 

ηέιεη έγηλε ζηηο 14 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 φπνπ ζπδεηήζεθαλ νξηζκέλα 

δεπηεξεχνληα ηερληθά δεηήκαηα.94 

 Παξ' φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πάλησο, σο ηηο κέξεο καο ζρεδφλ, είλαη 

αιήζεηα, φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ έξβσλ θαη Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ δελ έρνπλ 

νκαινπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ ζα ήζειαλ ζεζκνί, φπσο ε 

Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά θαηξνχο αλαθχπηνπλ λέεο εληάζεηο πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ επεηζφδηα, φπνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αθφκα θαη λεθξνί ή 

ιφγσ ζπιιήςεσλ έξβσλ ή αληίζηνηρα αιβαλφθσλσλ ζηελ πεξηνρή. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο 27 Μαξηίνπ ηνπ 2012 ηέζζεξηο έξβνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ ηεο Βίηηλα, ζπλειήθζεζαλ απφ 

αιβαλφθσλνπο ζπλνξηαθνχο θχιαθεο ζηα ζχλνξα κε ηε εξβία, θαζψο 

κεηέθεξαλ πξνεθινγηθφ πιηθφ. Καηεγνξήζεθαλ γηα ηελ πξνπαγάλδα θαη ηελ 

πξνψζεζε ηδεψλ κε ζθνπφ ηελ ππνθίλεζε εζλνηηθνχ κίζνπο.95 

 Σελ αθξηβψο επφκελε κέξα ν Αιβαλφθσλνο ζπλδηθαιηζηήο Hasan 

Abaziζπλειήθζε ζηα ζχλνξα κε ηε εξβία απφ έξβνπο ζπλνξηνθχιαθεο, 

καδί κε ηνλ επίζεο αιβαλφθσλν ζπλδηθαιηζηή Adem Urseli. Ο κελ Abazi 

θαηεγνξήζεθε γηα θαηαζθνπεία, ελψ ν Urseli γηα ηελ κεηαθνξά λαξθσηηθψλ. Ο 

έξβνο ππνπξγφο εζσηεξηθψλ Ivica Dadic δήισζε αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπιιήςεηο, φηη απηέο νη ζπιιήςεηο είραλ απνηειέζεη έλα είδνο απάληεζεο ζην 

πνγθξφκ ζπιιήςεσλ πνπ είραλ θάλεη αληίζηνηρα ηελ ίδηα πεξίνδν νη Αιβαλνί 

Κνζνβάξνη. Μάιηζηα ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο εθείλνπ Σν Αλψηαην 

Γηθαζηήξην ηεο εξβίαο απνθάζηζε ν Abazi λα θπιαθηζηεί γηα δηάζηεκα 30 

εκεξψλ, κε ην ζθεπηηθφ ηεο θαηαζθνπείαο ππέξ ηνπ ΝΑΣΟ ην 1999. Ζ 

απφθαζε θαηαδηθάζηεθε απφ ηε Γηεζλή Ακλεζηία θαη απφ ην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.96 
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 ηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ 2012 επξφθεηην λα μεθηλήζεη έλαο λένο θχθινο 

ζπδεηήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε γλψκνλα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

νκαινπνίεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο απηή ε 

νκαινπνίεζε απνηεινχζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνίρεκα γηα ηνπο έξβνπο, κε 

ην ζθεπηηθφ πσο έηζη λα ελδπλακσλφηαλ ε ζέζε ηνπο γηα ηελ εηζδνρή ηνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.97 

 ηηο Βξπμέιιεο θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο ζπλάληεζεο, νη δχν 

αληηπξνζσπείεο απνθάζηζαλ λα δηεπζεηήζνπλ νξηζηηθά ηα δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο (ηεισλεία, ζπλνξηνθξνπξνί θιπ.). Αθφκα, 

απνθαζίζηεθε ε ζπλζήθε απηή λα αξρίζεη λα ηζρχεη απφ ηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2012. Μηα ηζηνξηθή ζπλάληεζε επίζεο, έιαβε ρψξα ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2013, φηαλ θάζηζαλ ζην ίδην ηξαπέδη ν Πξφεδξνο ηεο εξβίαο Tomislav Nikolic 

θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ Atifete Jahjaga ηελ πξψηε απφ ηφηε πνπ 

ην Κνζζπθνπέδην θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.98 

 Αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2013 νη έξβνη 

αληηπξφζσπνη ζπλαληήζεθαλ κε ηελ Αλψηαηε Δθπξφζσπν Δμσηεξηθψλ 

ρέζεσλ θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Catherine Ashton 

ζηηο Βξπμέιιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ν έξβνο Πξφεδξνο 

Nikolicείρε ηνλίζεη πσο ην Κνζζπθνπέδην θαη ε εξβία βξίζθνληαλ πνιχ θνληά 

ζην λα ππνγξάςνπλ κηα ζπκθσλία, κε ηελ νπνία ζα βειηηψλνληαλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ. 

 ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2013 νη δπν πιεπξέο νξηζηηθνπνίεζαλ ηεο 

ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πκθσλίαο ησλ 

Βξπμειιψλ, ζηνηρείν πνπ ζα απνηεινχζε έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη θαίξην 

βήκα γηα ηελ νκαιφηεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ, 

αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

θαη εξεκίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Δίραλ πξνεγεζεί κάιηζηα 
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ζπλνιηθά 10 γχξνη δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνηνχ ππνγξαθηεί ε πκθσλία ησλ 

Βξπμειψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. Οη ζπλνκηιίεο ζηελ νπζία είραλ θξαηήζεη 

ζπλνιηθά γηα 2 νιφθιεξα ρξφληα, κε βάζε θαη ηα φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, 

σο πξνο ηνπο δηάθνξνπο γχξνπο επαθψλ θαη ζπδεηήζεσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, πσο κεηά ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο, άξρηζαλ θαη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ απνδνρή ηεο εξβίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

νη εμειίμεηο ραηξεηίζηεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο Ζ.Π.Α., ην ΝΑΣΟ, 

αιιά θαη ηνλ Ο.Ζ.Δ.99 

 Σν απνηέιεζκα ηεο πκθσλίαο ησλ Βξπμειιψλ ήηαλ έλα θείκελν κφιηο 

2 ζειίδσλ, ην νπνίν πεξηείρε 15 ζεκεία αλαθνξψλ, πάλσ ζηα νπνία ελ ηέιεη 

είραλ ζπκθσλήζεη νη έξβνη θαη νη αιβαλφθσλνη Κνζνβάξνη. Δίλαη ελδεηθηηθφ 

πσο ηα 15 απηά ζεκεία αληηζηνηρνχλ ζε 15 παξαγξάθνπο, νη νπνίεο είλαη 

πνιχ ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο, σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Οη παξάγξαθνη 

1 σο 6 ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζην θαζεζηψο θαη ηνλ ηξφπν δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο κηαο πξνηεηλφκελεο ηνπηθήο Οκνζπνλδίαο θαη Έλσζεο έξβσλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, φπνπ νη έξβνη απνηεινχλ 

πιεηνςεθία.  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη παξάγξαθνη 7 θαη 9 ηεο πκθσλίαο ησλ 

Βξπμειιψλ είραλ λα θάλνπλ κε ηε δνκή ησλ ηνπηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο, 

φπσο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο γηα φιε ηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, αθφκα θαη γηα εθείλε, ε νπνία θαηνηθείηαη απφ κηα ηνπηθή 

ζεξβηθή πιεηνςεθία. Ζ παξάγξαθνο 11 αληίζηνηρα φξηδε πσο ζχληνκα ζα 

πξνθεξχζζνληαλ ηνπηθέο δεκνηηθέο εθινγέο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, ζχκθσλα κε έλαλ εληαίν θαη θνηλφ λφκν. Ζ παξάγξαθνο 12 

ζηε ζπλέρεηα έθαλε αλαθνξά ζηελ αλάγθε ηεο ζπγθξφηεζεο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα εηίζεην ζε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή θαη 

πνπ ζα είρε σο γλψκνλα ην λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη ππφινηπεο παξάγξαθνη 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκθσλίαο. Ζ παξάγξαθνο 13 φξηδε πσο ζα έπξεπε λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ γηα ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. Ζ παξάγξαθνο 
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14 αληηζηνίρσο φξηδε ξεηά πσο θακηά πιεπξά δελ ζα έπξεπε λα ηεζεί κε 

ελέξγεηέο ηεο εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ηεο άιιεο πιεπξάο γηα είζνδν ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σέινο ε 15ε παξάγξαθνο φξηδε πσο ζχληνκα ζα 

δεκηνπξγνχληαλ κηα εηδηθή επηηξνπή κε ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιηδφηαλ ε ηήξεζε ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ.100 

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, έρεη σο αθνινχζσο:  

1. Θα ππάξμεη κηα ηνπηθή έλσζε θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο νη έξβνη 

ζπληζηνχλ πιεηνςεθία. Μπνξνχλ ζε απηήλ ηελ έλσζε λα εληαρζνχλ 

αζρέησο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο θαη φπνηεο άιιεο θνηλφηεηεο ην 

επηζπκνχλ 

2. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλσζε ζα δεκηνπξγεζεί κε βάζε έλα θαηαζηαηηθφ. Ζ 

αθχξσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα γίλεη κνλάρα κε βάζε ηελ απφ 

θνηλνχ απφθαζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ θνηλνηήησλ. Θα δνζνχλ λφκηκεο 

εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ζπληαγκαηηθφ λφκν (ελλ. ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ). 

3. Οη δνκέο ηεο έλσζεο απηήο ζα νξγαλσζνχλ κε βάζε ην ίδην θαζεζηψο 

θαη θαηαζηαηηθφ πνπ ηζρχεη γηα ηελ αληίζηνηρε έλσζε ησλ ππφινηπσλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ Κνζζπθνπεδίνπ θαη γηα ζέζεηο, φπσο απηέο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο πλέιεπζεο 

4. Με βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Υάξηα γηα 

ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή λνκνζεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα αζθήζνπλ 

ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπο, κέζα απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηεο 

ππάξρνπζαο έλσζεο ζπιινγηθά. Ζ Έλσζε ζα έρεη πιήξε εμνπζία σο 

πξνο ηνλ έιεγρν ησλ πεδίσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πγείαο, ηεο 

παηδείαο θαη ηεο αγξνηηθήο θαη αζηηθήο αλάπηπμεο. 

5. Ζ Έλσζε ζα αζθεί θαη άιιεο εμνπζίεο, φπσο απηέο κπνξεί λα νξίδνληαη 

απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο. 

