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Επίλυση Διεθνών Συγκρούσεων: η Περίπτωση του Κοσόβου.  

Πρόλογος  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τα βασικά σημεία της σύγκρουσης που σημειώθηκε 

στο Κόσοβο κατά τη δεκαετία του 1990, υπό το πρίσμα της επίλυσης διεθνών συγκρούσεων. Κατ’ 

αρχάς, θα παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο της σύγκρουσης και θα εξεταστεί εν συντομία η εξέλιξή 

της διαχρονικά. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι βασικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για 

την εξεύρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης από τα εμπλεκόμενα μέρη, τόσο πριν όσο και μετά από 

τη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ. Μέσα από την αξιολόγηση αυτών των προσπαθειών για την 

επίλυση της σύγκρουσης θα διατυπωθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις για την 

αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.  

Η σύγκρουση στο Κόσοβο ενέπλεξε τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας, την αποσχιστική ομάδα των Αλβανών του Κοσόβου που ονομάστηκαν 

Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου (UCK) και το ΝΑΤΟ, μεταξύ των ετών 1998-1999. 

Πρόκειται για μία σύγκρουση που εκδηλώθηκε στα πλαίσια μίας ευρύτερης συγκρουσιακής 

περιόδου, δηλαδή τους Γιουγκοσλαβικούς πολέμους, που συνόδευσαν την ανώμαλη διάλυση του 

ομοσπονδιακού κράτους της Γιουγκοσλαβίας κατά τη διάρκεια του 1990. Ωστόσο, η εν λόγω 

σύγκρουση, που έλαβε διαστάσεις εθνικής διαμάχης και επιλύθηκε -ή καλύτερα έπαυσε- με 

εξωτερική παρέμβαση, με την επέμβαση δηλαδή του ΝΑΤΟ το 1999, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή 

παρά μόνο διαχρονικά, αφού πρόκειται για μια κατάσταση που διαμορφωνόταν τουλάχιστον από το 

τέλος του Β’ΠΠ αλλά και νωρίτερα και τροφοδοτήθηκε από την έξαρση των τοπικών εθνικισμών 

κατά τις δεκαετίες 1970-80. Συνεπώς, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση και την εξέλιξή της 

δίχως να κατανοήσουμε το ιστορικό της υπόβαθρο και το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου 

εξελίχθηκε.  

 

Το Ευρύτερο Πλαίσιο της Σύγκρουσης  

Γεωγραφία 

Το Κόσοβο βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα νευραλγική περιοχή, στο κέντρο των Βαλκανίων, και 

συνορεύει με την Αλβανία (νοτιοδυτικά), το Μαυροβούνιο (δυτικά), τη Σερβία (βόρεια) και την 

ΠΓΔΜ (νότια και νοτιοανατολικά). Είναι περικυκλωμένο από ορεινούς όγκους, μεταξύ των οποίων 

εσωκλείονται δύο πεδιάδες, η Μετόχια και το Κόσοβο, που χωρίζονται από μια μικρή περιοχή με 
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χαμηλούς λόφους, τη Ντρένιτσα. Το υπέδαφός του είναι πλούσιο σε  κοιτάσματα (ιδίως άνθρακα), 

ενώ υπήρξε ένα από τα πιο εύρωστα τμήματα του Σερβικού κράτους .1  

Δημογραφία 

Η πληθυσμιακή σύσταση της περιοχής, ιδίως όσον αφορά τις επιμέρους κοινότητες, είναι ένα 

πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα που παραμένει ανοιχτό προς συζήτηση και οριοθέτηση, αφού δεν 

υπάρχουν σαφή στατιστικά δεδομένα για την περιοχή. Η τελευταία ακριβής απογραφή του 

πληθυσμού μάς παραπέμπει στο 1981, εφόσον στην πιο πρόσφατη απογραφή του 1991 απείχε 

εκούσια το μεγαλύτερο μέρος των Αλβανόφωνων της περιοχής. Επομένως, οφείλουμε να λάβουμε 

υπόψιν ότι οι γνώσεις μας για τα δημογραφικά δεδομένα της περιοχής δεν μπορούν παρά να είναι 

προσεγγιστικές.2 Σε κάθε περίπτωση, κατά τον 20ο αι. και έπειτα οι Αλβανοί αποτελούσαν σταθερά 

την πλειοψηφία του πληθυσμού, με τους Σέρβους να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη μειονοτική 

ομάδα του πληθυσμού.  