                                                           
100

Vasovic, A., & Pawlak, J., "EU brokers historic Kosovo deal, door opens to Serbia ascension", 19 April 
2013, in https://www.reuters.com/article/us-serbia-kosovo-eu/eu-brokers-historic-kosovo-deal-door-
opens-to-serbia-accession-idUSBRE93I0IB20130419 



62 
 
 

6. Ζ Έλσζε ζα έρεη εθπξνζψπεζε ζην πιαίζην ησλ θεληξηθψλ αξρψλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη κηα ζέζε ζην θεληξηθφ ζπκβνχιην ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ γη' απηφ ην ζθνπφ. Με γλψκνλα απηφ ην ξφιν, ζα 

εγθαζηδξπζεί έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηήξεζεο απηνχ ηνπ φξνπ. 

7. Θα ππάξρεη κηα αζηπλνκηθή αξρή ζην Κνζζπθνπέδην πνπ ζα 

νλνκάδεηαη Αζηπλνκία Κνζζπθνπεδίνπ. ιεο νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο 

ηνπ βφξεηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

Αζηπλνκίαο Κνζζπθνπεδίνπ θαη νη κηζζνί ζα δίλνληαη κφλν απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

8. Μέιε άιισλ δνκψλ αζθαιείαο ησλ έξβσλ ζα απνθηήζνπλ ζέζεηο ζε 

αληίζηνηρεο δνκέο αζθαιείαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

9. Θα ππάξρεη έλαο πεξηθεξεηαθφο Γηνηθεηήο Αζηπλνκίαο γηα ηνπο 

ηέζζεξηο βφξεηνπο δήκνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ζεξβηθή πιεηνςεθία 

(Βφξεηα Μηηξνβίηζα, Εβέηζαλ, Ενχκπηλ Ρφηνθ θαη Λεπφζαβηηο). Ο 

δηνηθεηήο απηήο ηεο πεξηνρήο ζα είλαη έξβνο Κνζνβάξνο πνπ ζα 

απνθηά ηε ζέζε κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ απφ κηα ιίζηα πνπ 

ζα πξνηείλεηαη απφ ηνπο 4 δεκάξρνπο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο. Ζ 

ζχλζεζε ηεο Αζηπλνκίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζην βνξξά ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εζληθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηεζζάξσλ 

δήκσλ (ζα ππάξμεη άιινο έλαο πεξηθεξεηαθφο δηνηθεηήο γηα ηνπο 

δήκνπο ηεο Νφηηαο Μηηξνβίηζαο, ην εθεληεξάη θαη ην Βνχζηξη). Ο 

πεξηθεξεηαθφο δηνηθεηήο ησλ ηεζζάξσλ βφξεησλ δήκσλ ζα 

ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο πεξηθεξεηαθνχο δηνηθεηέο. 

10. Οη δηθαζηηθέο αξρέο ζα ελζσκαησζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

11. Οη δεκνηηθέο εθινγέο ζα νξγαλσζνχλ ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο κέζα ζην 

2013 κε ηελ βνήζεηα ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε 

ζε ζπλάθεηα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηνπο δηεζλείο 

θαλφλεο. 

12. Έλα ζρέδην εθαξκνγήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηηο 26 Απξηιίνπ θαη κε ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο ζπκθσλίαο ζα πξνηαζεί θαη ε αξρή ηεο δηαθαλνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
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13. πδεηήζεηο σο πξνο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ Δλέξγεηα ζα εληαζνχλ 

κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ ζηηο 15 Ηνπλίνπ. 

14. Γίλεηαη ζπκθσλία, φηη θακηά πιεπξά δελ ζα κπινθάξεη ηηο πξννπηηθέο 

έληαμεο ηεο άιιεο πιεπξάο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νχηε φηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη άιιε ρψξα εηο βάξνο ηεο άιιεο πιεπξάο γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ. 

15. Μηα επηηξνπή εθαξκνγήο (ησλ ζπκθσλεζέλησλ) ζα εγθαζηδξπζεί θαη 

απφ ηηο δπν κεξηέο, κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.101 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πάλησο, πσο απφ ηελ αξρή ζρεδφλ, είραλ 

ππάξμεη αληηδξάζεηο έλαληη ηεο ελ ιφγσ πκθσλίαο θαη ησλ 15 θεθαιαίσλ ηεο. 

Απηέο νη αληηδξάζεηο πξνέξρνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ζεξβηθή πιεπξά. 

Άηνκα, φπσο ε Elena Guskova πνπ είλαη Ρσζίδα ηζηνξηθφο, έρνπλ 

ππνζηεξίμεη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπγθεθξηκέλε πκθσλία αλαγλσξίδεη 

εκκέζσο πιελ ζαθψο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Παξάιιεια 

επηζεκαίλεη, πσο νη φξνη ηεο πκθσλίαο ησλ Βξπμειιψλ ηνπ 2013 αληίθεηληαη 

ζην χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, κε ην νπνίν ζα έπξεπε θαλνληθά 

λα ζπκθσλνχλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ίδηα ηελ Υάξηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. 

 Οη ίδηνη νη έξβνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είλαη ελδεηθηηθφ, πσο είραλ 

ζεσξήζεη ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία θαηαζηξνθή γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη 

ζεψξεζαλ παξάιιεια πσο ε "κεηέξα" εξβία ηνπο είρε πξνδψζεη. Γελ είλαη 

έηζη ηπραίν ην φηη φηαλ επηζθέθηεθε ην βφξεην Κνζζπθνπέδην θαη ηνπο 

έξβνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ην θαινθαίξη ηνπ 2014 ν έξβνο Πξφεδξνο 

Tomislav Nikolic, θαηά ηε δηάξθεηα νκηιίαο ηνπ ελψπηνλ 1000 έξβσλ 

Κνζνβάξσλ απνδνθηκάζηεθε πνιχ έληνλα.102 

 Δπίζεο, απφ ηελ αξρή είραλ ππάξμεη αλεζπρίεο, αλαθνξηθά κε ην πψο 

ζα ήηαλ δπλαηφλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα ιάβνπλ ρψξα νη ηνπηθέο 

απηνδηνηθεηηθέο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (ηνπ 2013). Ζ 
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θπβέξλεζε ηεο εξβίαο κάιηζηα είρε αξλεζεί ζε νπνηνδήπνηε πξνεθινγηθφ 

θπιιάδην λα ππάξρεη ηππσκέλε ε έθθξαζε "Κπβέξλεζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ".103 Σαπηφρξνλα φκσο ε ζεξβηθή θπβέξλεζε ζεψξεζε πσο 

ζα ήηαλ ζσζηφ λα πεηζηνχλ νη έξβνη ζην βφξεην Κνζζπθνπέδην λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο ηηο εθινγέο θαη λα κελ ηηο κπνυθνηάξνπλ.  

 Απφ ηφηε βέβαηα πνπ έρεη ππνγξαθηεί απηή ε ζπκθσλία, ε ηνπηθή 

ζπλέιεπζε ησλ αιβαλφθσλσλ Κνζνβάξσλ ηελ έρεη ππεξςεθίζεη, ελψ απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε Δζληθή πλέιεπζε ηεο εξβίαο δελ ζεσξεί πσο απηή ε 

ζπκθσλία έρεη δηεζλή ηζρχ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ηελ έρεη επηθπξψζεη σο έλα 

δεζκεπηηθφ λφκν, ζηνηρείν πνπ ζηε εξβία ζπληζηά βαζηθή θαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο δηεζλείο ζπλζήθεο.104 

 Δπηζήκσο φκσο ε ζεξβηθή θπβέξλεζε απφ ηφηε είρε ηνλίζεη, φηη 

απνδέρεηαη ηηο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηθφ θαη ηερληθφ δηάινγν κε ηηο 

πξνζσξηλέο αξρέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο Πξίζηηλαο θαη θάησ θπζηθά 

απφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζπκθσληψλ. 105  Σν 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ζην Βειηγξάδη, παξ' φιν πνπ είρε εξσηεζεί γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο πκθσλίαο ησλ Βξπμειιψλ ηνπ 2013, δελ έδσζε πνηέ θακηά 

ζρεηηθή απάληεζε. Μφλν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 είρε επηζεκάλεη πσο ην φιν 

δήηεκα είρε πνιηηηθή ζεκαζία θαη φρη λνκηθή.106 

 ηελ πνξεία ελ γέλεη, ππήξμε κηα θάπνηα δηαδηθαζία εμνκάιπλζεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, αλ θαη κάιινλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 

ζήκεξα ζρεηηθά επηθαλεηαθή θαη φρη απφιπηε θαη νπζηαζηηθή. ηνλ απφερν ηεο 

πκθσλίαο ησλ Βξπμειιψλ, νη δπν κεξηέο ζηελ πνξεία απνθάζηζαλ λα 

πξνβνχλ ζε νξηζκέλνπο δηαθαλνληζκνχο γηα δεηήκαηα, φπσο ε δεκηνπξγία 

κφληκσλ ζπλνξηαθψλ πεξαζκάησλ, αλάκεζα ζηε εξβία θαη ην 
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Κνζζπθνπέδην. Απηή ε πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκέλα κάιηζηα, έγηλε θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014.107 

 ηηο 9 επηεκβξίνπ αληίζηνηρα ππήξμε κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ κηα 

ζπκθσλία, κε βάζε ηελ νπνία ην Κνζζπθνπέδην ζα κπνξνχζε πιένλ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο δηθνχο θσδηθνχο δηεζλψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. Γπν 

κέξεο αξγφηεξα, ε ζεξβηθή θπβέξλεζε δήισζε πσο ζα δηέιπε ηηο ηνπηθέο 

αξρέο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζην βφξεην Κνζζπθνπέδην κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία απφ θαηξφ πξηλ, πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δψζεη ηελ 

επθαηξία ζηνλ ηνπηθφ ζεξβηθφ πιεζπζκφ λα εληαρζεί θαιχηεξα ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.108Ζ ίδηα ε ηνπηθή θπβέξλεζε ζηελ Πξίζηηλα 

απφ ηελ άιιε κεξηά, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία απηήο ηεο 

έληαμεο αθφκα πεξηζζφηεξν, απνθάζηζε λα πξνζθέξεη γεληθή ακλεζηία ζε 

πνιινχο έξβνπο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηά ην παξειζφλ είραλ πξνβάιιεη 

αληίζηαζε ζηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ αιβαλνθψλσλ.109 

 Απηφο ν λφκνο κάιηζηα, επξφθεηην λα ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Γεθεκβξίνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο (δειαδή ην Γεθέκβξην ηνπ 2013) θαη απηφ θαζψο 

νη Κνζνβάξνη θαη νη έξβνη ζπκθψλεζαλ απφ θνηλνχ λα ηνπνζεηεζεί σο 

αξρεγφο ηεο ηνπηθήο αζηπλνκηθήο δχλακεο ζην βφξεην Κνζζπθνπέδην έλαο 

ληφπηνο έξβνο Κνζνβάξνο. 110  Οη δπν θπβεξλήζεηο εμάιινπ έθηαζαλ ζε 

ζπκθσλία αλαθνξηθά θαη κε ην δήηεκα ηνπ λα θάλεη αίηεκα ε θπβέξλεζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, πξνθεηκέλνπ ε πεξηνρή λα απνθηήζεη δηθφ ηεο θσδηθφ 

δηεζλψλ θιήζεσλ, απφ ηε ζηηγκή εθείλε πνπ ε εξβία αληίζηνηρα ζα μεθηλνχζε 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ είζνδν θαη απνδνρή ηεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.111ηηο 19 επηεκβξίνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο πάλησο είρε δνινθνλεζεί 

έλαο ππάιιεινο ηεο, ζηνηρείν πνπ απνδφζεθε ζε θχθινπο πνπ δελ 
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επηζπκνχζαλ ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ζ δνινθνλία 

έγηλε ζε πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ζεξβηθή πιεηνςεθία. 

 ηα ηέιε ηνπ 2014 αληίζηνηρα νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπλνκηιίεο 

αλάκεζα ζην Κνζζπθνπέδην θαη ηε εξβία έθηαζαλ μαλά ζε αδηέμνδν, εμαηηίαο 

ηεο έιεπζεο ζηελ εμνπζία ζηελ Πξίζηηλα κηαο λέαο θπβέξλεζεο πνπ είρε 

απνθαζίζεη λα αθνινπζήζεη κηα πην ζθιεξή γξακκή έλαληη ηνπ Βειηγξαδίνπ. 

Πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο επίζεο είραλ αλαδπζεί θαηά ηνλ Γεθέκβξην εθείλνπ 

ηνπ έηνπο, θαζψο ν Πξφεδξνο ηεο εξβίαο Tomislav Nikolic θηλνχκελνο θαηά 

ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο, ηφληζε πσο ε φπνηα απφθαζε γηα ην ζέκα ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, ζα έπξεπε λα παξζεί εθ κέξνπο ησλ έξβσλ, κφλν κεηά απφ 

δεκνςήθηζκα.112 

 Μηα λέα ζεηξά ζπκθσληψλ ελ ησ κεηαμχ, αλάκεζα ζηηο δπν πιεπξέο, 

επξφθεηην λα ππνγξαθνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015, δειαδή δπν ρξφληα πξηλ. 

πγθεθξηκέλα εθείλν ην δηάζηεκα, κεηά απφ θάπνηεο έληνλεο δηαβνπιεχζεηο 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο, ν έξβνο πξσζππνπξγφο Αιεμάληεξ 

Βνχηζηηο θαη ν Κνζνβάξνο νκφινγφο ηνπ ΗΑ Μνπζηαθά ππέγξαςαλ κηα ζεηξά 

ζπκθσληψλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηε γέθπξα επίζεο ηνπ 

πνηακνχ Ίζηαξ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ζεξβηθφ ζχιαθα ηεο Μηηξνβίηζα θαη 

ηελ έλσζε ησλ ζεξβηθψλ δήισλ θαη θνηλνηήησλ.113 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο εθείλεο νη ζπκθσλίεο είραλ απνηειέζεη γηα ηνπο 

αιβαλφθσλνπο Κνζνβάξνπο έλα εξγαιείν, κε ην νπνίν ηνληδφηαλ "defacto" 

πιένλ ε αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Γηα ηνπο έξβνπο ηεο πεξηνρήο, 

αιιά θαη γηα ην Βειηγξάδη ήηαλ έλα κέζν, κε ην νπνίν ζα εμαζθαιίδνληαλ 

πιένλ γηα πάληα ηα δηθαηψκαηα ησλ έξβσλ ηεο πεξηνρήο 

απηήο. 114 Παξάιιεια κε ζπκθσλίεο, φπσο απηή πεξί ηειεπηθνηλσληψλ, 

θαηλφηαλ πιένλ, φηη ε εξβία, έζησ θαη ζησπεξά, αλαγλψξηδε ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ σο θξαηηθήο νληφηεηαο. Χζηφζν είλαη αιήζεηα, πσο σο 
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ζήκεξα νη έξβνη έρνπλ αζθήζεη έληνλεο πηέζεηο, ψζηε ην Κνζζπθνπέδην λα 

κελ γίλεη απνδεθηφ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη έηζη είραλ θέξεη έληνλεο 

αληηξξήζεηο, φηαλ ε Πξίζηηλα πξνζπάζεζε λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα κέινο 

ηεο UNESCO.115 

 Ο Βνχηζηηο εθείλν ην δηάζηεκα είρε επηζεκάλεη πσο ηφζν νη έξβνη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, φζν θαη ε ίδηα ε εξβία ελ γέλεη, θέξδηδαλ πεξηζζφηεξα απ' 

φζα κπνξεί λα λφκηδε θάπνηνο θαη παξάιιεια είρε ηνλίζεη πσο ζχληνκα ζα 

επηζθεπηφηαλ ηηο ζεξβηθέο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπο γηα ηελ ζεκαζία ηεο λέαο ζπκθσλίαο πνπ είρε γίλεη ζηηο 

Βξπμέιιεο.116 

 Ο έξβνο πξσζππνπξγφο επίζεο είρε ζεσξήζεη πσο κέζα απφ απηέο 

ηηο ζπκθσλίεο, νη έξβνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα κπνξνχζαλ ζηαδηαθά ζηελ 

πνξεία λα απνθηήζνπλ αθφκα κεγαιχηεξε απηνλνκία. Δμάιινπ, κε ηηο 

ζπκθσλίεο εθείλεο, είρε νξηζηηθνπνηεζεί θαη ην φηη πιένλ ε εξβία ζα ήηαλ 

απηή πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηελ ηνπηθή Έλσζε ησλ ζεξβηθψλ δήκσλ ηνπ 

βφξεηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ θαη πνπ είρε ζπγθξνηεζεί 

κε ηελ πξψηε πκθσλία ησλ Βξπμειιψλ ηνπ 2013.117 

 Ζ ηειεπηαία ζεκαληηθή έληαζε ελ ησ κεηαμχ αλάκεζα ζηα δπν κέξε είρε 

πξνθχςεη απηφ ην έηνο, δειαδή κέζα ζην 2017, φηαλ έλαο ζηδεξνδξνκηθφο 

ζπξκφο βάθηεθε ζηα εζληθά ρξψκαηα ηεο εξβίαο, ελψ είρε γξαθηεί επάλσ 

ηνπ ε θξάζε "Σν Κνζζπθνπέδην είλαη εξβία". Σν ηξέλν είρε επηρεηξήζεη λα 

πεξάζεη ηα ζχλνξα εξβίαο - Κνζζπθνπεδίνπ, αιιά απηφ δελ επεηξάπε απφ 

ηηο ζπλνξηαθέο αξρέο ησλ αιβαλνθψλσλ Κνζνβάξσλ. Σν ηξέλν είρε σο 

πξννξηζκφ ηνλ ζεξβηθφ ζχιαθα ηεο Μηηξνβίηζα. Δπξφθεηην κάιηζηα γηα ηελ 
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πξψηε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ  Μηηξνβίηζα θαη ην Βειηγξάδη, 

κεηά απφ 18 νιφθιεξα ρξφληα.118 

 Με αθνξκή απηφ ην πεξηζηαηηθφ ε θαηάζηαζε νμχλζεθε θαη πάιη αξθεηά 

κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ θαη απηφ ηελ ίδηα πεξίνδν νδήγεζε ηνπο έξβνπο 

ζην λα ηνλίζνπλ πσο ζε πεξίπησζε πνπ νη αξρέο ηεο Πξίζηηλα αζθνχζαλ βία 

θαη έβιαπηαλ έξβνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ην Βειηγξάδη δελ ζα δίζηαδε λα 

μαλαζηείιεη ζηξαηφ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν Σφκηζιαβ     Νίθνιηηο (ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο είλαη εζληθηζηήο, σο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηδενινγηθέο ηνπ θαηαβνιέο) είρε αθήζεη έκκεζα αηρκέο θαη γηα ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηνλίδνληαο πσο ζε πεξίπησζε πνπ ην Κνζζπθνπέδην 

θαη ε αιβαλφθσλε εγεζία ηνπ επηρεηξνχζαλ θάηη θαηά ηεο ηνπηθήο ζεξβηθήο 

κεηνλφηεηαο, ηφζν απηνί, φζν θαη νη ζπφλζνξέο ηνπο ζα έπξεπε πξψηα λα ην 

ζθεθηνχλ θαιά.119 

 Πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

13 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016 ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θάιεζε ην 

Κνζζπθνπέδην λα ηηκήζεη ηηο ζπκθσλίεο πνπ είρε ππνγξάςεη ήδε σο ηφηε θαη 

κε βάζε ηηο νπνίεο αλαγλσξηδφηαλ ε Έλσζε ησλ ηνπηθψλ δήκσλ ηνπ βφξεηνπ 

ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο, φπνπ ππήξρε θπξίσο ζεξβηθφο πιεζπζκφο. ηηο 29 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν έξβνο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ivica 

Dacicηφληζε ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ έξβσλ θαη 

αιβαλφθσλσλ Κνζνβάξσλ, αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο φισλ ζπκθσλήζεθαλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο ησλ Βξπμειιψλ ην 2013. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

έδσζε εμάιινπ ζην δήηεκα ηεο πξναλαθεξφκελεο Έλσζεο ησλ ηνπηθψλ 

ζεξβηθψλ δήκσλ. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν Κνζνβάξνο Πξφεδξνο Υαζίκ Θάηζη 

δήισζε ηελ επφκελε κέξα, δειαδή ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016, πσο έιπηδε 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα λα επηιπζεί ζχληνκα κεο ζην 2017.120 
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Κεθάλαιο Γ. Οι ζτέζεις ηοσ Κοζζσθοπεδίοσ με ηην ΠΓΓΜ (Πρώην 

Γιοσγκοζλαβική Γημοκραηία ηης Μακεδονίας) 

 Οη ζρέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο είλαη εδψ θαη ρξφληα κάιινλ ζε θαιφ επίπεδν, αλ 

θαη ζε θάπνην βαζκφ ηα θφπηα έρνπλ νξηζκέλεο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ θαη αιπηξσηηζκνχ θαη ησλ ηδεψλ πεξί 

Μεγάιεο Αιβαλίαο πνπ ελίνηε αλαδχεηαη κέζα απφ ην ιφγν δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.  