Τόσο η Σερβική πλευρά, όσο και οι Αλβανοί του Κοσόβου, έχουν επιδοθεί εδώ και δεκαετίες 

σε μια προσπάθεια να επενδύσουν τις επιλογές και τις διεκδικήσεις τους με ένα ιδεολογικό 

περίβλημα, το οποίο στηρίζεται στη διεκδίκηση της ιστορικής πατρότητας της περιοχής, οδηγώντας 

στη δημιουργία δύο αντίπαλων, εθνικιστικών αλυτρωτισμών.3 Ως εκ τούτου, η όλη συζήτηση έχει 

κατά καιρούς αναλωθεί σε πολιτικά ή ιδεολογικά επιχειρήματα της μίας ή της άλλης πλευράς, 

επισκιάζοντας την ακαδημαϊκή και επιστημονική ανάλυση μέσα από τη μονόπλευρη προβολή 

συγκεκριμένων, μεμονωμένων και ενίοτε σαθρών, ιστορικών αποδείξεων.4  

Ιστορία 

Η περιοχή εκχωρήθηκε στη Σερβία το 1913, παρόλο που οι Αλβανοί δεν εγκατέλειψαν ποτέ τις 

βλέψεις τους για αυτοδιάθεση. Την αυτονομία του το Κόσοβο την απέκτησε για πρώτη φορά το 

1945, εντός της Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, παρόλο που σε πρώτη φάση επρόκειτο μάλλον 

για εικονική παρά για ουσιαστική αυτονομία. Η περιοχή κατοικούνταν κυρίως από Αλβανούς, με το 

Σερβικό στοιχείο να φθίνει διαρκώς για διάφορους λόγους (βλ. Πίνακες 2 & 3), ενώ με το νέο 

Σύνταγμα του 1974 η εσωτερική αυτονομία της ενισχύθηκε σημαντικά (δημιουργήθηκαν οι θέσεις 

                                                                 
1
 Gru jic P. & Sotirov ic V. (2012) Twenty Principal Misconceptions about the Kosovo Issue , διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.scribd.com/doc/76775349/Twenty-Principal-Misconceptions>  
2
 European Centre for Minority Issues , Kosovo, <http://www.ecmi-

map.com/map/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=59&lang=en >  
3
 Βερέμης, Θ. (2000) Κοσσυφοπέδιο, Η Μακρόσυρτη Σύγκρουση, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. Σελ : 13-46 

4
 Vickers, M. (1998) Between Serb and Albanian: a History of Kosovo . New York: Columbia University Press.  
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του Προέδου και του Πρωθυπουργού και το Κόσοβο απέκτησε έδρα στο Γιουγκοσλαβικό 

Κοινοβούλιο).5  

Παρά τις μεταρρυθμίσεις εξακολούθησαν οι πιέσεις για περισσότερη αυτονομία ή και πλήρη 

ανεξαρτησία, πιέσεις που οδηγούσαν σε εντάσεις μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων. Ο 

φλεγματικός Τίτο, που ηγούνταν του Γιουγκοσλαβικού κράτους εκείνη την περίοδο, αποφάσισε να 

εκχωρήσει περαιτέρω εξουσίες στους τοπικούς θεσμούς, στα πλαίσια μιας προσπάθειας 

αποκέντρωσης των διοικητικών δομών. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είχε επιλυθεί, τη στιγμή μάλιστα 

που τα δημογραφικά της περιοχής προμήνυαν περαιτέρω εντάσεις : ο Αλβανικός πληθυσμός 

αυξήθηκε από 65 σε 80% και ο Σερβικός πληθυσμός μειώθηκε από 25 σε 10 % (βλ. Πινακας 3).6 

Όπως έγινε φανερό, ωστόσο, η μέθοδος του Τίτο που στηριζόταν στην περαιτέρω 

φιλελευθεροποίηση κάθε άλλο παρά καθησύχασε τους Αλβανούς της περιοχής. Αντιθέτως, 

λειτούργησε ως προθάλαμος για την ενίσχυση των εθνικιστικών τους βλέψεων και την προβολή της 

ξεχωριστής τους ταυτότητας. Μάλιστα, πρόκειται για τη δεκαετία οπότε και δημιουργήθηκε το 

ανεξάρτητο πανεπιστήμιο του Κοσόβου, όπου συσπειρώθηκε η πνευματική ελίτ της περιοχής η 

οποία, σε συνεργασία με τα Αλβανικά πανεπιστήμια, προώθησε μία νέα γενιά Αλβανών Κοσοβάρων 

με έντονη εθνική συνείδηση.7  

Οικονομία 

Παρά την εκχώρηση πολιτικής αυτονομίας το 1974, η οικονομική ενσωμάτωση του Κοσόβου στην 

Ομοσπονδία αποδείχθηκε προβληματική και ατελής, αφού η περιοχή υπήρξε  ανέκαθεν η πλέον 

υπανάπτυκτη περιφέρεια της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Ο 

αγροτικός τομέας κατείχε παραδοσιακά μεγάλο μερίδιο -αν όχι το μεγαλύτερο- της οικονομίας (βλ. 