 Ζ ΠΓΓΜ ην 2008, φηαλ ην Κνζζπθνπέδην είρε αλαθεξχμεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ, είρε ππάξμεη κηα απφ ηηο πξψηε ρψξεο ηεο πεξηνρήο πνπ 

είραλ αλαγλσξίζεη απηή ηελ αλεμαξηεζία. Μηα ηέηνηα θίλεζε ίζσο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ην φηη ζε κεγάιν βαζκφ πίζσ απφ ηελ πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο αλεμάξηεηεο θξαηηθήο νληφηεηαο ζην Κνζζπθνπέδην ήηαλ νη 

Ζ.Π.Α., κηα ππεξδχλακε πνπ θαη ηνπο θνπηαλνχο επίζεο είρε θαη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ζηελ 

πεξηνρή (φπσο ζε φ, ηη αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο 

ΠΓΓΜ, ηελ ραιηλαγψγεζε ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ, ηηο ζρέζεηο κε ηελ 

Διιάδα θαη ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ρψξαο, ηελ απνδνρή ζε πνιηηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θιπ.). 

 Ζ αιήζεηα είλαη πσο νη ζρέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηελ ΠΓΓΜ, 

φπσο άιισζηε θαη κε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, δελ κεηξνχλ πνιιά 

ρξφληα δσήο, δεδνκέλνπ, φηη άιισζηε ην Κνζζπθνπέδην δελ αλαθεξχρζεθε 

αλεμάξηεην, παξά κφιηο ην 2008. Χζηφζν, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα θφπηα 

αλέθαζελ παξαθνινπζνχζαλ κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή ηα ηεθηαηλφκελα ζην 

γεηηνληθφ θξαηίδην, ζεσξψληαο θαη φρη άδηθα εμάιινπ, φηη νη εμειίμεηο ζε απηφ, 

ζα κπνξνχζαλ λα ζεκαίλνπλ πνιιά θαη γηα ηε δηθή ηνπο ηχρε θαη ην κέιινλ 

ηνπο.121Γελ είλαη ηπραίν πσο εμαξρήο θαη ην θξάηνο ηεο ΠΓΓΜ ελδηαθέξζεθε 

ζην λα πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζεη θαη λα αλαιχζεη ηελ πνιπεηή θξίζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο φπνηεο ηπρφλ επηπινθέο 

ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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 Γηα ηνπο θνπηαλνχο κέζα απφ έξεπλεο θαη κειέηεο, φπσο απηή ησλ 

Marolov & Ivanova (2013), ε πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί, σο έλα είδνο θξίζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλχνληαη ηα φζα 

επηζεκαίλεη ν Samuel Huntington πεξί ζχγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκψλ. Ο 

ηειεπηαίνο επηζεκαίλεη πσο νη δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο πνιιέο θνξέο είλαη 

δπλαηφλ, λα πξνθχςνπλ κεηαμχ θνηλσληψλ θαη νκάδσλ πνπ έρνπλ θνπιηνχξεο 

θαη πνιηηηζηηθά ππφβαζξα, ηα νπνία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο είραλ έξζεη ζε ζχγθξνπζε ην έλα κε ην άιιν (ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 

θνζκνζεσξηψλ, ιφγσ ηεο επηζπκίαο ην θαζέλα λα ειέγμεη ζπγθεθξηκέλεο 

γεσζηξαηεγηθέο δψλεο ηνπ πιαλήηε θιπ.). Οη ζπγθξνχζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ 

λα πξνθχςνπλ εηδηθφηεξα ζε πεξηνρέο θαη ρψξεο ηνπ πιαλήηε, φπνπ 

εληνπίδνληαη νη ιεγφκελεο "γξακκέο ξήγκαηνο", φπσο ηνλίδεη ν 

Huntington 122 θαη ην Κνζζπθνπέδην, κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε. 

 Ζ ίδηα ε ΠΓΓΜ εμαξρήο, ελψ αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ηνπ 2008, εληνχηνηο ζην πιαίζην ησλ ζρέζεψλ ηεο κε απηφ, 

δελ θηλήζεθε ηφζν πνιχ ζην πιαίζην ηεο πεπνίζεζεο θαη ζπλείδεζεο πσο είρε 

απέλαληί ηεο έλα αλεμάξηεην θξάηνο. Δδψ εμάιινπ, ζα πξέπεη λα ιάβεη 

θάπνηνο ππφςε ηνπ, πσο ε ΠΓΓΜ, ιφγσ κεγέζνπο, αιιά θαζψο παξάιιεια 

ζε θάπνην βαζκφ είλαη θαη δηαρσξηζκέλε εζλνινγηθά ζε ιάβνπο θαη 

Αιβαλνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε νξηζκέλσλ εζσηεξηθψλ εζλνηηθψλ 

εληάζεσλ θαηά θαηξνχο, δελ έρεη ζηελ πεξηνρή ηελ ην εηδηθφ βάξνο, ην κέγεζνο 

θαη ηελ επηξξνή άιισλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε Διιάδα. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, δελ είλαη άιισζηε ηπραίν θαη ην φηη εμαξρήο ε ΠΓΓΜ δελ 

κπφξεζε λα έρεη θάπνηνλ ηδηαίηεξν θαη θαηαιπηηθφ ξφιν, αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ιχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχγθξνπζεο έξβσλ θαη 

αιβαλνθψλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.123 Καη φια απηά εμάιινπ, ηε 

ζηηγκή πνπ άιιεο κεγάιεο παγθφζκηεο δπλάκεηο, φπσο νη ΖΠΑ, ε Ρσζία, ε 
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Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ή αθφκα θαη ε Σνπξθία, επέδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ 

θαη αλακείρζεθαλ ζηελ φιε θξίζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

 Ζ ζηάζε γεληθφηεξα ηεο ΠΓΓΜ έλαληη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί κάιινλ δηθνξνχκελε. Αλαθνξηθά κε ην 

θαζεζηψο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ εδψ θαη ρξφληα, νη θνπηαλνί 

θαίλεηαη λα θηλνχληαη κεηαμχ ηεο αληίιεςεο πεξί πηνζέηεζεο κηαο ιχζεο πνπ 

ζα είλαη θνηλά απνδεθηή απφ έξβνπο θαη αιβαλφθσλνπο σο ην ζθεπηηθφ πεξί 

απνδνρήο κηαο ιχζεο πνπ ζα πξνσζνχληαλ απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, ην ΝΑΣΟ 

ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σειηθά ε ΠΓΓΜ αλαγλψξηζε ην Κνζζπθνπέδην ην 

2008, ρσξίο λα ππάξμεη πνηέ θάπνηα ζρεηηθή ζπκθσλία θαη εθ κέξνπο ηεο 

εξβίαο, ηνπ Ο.Ζ.Δ., αιιά θαη νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φπσο ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο.124 

 Πάλησο ε αιήζεηα είλαη πσο ζε κεγάιν βαζκφ νη ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνιιψλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ηεο ΠΓΓΜ έλαληη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, νη αιβαληθήο θαηαγσγήο θάηνηθνη ηεο ρψξαο εμαξρήο εθθξάδνπλ 

ηε ζέζε φηη ε ΠΓΓΜ ζα έπξεπε λα ππνζηεξίμεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Αληίζηνηρα απφ ηελ άιιε κεξηά εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ησλ έξβσλ ηεο ΠΓΓΜ, είραλ ηελ αθξηβψο αληίζεηε άπνςε, ην φηη 

δειαδή ε ρψξα ζα έπξεπε λα ζηαζεί ζην πιάη ηνπ Βειηγξαδίνπ ζε απηήλ ηελ 

δηέλεμε.125 

 Παιηνί βεηεξάλνη πνιηηηθνί ηεο ΠΓΓΜ, φπσο ν Κίξν Γθιηγθφξνθ, 

εμαξρήο δελ είραλ ππάξμεη ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεηο θαη αλνηρηνί πξνο ηελ 

πξννπηηθή αλάδπζεο ελφο λένπ θξαηηδίνπ ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ΠΓΓΜ θαη 

κάιηζηα ελφο θξαηηδίνπ κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λα 

είλαη αιβαλφθσλνη. Ο Γθιηγθφξνθ ζεσξνχζε πσο έλα αλεμάξηεην 

Κνζζπθνπέδην ζα κπνξνχζε λα ηξνθνδνηήζεη κειινληηθά αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ ηδέα πεξί αιπηξσηηζκνχ θαη "Μεγάιεο Αιβαλίαο", πξνζβιέπνληαο κεηαμχ 
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άιισλ, θαη ζηνλ αιβαληθφ πιεζπζκφ ηεο ίδηαο ηεο ΠΓΓΜ. Θεσξνχζε δε, φηη ην 

θαιχηεξν απ' φια γηα ηελ ΠΓΓΜ ζα ήηαλ λα ζπλνξεχεη κε ηέζζεξηο ρψξεο, 

δειαδή ηελ Αιβαλία, ηελ Διιάδα, ηελ εξβία θαη ηε Βνπιγαξία.126 

 Γη' απηφ ην ιφγν άιισζηε, ν Γθιηγθφξνθ δελ είρε ππάξμεη ηφζν 

ελζνπζηψδεο, φηαλ ν ηφηε πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Γθενξγθέθζθη είρε δερηεί 

ζηα θφπηα ηνλ Hasim Thaci, ήηαλ φηαλ ζηελ ζπλέρεηα επηζθέθηεθε επηζήκσο 

ηελ Πξίζηηλα θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα απνθηήζεη ε ΠΓΓΜ επίζεκε 

δηπισκαηηθή απνζηνιή θαη αληηπξνζσπεία ζην Κνζζπθνπέδην. ηελ πνξεία 

πάλησο, ε θπβέξλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Μπνπθφθζθη αθνινχζεζε κηα 

κάιινλ ιηγφηεξν αλνηρηή πνιηηηθή, ε νπνία πάλησο ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

ήηαλ ερζξηθή, αλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε εγεζία ηεο ΠΓΓΜ έιαβε ππφςε ηεο θαη 

ηα νηθνλνκηθά αλνίγκαηα πξνο ην Κνζζπθνπέδην, ζηνηρείν πνπ ζα ηελ 

ζπλέθεξε άιισζηε αξθεηά. 

 Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ ηεο ΠΓΓΜ 

κε ην Κνζζπθνπέδην ήηαλ ε ππνδνρή ην 1999 ελφο πξαγκαηηθά ηεξάζηηνπ 

αξηζκνχ πξνζθχγσλ ηελ πεξίνδν πνπ έιαβε ρψξα ν πφιεκνο ζην 

Κνζζπθνπέδην. Ζ ρψξα ζπγθεθξηκέλα δέρηεθε ζπλνιηθά 350.000 πξφζθπγεο, 

ηε ζηηγκή πνπ ππνηίζεηαη πσο κπνξνχζε λα δερηεί σο 20.000 άηνκα ην πνιχ. 

Ο Γθιηγθφξνθ ηφηε κάιηζηα, είρε πξνηείλεη λα δεκηνπξγεζεί θαηά κήθνο ηνπ 

εδάθνπο ηεο ΠΓΓΜ έλα είδνο δηαδξφκνπ, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα πεξάζνπλ νη πξφζθπγεο γηα λα θαηεπζπλζνχλ, γηα παξάδεηγκα, πξνο ηελ 

Αιβαλία, αιιά ε πξφηαζε απνξξίθζεθε απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ πσο ε θξίζε κε ηα θχκαηα πξνζθχγσλ είρε αληηκεησπηζηεί κε 

επηηπρία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ρσξίο λα ππάξμνπλ παξάιιεια θίλδπλνη γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ΠΓΓΜ.127 

 ε εθείλε ηελ ζεηηθή γηα ηελ ΠΓΓΜ εμέιημε ζεκαληηθφ ξφιν θπζηθά είραλ 

παίμεη θαη νη αιβαλφθσλνη ηεο ρψξαο πνπ εθείλν ην δηάζηεκα ζπκκεηείραλ ζε 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ κε ηνπο ζιαβφθσλνπο. Πάλησο ζηελ πνξεία απηφ 

δελ ζα ήηαλ αξθεηφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ μεζπάζεη εζσηεξηθή θξίζε θαη ζηελ 
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ΠΓΓΜ κεηαμχ αιβαλφθσλσλ θαη ζιαβφθσλσλ θαη ε νπνία έιαβε ρψξα δπν 

ρξφληα κεηά, δειαδή ην 2001. Δίλαη αιήζεηα πσο ε ζχληνκε εθείλε ζχγθξνπζε 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ΠΓΓΜ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ κηα εζσηεξηθή θξίζε, αιιά 

απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ είλαη ίζσο ηπραίν ην φηη είρε ιάβεη ρψξα ζε ζεκεία ηνπ 

θξάηνπο ησλ θνπίσλ, ηα νπνία είλαη αξθεηά θνληά ζηα ζχλνξα κε ην 

Κνζζπθνπέδην θαη θαηνηθνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ αιβαληθνχο 

πιεζπζκνχο.128 

 ηαλ ην 2008 ην Κνζζπθνπέδην δηαθήξπμε κνλνκεξψο ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ, ε ΠΓΓΜ βξέζεθε θαηά αληίζηνηρν ηξφπν ζε δπζρεξή ζέζε. Απφ ηε κηα 

κεξηά, ήμεξε πσο ζε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο απηήο ηεο 

πξψελ επαξρίαο ηνπ ζεξβηθνχ θξάηνπο, ζα νδεγνχληαλ ζε επηδείλσζε ησλ 

ήδε ηεηακέλσλ ζρέζεσλ κε ηε εξβία, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά αληίζηνηρα, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαγλψξηδε ηελ θνζνβαξηθή αλεμαξηεζία, ζα κπνξνχζε 

λα πξνθαιέζεη ηελ κήλε ησλ αιβαλνθψλσλ κεο ζηελ ίδηα ηελ ΠΓΓΜ.129 

 Πάλησο, πέξαλ ησλ αξρηθψλ ακθηβνιηψλ θαη ελζηάζεσλ, ζηελ πνξεία, 

γηα ηελ ηφηε θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ ην δίιιεκα απηφ έπαςε λα πθίζηαηαη. Ο 

ιφγνο αλαθέξζεθε ιίγν παξαπάλσ: κεο ζηελ ηφηε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ 

ππήξρε έλα θφκκα αιβαληθφ, ην νπνίν απνηέιεζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ιφκπη 

θαη κε πνιχ ζεκαληηθή επηξξνή θαη πίεζε, ζην λα αλαγλσξηζηεί ελ ηέιεη ηελ 

ίδηα ρξνληά θαη απφ ηελ ΠΓΓΜ ε αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Αξρηθά, ην 

ζπγθεθξηκέλν θφκκα ησλ αιβαλνθψλσλ απνρψξεζε απφ ηελ θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ, φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο ρψξαο δελ 

ζπκθψλεζε ακέζσο λα αθνινπζεζεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ν φξνο γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Ζ απνρψξεζε εθείλε είρε γίλεη ζηηο 13 

Μαξηίνπ ηνπ 2008. Δληνχηνηο φκσο, ην αιβαληθφ θφκκα επέζηξεςε πάιη ζηηο 

24 Μαξηίνπ, δειαδή 9 κέξεο κεηά, φηαλ έγηλε απνδεθηφ ην αίηεκα γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζφβνπ. 

 Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο 27 Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ν θνπηαλφο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ Antonio Milososki ηφληζε, φηη ζην πιαίζην ηεο πηνζέηεζεο κηαο 
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επνηθνδνκεηηθήο ζηάζεο εθ κέξνπο ηεο ΠΓΓΜ γηα ην δήηεκα ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, ε Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είρε εθθξάζεη θάπνηνπο θφβνπο αλαθνξηθά κε ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη 

αλαβνιέο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο νξηνζέηεζεο πάλσ ζηα ζχλνξα ηεο 

ΠΓΓΜ κε ην Κνζζπθνπέδην. Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαινχζε ε επίιπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο λα γίλεη κε 

βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ Ahtisaari.130 

 Μέζα απφ απηήλ ηελ δήισζε είρε ηνληζηεί ε ζεκαζία θαη ε ππνζηήξημε 

ηελ νπνία παξείρε θαη ε ΠΓΓΜ πξνο ην ρέδην Ahtisaariγηα ην Κνζζπθνπέδην 

θαη πνπ είρε πηνζεηεζεί παξάιιεια θαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο 

ρψξαο έλα ρξφλν λσξίηεξα (30 Μαξηίνπ ηνπ 2007). ηηο 10 Ηνπιίνπ ηνπ 2008 ν 

εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο ΠΓΓΜ είρε επηζεκάλεη, 

φηη ε ρψξα ηνπ ζα απνδερφηαλ ηα λέα δηαβαηήξηα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

 Καη ν Ali Ahmeti, ν πξφεδξνο ηνπ αιβαληθνχ Κφκκαηνο Γεκνθξαηηθήο 

Έλσζεο γηα ηελ Έληαμε, είρε ηνλίζεη πσο ε ΠΓΓΜ ζα κπνξνχζε λα 

αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, κεηά απφ ηνλ νξηζηηθφ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ.131Δίλαη ελδεηθηηθφ φκσο, 

πσο φηαλ ν Γηφξγθη Ηβαλφθ είρε γίλεη πξσζππνπξγφο ηεο ΠΓΓΜ ην 2009, ελψ 

θάιεζε ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηα θφπηα, εθείλνο δελ 

απνδέρζεθε ηελ πξφζθιεζε, θαζψο ε πιεπξά ησλ αιβαλφθσλσλ 

Κνζνβάξσλ είρε ζεσξήζεη πσο απηή ε πξφζθιεζε δελ ήηαλ επίζεκε, κε άιια 

ιφγηα δελ ήηαλ πξφζθιεζε απεπζπλφκελε πξνο εγέηε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. 

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ λα 

πξνθχςεη έλα είδνο θξίζεο αλάκεζα ζηηο δπν ρψξεο. Σφηε είραλ θπθινθνξήζεη 

θαη θήκεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε ΠΓΓΜ δελ απνθιεηφηαλ, λα πξνβεί ζε 

αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζήο ηεο σο πξνο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Σα θφπηα απφ ηελ πιεπξά ηνπο φκσο, δηέςεπζαλ ην φηη 

ππήξρε θάπνηα ηέηνηα πξφζεζε. Οη εληάζεηο θαη δηαθνξέο ζχληνκα ζα 
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απαιχλνληαλ κεηά απφ κηα ηνπηθή ζπλάληεζε κεηαμχ αλψηαησλ 

αμησκαηνχρσλ ησλ δπν ρσξψλ. 

 Δδψ, εμάιινπ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ν ακεξηθαληθφο 

παξάγνληαο. Γηα ηελ ΠΓΓΜ, ν ξφινο ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο ηφηε εμειίμεηο ήηαλ κηα 

πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζπλέβαιε ζην λα γίλεη ε αλαγλψξηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Ήηαλ εμάιινπ, κηα θίλεζε, κε ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ 

επηζπκνχζε λα θαηαδείμεη ηελ ππνζηήξημε, αιιά θαη ηελ ζχκπιεπζή ηεο κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ επξσαηιαληηθψλ θέληξσλ εμνπζίαο.132 

 Σν κφλν πξάγκα πνπ είρε δεηήζεη ηφηε σο αληάιιαγκα ε ΠΓΓΜ ήηαλ ην 

λα ππάξμνπλ ζαθείο εγγπήζεηο γηα ηα ζχλνξα κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, ζχλνξα ζπλνιηθνχ κήθνπο 158 ρηιηνκέηξσλ, πξάγκα πνπ νη 

αιβαλφθσλνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δέρηεθαλ, κεηά απφ ζρεηηθή αλάκημε θαη 

ησλ Ακεξηθάλσλ. Σειηθά ε αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

έγηλε ζηηο 9 Οθησβξίνπ ηνπ 2008, ηαπηφρξνλα κε ην Μαπξνβνχλην.133 

 Βέβαηα κηα ηέηνηα θίλεζε ήηαλ αλακελφκελε εθ κέξνπο ησλ θνπηαλψλ, 

δεδνκέλνπ, φηη ην θξάηνο ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο πνιχ απιά δελ είρε θάπνηα άιιε επηινγή. Πάλησο θάπνηνη 

θνπηαλνί έρνπλ εθθξάζεη εδψ ηελ άπνςε, πσο ίζσο ε επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο απφ κέξνπο ηεο ΠΓΓΜ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κάιινλ ήηαλ εληειψο ιαλζαζκέλε.134 

 Καη απηφ, θαζψο ε απφθαζε είρε παξζεί κηα κέξα αθφηνπ ε εξβία είρε 

πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο δηθαζηήξην κε ην ξψηεκα ηνπ αλ θαη θαηά πφζν ε 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζπλαθήο κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Σν ιάζνο ηεο ΠΓΓΜ εδψ δειαδή, ήηαλ ην φηη 

αλαγλψξηζε κηα θίλεζε πνπ ελ ηέιεη ζεσξήζεθε πσο είλαη ζπλεπήο πξνο ην 

                                                           
132

Marolov D., Ivanova E., (2013). "The relations between Macedonia and Kosovo" in International Journal 
of Sciences: Basic and Applied Research, Volume 12, No 1: 263 
133

 Στο ίδιο, ςελ. 263 
134

 Στο ίδιο, ςελ. 263 



76 
 
 

Γηεζλέο Γίθαην, ηε ζηηγκή φκσο, πνπ ε ίδηα ε ρψξα έρεη (ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο νλνκαζίαο ηεο) αξθεηέο δηαθνξέο κε ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην.135 

 Πνιχ πην πξφζθαηα ελ ησ κεηαμχ, επξφθεηην λα πξνθχςνπλ εληάζεηο 

αλάκεζα ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηε 

εξβία, κε αθνξκή ην φηη ε πξψηε είρε δειψζεη πσο ζα ςήθηδε ππέξ ηεο 

εηζφδνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζε κηα ζεηξά δηεζλψλ νξγαληζκψλ (πνπ είλαη ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Ο.Ζ.Δ.), φπσο ηελ UNESCO, αιιά θαη ηελ Interpol. Αλαθνξηθά 

κε ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηελ Interpolζπγθεθξηκέλα, είρε 

ηνληζηεί απφ δηάθνξνπο θχθινπο, πσο ζηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 2017 ζα 

ιάκβαλε ςεθνθνξία ζηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ζηελ Κίλα θαη ην 

Κνζζπθνπέδην αλακελφηαλ λα θαηαζηεί κέινο, έρνληαο ππέξ ηα 2/3 ησλ 

ςήθσλ.136 

 Μεηαμχ εθείλσλ πνπ ςήθηζαλ ηειηθά ζεηηθά ππέξ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

γηα ην ζέκα ηεο Interpol, ήηαλ θαη ε ΠΓΓΜ, γεγνλφο πνπ εμφξγηζε ην Βειηγξάδη. 

Ζ εξβία θαη ίζσο φρη άδηθα, ζεψξεζε πσο γηα άιιε κηα θνξά ε ΠΓΓΜ είρε 

θαηαθέξεη άιιε κία «πηζψπιαηε καραηξηά». Μεηά απφ απηήλ ηελ εμέιημε 

άιισζηε, ην Βειηγξάδη ζεψξεζε πσο δελ ήηαλ απαξαίηεην πιένλ λα ζπλερίζεη 

λα αλαγλσξίδεη ηελ νλνκαζίαο ηεο ΠΓΓΜ κε βάζε ην χληαγκά ηεο, αιιά κε 

βάζε ην ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Ο.Ζ.Δ.137 

 Δμάιινπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε εξβία αλαθάιεζε ην 

δηπισκαηηθφ ηεο πξνζσπηθφ απφ ηα θφπηα, φηαλ θπθινθφξεζε ε είδεζε θαη 

πιεξνθνξία, φηη ε ΠΓΓΜ επξφθεηην λα ςεθίζεη ζεηηθά ζε ζπλέιεπζε ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. γηα ηελ εηζδνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ζηελ UNESCO. Ζ ζεξβηθή 

θπβέξλεζε ζεψξεζε πσο κηα ηέηνηα θίλεζε ζεσξνχληαλ πιένλ ερζξηθή, ελψ ε 

θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ απφ ηε κεξηά ηεο επηζήκαλε πσο απηή ε θίλεζε ήηαλ 

ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ.138 
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Κεθάλαιο Δ. Οι ζτέζεις ηοσ Κοζζσθοπεδίοσ με ηην Δλλάδα 

 Χο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηελ Διιάδα, είλαη δπλαηφλ 

λα ιερζεί θαηαξρήλ, φηη ε δεχηεξε εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρεη δηαηεξήζεη 

κάιινλ κηα αξθεηά επηθπιαθηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ λένπ απηνχ θξάηνπο, θαζψο 

είλαη ελδεηθηηθφ, φηη δελ έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο πεξηνρήο (φπσο 

θαη ε Κχπξνο, θαζψο θαη ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία, ε Ηζπαλία). Μεηά απφ ηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008, νπφηε ην Κνζζπθνπέδην θήξπμε κνλνκεξψο ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ, είλαη ελδεηθηηθφ, φηη ε Διιάδα (αθξηβψο ηελ επνκέλε απηήο 

ηεο αλαθήξπμεο) ηφληζε πσο ζα εμέηαδε ην αλ ζα αλαγλψξηδε ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο πεξηνρήο. Απηή ε απφθαζε, φπσο είρε επηζεκαλζεί απφ ηελ ηφηε 

θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα Καξακαλιή, ζα εμαξηηφηαλ θαη ζα πξνέθππηε κεηά απφ 

ελδειερή θαη αλαιπηηθή κειέηε ηνπ φινπ δεηήκαηνο, αιιά θαη κεηά απφ 

ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, βαζηθφο γλψκνλαο γηα ηελ ιήςε ηεο νπνηαδήπνηε 

απφθαζεο ζα ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή.139 

 Σειηθά ζηηο 29 Απγνχζηνπ ηνπ 2009, κε αθνξκή ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Γεσξγίαο γηα ηε Νφηηα Οζζεηία, εθπξφζσπνο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, επηζήκαλε, φηη ε Διιάδα δελ ζα 

αλαγλψξηδε θξαηηθέο νληφηεηεο, φπσο ην Κνζζπθνπέδην ή ε Νφηηα Οζζεηία 

θαη ηελ Ακπραδία. Σν ζθεπηηθφ απηήο ηεο απφθαζεο ήηαλ ην φηη ην ειιεληθφ 

θξάηνο αθνινπζεί ηελ βαζηθή αξρή αλαθνξηθά κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ (εδψ κε άιια ιφγηα, 

δφζεθε βαξχηεηα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζεξβηθνχ 

θξάηνπο). Παξάιιεια, ηνλίζηεθε πσο απηή ε αξρή έρεη δηαρξνληθή ζεκαζία 

θαη απνηειεί δηαρξνληθφ ζηνηρείν φισλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζην πεδίν 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.140 Μέζα ζην 2008 θαη ην 2009 αληίζηνηρα, είραλ 

ππάξμεη επίζεο νξηζκέλεο δειψζεηο απφ ηελ ηφηε Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο 
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Διιάδνο, ηελ Νηφξα Μπαθνγηάλλε, ε νπνία είρε ηνλίζεη, φηη ε Διιάδα 

ελδηαθέξεηαη άκεζα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηελ εμάιεηςε 

ησλ εληάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 

 Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2009 εθπξφζσπνο ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζην 

Βειηγξάδη ηφληζε, φηη ε Διιάδα δελ είρε θάπνην ζρεδηαζκφ, αλαθνξηθά κε ηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηεο γηα ην δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Κη απηφ, παξφιν 

πνπ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είρε θαιέζεη έλα ρξφλν λσξίηεξα φια ηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ είραλ αλαγλσξίζεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, λα ην πξάμνπλ. Ο ίδηνο εθπξφζσπνο ηεο 

ειιεληθήο πξεζβείαο ζην Βειηγξάδη, είρε πξνζζέζεη πσο ην ζχλνιν ησλ 

Διιήλσλ επξσβνπιεπηψλ πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ 

Δπξσθνηλνβνπιίνπ, είραλ αξλεζεί λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

πεξηνρήο.141 

 Πάλησο ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε Διιάδα επηζήκσο ππνζηήξημε ηελ 

ππνςεθηφηεηα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σν επηέκβξην ηνπ 2009 ν ηφηε πξσζππνπξγφο Γηψξγνο 

Παπαλδξένπ, δήισζε, φηη ε κνλνκεξήο αλαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ (απφ ηνπο αιβαλφθσλνπο ηεο πεξηνρήο) ζπληζηνχζε 

παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη πξφζζεζε πσο ε εκκνλή ηεο Διιάδαο 

ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο, απνηειεί εθδήισζε αδηαπξαγκάηεπηνπ 

παηξησηηζκνχ.142 Αληηζηνίρσο ζηηο 2 Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ν ηφηε Πξφεδξνο 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Κάξνινο Παπνχιηαο, είρε ηνλίζεη, φηη αλαθνξηθά 

κε ην δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, νη ειιεληθέο ζέζεηο είλαη αξθεηά γλσζηέο 

θαη επίζεο φηη ε Διιάδα αλέθαζελ ήηαλ ζεηηθή ζε κηα ιχζε πνπ ζα ήηαλ θνηλά 

απνδεθηή θαη απφ ηα δπν ελδηαθεξφκελα κέξε, δειαδή ηφζν απφ ηε εξβία 

φζν θαη απφ ηνπο αιβαλφθσλνπο Κνζνβάξνπο θαη πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηνπο 

δηεζλείο θαλφλεο. Ζ ιχζε απηή δε, ζα έπξεπε λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ 
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ππάξρνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη θαη παξάιιεια λα είλαη απφιπηα ζεβαζηά ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ηνπηθψλ κεηνλνηήησλ. 

 Δλ ησ κεηαμχ λσξίηεξα, δειαδή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ν Έιιελαο 

πξσζππνπξγφο Γηψξγνο Παπαλδξένπ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ηφηε Γάιιν 

πξφεδξν Νηθνιά αξθνδχ ηφληζε, πσο ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ρσξίο πξηλ θαλ λα έρεη 

ιεθζεί θνηλή απφθαζε φισλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. γηα απηφ ην δήηεκα, 

ήηαλ αληίζεην πξνο ηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξάγνληα απνζηαζεξνπνίεζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.143 Πάλησο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

επηέκβξην ηνπ 2011 ε Διιάδα δήισζε, πσο ππνζηήξηδε ηελ έληαμε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο. 

 ε κηα ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

Gazetta Express, oΈιιελαο αληηπξφζσπνο ζηελ Πξίζηηλα, Γεκήηξηνο 

Μνζρφπνπινο, ηφληζε, φηη ε αλαγλψξηζε απφ ηελ Διιάδα ελ ηέιεη ζα έξζεη, 

αιιά φηη απηφ ζα γίλεη βήκα - βήκα θαη ζηαδηαθά. Αθφκα, επηζήκαλε, πσο κηα 

ηέηνηα εμέιημε ζα επέιζεη θπζηνινγηθά θαη λνκνηειεηαθά θαη φηη επηδίσμε ηεο 

Διιάδνο είλαη ζην ηέινο φιε ε πεξηνρή ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα εηζέιζεη 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πσο εθ ησλ πξαγκάησλ απηφ ζα ζήκαηλε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.144 

 Σν επηέκβξην ηνπ 2012, θαηά ηε δηάξθεηα εκθάληζεο ηνπ Έιιελα 

Πξέζβε ζην Βειηγξάδη Γεκνζζέλε ηνίδε ζηελ Δζληθή πλέιεπζε ηεο 

εξβίαο, ηνλίζηεθε εθ κέξνπο ηνπ, φηη ε Διιάδα δελ ζα αλαγλψξηδε ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Καη απηφ, παξφιν πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν, 

θαζψο ε Διιάδα είρε εηζέιζεη ζηε δίλε ηνπ ρξένπο θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ 

κλεκνλίσλ, αζθνχληαλ έληνλεο πηέζεηο απφ επξσπατθέο ρψξεο γηα απηφ ην 

δήηεκα.145 
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 ηε δηάξθεηα αληίζηνηρα ησλ δπν ηειεπηαίσλ εηψλ είρε θπθινθνξήζεη ε 

πιεξνθνξία, φηη ν πξσζππνπξγφο Αιέμεο Σζίπξαο ζα επηζθεπηφηαλ ηε 

εξβία, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη κε ηελ εγεζία ηεο ρψξαο γηα ην δήηεκα ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Σν δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ άιισζηε εδψ θαη ρξφληα έρεη 

ηεζεί ζηελ Διιάδα θαηά έλαλ ηξφπν, κάιινλ εθβηαζηηθφ, ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πξφβιεκα ηνπ ρξένπο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Με άιια ιφγηα, ε εδψ θαη 

θαηξφ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, εκθαλίζηεθε κέζα άξζξα 

ζεξβηθψλ εθεκεξίδσλ, λα είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ε 

ειιεληθή πιεπξά ζα αλαγθαδφηαλ ζε ππνρψξεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ζε απηφ ην 

δήηεκα. 

 Πάλησο, κε βάζε ηα δεκνζηεχκαηα, νξηζκέλσλ ζεξβηθψλ εθεκεξίδσλ, 

ζα ήηαλ ζαχκα κάιινλ ην λα κελ αλαγλσξίζεη ε Διιάδα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν, νχησο ή άιισο. Κη απηφ, επεηδή κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρψξα ζα κπνξνχζε λα θαζπζηεξήζεη ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ νλνκαζία ηεο ΠΓΓΜ. 146 Δμάιινπ, ν 

ζεξβηθφο ηχπνο ζπρλά εδψ θαη ρξφληα επηζεκαίλεη πσο απφ ηε κηα κεξηά, ην 

δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είλαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ πιένλ έλαο ρακέλνο 

πφιεκνο γηα ηε εξβία θαη απφ ηελ άιιε αληίζηνηρα, φηη κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηελ Αιβαλία θαη γεληθά κε ηνπο Αιβαλνχο ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Δθείλν ην δηάζηεκα θαη κε αθνξκή ηα ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

ζεξβηθνχ ηχπνπ, ν έξβνο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ivica Dacic θιήζεθε λα 

ζρνιηάζεη ην φιν δήηεκα. Σφληζε πσο θαηά ηε γλψκε ηνπ ε Διιάδα αθφκα δελ 

ζα πξνρσξνχζε ζε αλαγλψξηζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ελψ είρε 

πξνζζέζεη πσο ζχληνκα ζα ιάκβαλαλ ρψξα επηζθέςεηο πςεινχ επηπέδνπ 

κεηαμχ Αζήλαο θαη Βειηγξαδίνπ. Ο ίδηνο άιισζηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Αζήλα ελψ παξάιιεια αλακελφηαλ 
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επίζθεςε θαη ηνπ Σζίπξα ζην Βειηγξάδη πνπ φκσο δελ έγηλε, ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ηφηε ε Διιάδα κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο.147 

 Μία ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

Υατξεληίλ Κνχθη θαη ηεο πξέζβεηξαο ζηελ πεξηνρή Κσλζηαληίλαο 

Αζαλαζηάδνπ, έιαβε ρψξα ηνλ Μάξηην ηνπ 2015. Καηά ηε ζπλάληεζε εθείλε, ν 

Κνζνβάξνο ππνπξγφο δήηεζε απφ ηελ Διιελίδα πξέζβεηξα ην λα αλαγλσξίζεη 

ε Διιάδα ην Κνζζπθνπέδην. ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ππήξμε ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζρεηηθά κε ην φηη εδψ θαη ρξφληα ζεκεηψλεηαη 

ζηαδηαθά πιένλ κηα εκβάζπλζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ ζε ηνκείο, φπσο 

απηφο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Αθφκα ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα, φπσο ε 

ζηήξημε ηεο Διιάδαο πξνο ην Κνζζπθνπέδην, σο πξνο δεηήκαηα δηθαηνζχλεο, 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο EULEX. Μηα παξάκεηξνο πνπ ηνλίζηεθε επηπξφζζεηα, 

ήηαλ ε αλάγθε λα εληαζεί ε δηκεξήο ζπλεξγαζία, κε γλψκνλα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.148 

 ηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

κπνξεί λα δεη θάπνηνο, φηη ε Διιάδα εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηεξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ Βειηγξαδίνπ 

θαη Πξίζηηλαο ζηα πιαίζηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αθφκα, ηνλίδεηαη ε ζπκθσλία ηεο 19εο Απξηιίνπ ηνπ 2013 πνπ έιαβε ρψξα 

ζηηο Βξπμέιιεο θαη πνπ αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ Κνζζπθνπεδίνπ θαη εξβίαο, θαζψο ζεσξήζεθε απφ ηελ ειιεληθή 

πιεπξά έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ κειινληηθή επξσπατθή πξννπηηθή 

ησλ δχν κεξψλ (εξβίαο θαη Διιάδαο).149 

 ηελ ίδηα ηζηνζειίδα, ηνλίδεηαη πσο ε Διιάδα επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ην Κνζζπθνπέδην. ε απηφ ην πιαίζην άιισζηε, 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πεξηνρψλ, φπσο ην Κνζζπθνπέδην, ζεσξείηαη έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν, κέζσ ηνπ νπνίνπ κειινληηθά ζα είλαη εθηθηή ε επηθξάηεζε 
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εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο γηα φιε ηελ πεξηνρή ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα, ηνλίδεηαη, πσο εδψ θαη θαηξφ ε Αζήλα έρεη δερηεί ηελ χπαξμε 

ζηελ Διιάδα κηαο αληηπξνζσπείαο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Ζ Διιάδα εμάιινπ εδψ θαη θαηξφ έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεη 

επελδχζεηο ζην Κνζζπθνπέδην πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, πνηψλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα, 

φηη πξνο ην παξφλ νη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλεο, αιιά φηη ππάξρεη αηζηνδνμία γηα πεξηζζφηεξν αλάπηπμή ηνπο 

ζην κέιινλ.150 

 Απηφ ην ζθεπηηθφ ελ γέλεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ θαίλεηαη πσο ζπληζηά 

κηα ζηαζεξή παξάκεηξν, αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηεο Διιάδαο ζηελ πεξηνρή 

θαη ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηνπ Βειηγξαδίνπ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, πσο ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015, ν Έιιελαο 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Νίθνο Κνηδηάο είρε ηνλίζεη πσο ε Διιάδα ζα 

πξνζπαζήζεη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν, κε γλψκνλα ηελ έληαμε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζε δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. πσο ηνληζηεί ηελ ίδηα 

πεξίνδν απφ ην γξαθείν ηνπ Κνζνβάξνπ πξσζππνπξγνχ Isa Mustafa, απηή ε 

ππνζηήξημε εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο ζα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή.151 

 Δθείλν ην δηάζηεκα άιισζηε είρε ιάβεη ρψξα ζπλάληεζε ζηελ Πξίζηηλα 

αλάκεζα ζηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη ηνλ Isa Mustafa θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ππήξμαλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σφηε ν Κνζνβάξνο πξσζππνπξγφο είρε επραξηζηήζεη 

ηνλ θ. Κνηδηά γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ θαηλφηαλ πιένλ λα πξνζθέξεη πξνο ην 

Κνζζπθνπέδην ε Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή εηζφδνπ ηεο ρψξαο 

κειινληηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνςεθηφηεηα έληαμεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο.152 

                                                           
150

http://www.mfa.gr/en/blog/greece-bilateral-relations/pristina/ 
151

"Greece to help Kosovo join international Organizations", July 15, 2015, in 
https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2015&mm=07&dd=15&nav_id=94769 
152

"Greece to help Kosovo join international Organizations", July 15, 2015, in 
https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2015&mm=07&dd=15&nav_id=94769 
 



84 
 
 

Κεθάλαιο Σ σμπεράζμαηα 

 Τπφ ην βάξνο ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ, είλαη ζαθέο θαηαξρήλ, φηη ην 

δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θάηη πνπ έρεη 

πξνθχςεη ηηο ηειεπηαίεο απηέο δεθαεηίεο. ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα ηνπιάρηζηνλ 

είραλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχληαη εθείλεο νη ζπλζήθεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

έπαηδαλ καθξνρξφληα ζεκαίλνληα ξφιν, αλαθνξηθά κε ηελ αλάδπζε κηαο 

ηδηαίηεξε ζθιεξήο αληηπαξάζεζεο θαη ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνπο έξβνπο 

θαη ηνπο Αιβαλνχο ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έηζη κηα εζηία 

ζεκαληηθψλ γεσπνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ θαη γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ. 

 Ηζηνξηθά βέβαηα ε πεξηνρή είρε απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή εζηία ηνπ 

ζεξβηθνχ πνιηηηζκνχ. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα ζηελ πεξηνρή είραλ 

θαηαιχζεη λφηηα ζιαβηθά θχια πνπ ήξζαλ ζε αλάκημε κε ηνπο ηνπηθνχο 

αξραίνπο πιεζπζκνχο, φπσο ηνπο Ηιιπξηνχο, ηνπο Θξάθεο, ηνπο Έιιελεο ή 

ηνπο Ρσκαίνπο. Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ, φπσο θάλεθε ζηελ ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ζην πξψην θεθάιαην, ην 

Κνζζπθνπέδην, ππήξμε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ κεζαησληθψλ θξαηηθψλ 

νληνηήησλ ηνπ ζεξβηθνχ θφζκνπ. Ζ κέγηζηε αθκή ηνπ ζεξβηθνχ κεζαησληθνχ 

βαζηιείνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ είρε ζεκεησζεί κέζα ζηνλ 14ν αηψλα 

θαη απηφ εμάιινπ, είλαη εκθαλέο θαη κέζα απφ ηελ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ 

ζπλφινπ ζπνπδαίσλ κλεκείσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ απηήλ ηελ επνρή θαη 

πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη έξβνη, φπσο ην πεξίθεκν θαη θαηαπιεθηηθφ 

κνλαζηήξη ηεο Γθξαηζάληηζα. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ εμάιινπ, πσο ε ζεξβηθή παξνπζία ζα ζπλερίζεη 

λα είλαη έληνλε ζηελ πεξηνρή αθφκα θαη κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε θαη σο 

πεξίπνπ ηνλ 16ν αηψλα. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα είλαη πνπ εκθαλίδεηαη 

ην ζεκείν θακπήο γηα ηελ πεξηνρή, αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηελ 

πιεζπζκηαθή ηεο ζχλζεζε. ηαδηαθά, θαζψο νη έξβνη αξρίδνπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο ην Κνζζπθνπέδην, νη Αιβαλνί είλαη 

απηνί πνπ αξρίδνπλ λα παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ζε κεγάιν 

βαζκφ νη Αιβαλνί είραλ εμηζιακηζηεί, απνηέιεζαλ γηα ηνπο Οζσκαλνχο ζηελ 
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πνξεία έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηζνξξνπίαο θαη ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή. 

Απηή άιισζηε, ήηαλ ε ηζηνξηθή πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 

Αιβαλνί ζα θαζίζηαλην νξηζηηθά πιεηνςεθία ζηελ πεξηνρή. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία απφ ηφηε φρη κφλν δελ έρεη αιιάμεη 

αιιά ζπλερίδεη λα θηλείηαη πξνο ηελ κεηαβνιή ηνπ εζλνινγηθνχ ζηνηρείνπ ππέξ 

ησλ αιβαλφθσλσλ. 

 Φπζηθά ε άλνδνο ησλ εζληθηζκψλ κεηά ηνλ 19ν αηψλα ζηα Βαιθάληα δελ 

άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ήδε ππήξραλ 

θαη εθεί, νξηζκέλα ςήγκαηα αιβαληθνχ εζληθηζκνχ πνπ φκσο έγηλαλ 

εληνλφηεξα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη θπξίσο θαηά ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940, νη φπνηεο αιβαληθέο ηνπηθέο 

εζληθηζηηθέο βιέςεηο είραλ θακθζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θαζεζηψο ηεο 

ελσκέλεο Γηνπγθνζιαβίαο, αλ θαη πνηέ δελ είραλ θαηαζηαιεί κε ηφζν απφιπην 

θαη βίαην ηξφπν, φπσο ζπλέβε κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

 Ζ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ μεθίλεζε κέζα ζε εθείλε ηελ 

δεθαεηία νπζηαζηηθά θαη νινθιεξψζεθε ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

ηξνθνδφηεζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο εληάζεηο πνπ ήδε ππέβνζθαλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Απηφ έγηλε εκθαλέο κεηά ην 1995 κε ηελ 

εκθάληζε νξγαλψζεσλ, φπσο ν UCKθαη ε θξίζε θνξπθψζεθε ην 1998-1999, 

φηαλ μεθίλεζαλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ. Ζ αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ 

αθνινχζεζε απνηέιεζε κηα θαιή αθνξκή γηα ην ΝΑΣΟ θαη ηνπο Ακεξηθάλνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπλ (βνκβαξδηζκνί θαηά ηεο εξβίαο θαη ελαληίνλ 

ζεξβηθψλ ζέζεσλ ζην Κνζζπθνπέδην) θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ παξνπζία 

ηνπο ζηελ πεξηνρή. 

 Βέβαηα, φπσο θάλεθε απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, εδψ θαη πεξίπνπ 

είθνζη ρξφληα, απφ ηφηε πνπ είρε μεζπάζεη ν πφιεκνο ζηελ πεξηνρή, νη 

αιβαλφθσλνη Κνζνβάξνη θαη νη έξβνη θαίλεηαη, φηη ζε θάπνην βαζκφ έρνπλ 

ζεκεηψζεη κηα ζεηξά πξνφδσλ ζην δήηεκα ηεο επαλαπξνζέγγηζεο. Απηφ πιένλ 

ζηηο κέξεο καο απνηππψλεηαη, επί παξαδείγκαηη, ζην δήηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. Δληνχηνηο φκσο, είλαη ζαθέο, πσο αθφκα ππάξρεη 
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δπζπηζηία, ηε ζηηγκή πνπ ζαθψο θαη δελ έρνπλ επνπισζεί αθφκα νη πιεγέο 

απφ ηελ ηξνκεξή ζχγθξνπζε ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

 εκείν θακπήο ζηηο ζεξβηθέο - θνζνβαξηθέο ζρέζεηο είρε απνηειέζεη 

αλακθίβνια ε πκθσλία ησλ Βξπμειιψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, κε ηελ νπνία 

ηέζεθαλ νη πξψηεο βάζεηο γηα κηα πεξαηηέξσ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ. Έθηνηε έρνπλ γίλεη θαη άιια βήκαηα, αλ θαη ην δήηεκα ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ζεξβηθήο κεηνλφηεηαο ζην βφξεην Κνζζπθνπέδην, θαίλεηαη λα 

ζπληζηά δηαρξνληθά "αγθάζη" ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ Πξίζηηλαο θαη Βειηγξαδίνπ. 

 Οη ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία απφ ηελ άιιε κεξηά πνπ άιισζηε ήηαλ ε 

πξψηε ρψξα πνπ είρε αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, 

φηαλ απηφλ ηελ θήξπμε κνλνκεξψο ην 2008, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζρέζεηο 

κεηαμχ αδεξθψλ θξαηψλ. Σα Σίξαλα άιισζηε εδψ θαη ρξφληα πξνζθέξνπλ 

άκεζα θάζε δπλαηή βνήζεηα πξνο ηελ Πξίζηηλα ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα. 

Απηή ε βνήζεηα ζε θάπνην βαζκφ είρε εθθξαζηεί θαη θαηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1999 

κε ηελ χπαξμε πνιιψλ εζεινληψλ, αιιά θαη νπιηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Πάλησο, είλαη αιήζεηα πσο 

ζε θάπνην βαζκφ δελ παχνπλ λα πθίζηαληαη θαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

 Δληνχηνηο, ηέηνηα πξνβιήκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχλ λ 

ζεσξεζνχλ ζεκαληηθά, αλ ιεθζεί ηελ ίδηα ζηηγκή ππφςε ην φηη θαη κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο ηεο ίδηαο ηεο Αιβαλίαο, ην 

δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ παιηά έρεη αλαδείμεη ην ζέκα ηνπ αιβαληθνχ 

κεγαιντδεαηηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηδέα πεξί Μεγάιεο Αιβαλίαο πνπ σο πξνο ην εδαθηθφ δήηεκα αθνξά ζηελ 

νπζία έλα ζχλνιν ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Διιάδαο, ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο ΠΓΓΜ. Γη' απηφ ην ιφγν άιισζηε, εμαξρήο ε 

ζχγθξνπζε ζην Κνζζπθνπέδην θαη ε ζπλαθφινπζε αλαθήξπμε αλεμαξηεζίαο 

απφ ηνπο αιβαλφθσλνπο θαηνίθνπο ηνπο ην 2008, δεκηνχξγεζε ηφζν ζηα 

θφπηα, φζν θαη ζηελ Αζήλα ζπλεηξκνχο πεξί επηθίλδπλσλ κειινληηθψλ 

εμειίμεσλ. 
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 Σν ζέκα απηφ βέβαηα, είλαη αιήζεηα, φηη πεξηζζφηεξν εδψ θαη θαηξφ 

απαζρφιεζε ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, παξά 

ηελ Διιάδα. Κη απηφ, δεδνκέλνπ, φηη ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΠΓΓΜ 

είλαη Αιβαλνί θαη ήδε εμάιινπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ππήξμαλ 

θάπνηεο ζπνξαδηθέο ζπγθξνχζεηο θαη εληάζεηο κεηαμχ ηνπ αιβαληθνχ θαη ηνπ 

ζιαβηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Σα θφπηα θάλεθαλ ζε θάπνηα θάζε 

κάιινλ κπεξδεκέλα, αλαθνξηθά κε ην πψο ζα έπξεπε λα αληηδξάζνπλ 

απέλαληη ζηελ θξίζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη αξγφηεξα έλαληη ηεο αλαθήξπμεο 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο πεξηνρήο. Κεληξηθή παξάκεηξνο σο πξνο απηήλ ηελ 

δηζηαθηηθφηεηα, ήηαλ ζαθψο ην θάληαζκα ηνπ αιβαληθνχ κεγαιντδεαηηζκνχ. 

 Καη φκσο εθείλε ηελ ίδηα ρξνληά, ηα θφπηα επξφθεηην λα αλαγλσξίζνπλ 

ηειηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Απηή ε αλαγλψξηζε έγηλε 

νπζηαζηηθά κέζα απφ ηελ επηξξνή ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ θαη θαηά θχξην ιφγν 

ησλ Ακεξηθάλσλ, νη νπνίνη θαίλεηαη πσο εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρνπλ 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο ΠΓΓΜ σο θξαηηθήο νληφηεηαο. Γηα 

ηνπο θνπηαλνχο, κε άιια ιφγηα, ε αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, θάλεθε λα είλαη έλα είδνο πξναπαηηνχκελνπ, σο πξνο ηελ 

κειινληηθή πνξεία ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο πξνο ηνπο επξσαηιαληηθνχο 

ζεζκνχο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ θαλεξφ πσο είρε 

ππάξμεη κηα ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, ιφγσ ηεο 

παξαδνζηαθήο θηιίαο κε ηε εξβία. Πξνζέγγηζε πνπ κάιινλ αθφκα ζπλερίδεη 

λα πθίζηαηαη ζε έλα βαζκφ, αλ θαη ίζσο φρη ηφζν φζν παιαηφηεξα. Ζ ρψξα σο 

ζήκεξα δελ έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, αιιά 

ζπλερίδεη εδψ θαη θαηξφ λα ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζε κεηαμχ 

Κνζζφβνπ θαη εξβίαο. Παξάιιεια θαη γηα ηνπο Έιιελεο έρεη ππάξμεη ζαθψο 

κηα ζχλδεζε ηνπ δεηήκαηνο κε ηελ δηάζηαζε ηνπ αιβαληθνχ κεγαιντδεαηηζκνχ, 

αλ θαη είλαη ζαθέο, πσο ε Αζήλα εδψ θαη ρξφληα θάλεη βήκαηα πξνζέγγηζεο 

πξνο ηελ Πξίζηηλα. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ χπαξμε ειιεληθήο πξεζβείαο ζηελ 

πεξηνρή, ηηο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ αξρίδνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη, ηε ζπκκεηνρή θαη παξνπζία κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηελ 
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KFOR (Kosovo Force) θαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο Αζήλαο πξνο ην Κφζζνβν, 

σο πξνο ηελ έληαμή ηνπ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 Δλ θαηαθιείδη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη απνζηαζεξνπνηεηηθέο 

ηάζεηο πνπ πθίζηαληαη εληφο ησλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη 

νθείινληαη ζηηο βαζηά ξηδσκέλεο εζλνινγηθέο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο 

αληηζέζεηο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο εξβηθήο θαη Αιβαληθήο κεηνλφηεηαο, 

δεκηνπξγνχλ έλα επαίζζεην έσο αζηαζέο γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηα 

αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε γεληθφηεξε απνζηαζεξνπνίεζε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Ζ Διιάδα νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο 

εμειίμεηο, λα θηλείηαη πξνζεθηηθά ζηελ ζθαθηέξα ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ησλ 

εθάζηνηε εγεζηψλ ηεο θαη λα είλαη έηνηκε λα αλαιάβεη έλα πην ελεξγφ θαη 

νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα, επεκεξία θαη ζηαζεξφηεηα 

ηεο πεξηνρήο.  
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