Πίνακα 1), ενώ παραδόξως η επαρχία στηριζόταν κυρίως στις εισαγωγές για την κάλυψη των 

αναγκών ακόμη και σε αγροτικά προϊόντα, αφού η εγχώρια παραγωγή έπασχε από στρεβλώσεις στη 

λειτουργία της αγοράς 8 . Άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για την αδυναμία του Κοσόβου να 

αναπτυχθεί οικονομικά υπήρξαν η εκρηκτική πληθυσμιακή αύξηση, η οποία δεν συνοδεύτηκε από 

παράλληλη αύξηση του ΑΕΠ (μόλις το 22% του μέσου όρου της Γιουγκοσλαβίας το 1990), η 

ικανότητά του να απορροφά τις επενδύσεις και την οικονομική ενίσχυση από την κεντρική 

κυβέρνηση (υπήρξε ο κύριος αποδέκτης των πόρων από την αναδιανεμητική πολιτική της κεντρικής 

                                                                 
5
 Hooper, J. (1999) “Kosovo: America ’s Balkan Problem”, στο Current History, 98 (04), σελ. 159-170. 

6
 Όπως προαναφέρθηκε, ο ι αριθμοί αυτο ί είναι προσεγγιστικοί, με βάση τις εκτιμήσεις των διεθνών και τοπικών θεσμών.  

7
 Pesic, V. (1996) Serbian Nationalism and the Origins of the Yugoslav Crisis, Peaceworks No. 8, Washington: United 

States Institute of Peace. 
8
 Kodderitzsch S. & Veillerette B. (1999) Kosovo: Re-launching the Rural Economy, A Medium Term Reconstruction 

and Recovery Program, The World Bank, ECSSD Environmentally and Socially Sustainable Development, Working 

Paper No. 19. 
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διοίκησης), καθώς και η αποτυχία των προσπαθειών για εκβιομηχάνιση. Αν προσθέσουμε στα 

παραπάνω τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 που εξάντλησαν τα συναλλαγματικά 

αποθέματα, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 (πρβ. Γιουγκοσλαβικοί πόλεμοι και οικονομικός αποκλεισμός της 

Γιουγκοσλαβίας)9, δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τις οικονομικές αιτίες πίσω από τη γενικότερη 

συγκρουσιακή ατμόσφαιρα στην περιοχή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από 300.000 

Αλβανοί εγκατέλειψαν την επαρχία από το 1990 και έπειτα σε αναζήτηση εργασίας .10 

 

Η Πορεία προς τη Σύγκρουση και την Κλιμάκωση  

Παρόλο που οι εθνικές εντάσεις, οι περιστασιακές διαδηλώσεις και οι εκκλήσεις για απόσχιση δεν 

ήταν κάτι ασυνήθιστο στη σύγχρονη ιστορία του Κοσόβου, ο Μάρτιος του 1998 σήμανε τη 

μετάβαση από τις πολυετείς ειρηνικές προσπάθειες στην οργανωμένη και βίαιη σύγκρουση.11  Η 

δεκαετία του 1980 στιγματίστηκε από έντονες διαδηλώσεις, οι οποίες εκφράστηκαν αρχικά και κατά 

κύριο λόγο ως φοιτητικές κινητοποιήσεις, που απαιτούσαν να αναγνωριστεί το Κόσοβο ως 

αυτόνομη Δημοκρατία εντός της Γιουγκοσλαβίας. «Ο ομοσπονδιακός στρατός αποκατέστησε την 

τάξη με βίαια μέσα» 12 , επαναφέροντας στο προσκήνιο την αναποτελεσματικότητα των 

μεταρρυθμίσεων του Τίτο, ενώ δεν έλειψαν οι θάνατοι αμάχων και από τις δύο πλευρές. Την ίδια 

περίοδο δημοσιεύτηκε μία σημαντική και αμφιλεγόμενη μελέτη από τη Σερβική Ακαδημία Τεχνών 

& Επιστημών (SANU), η οποία έμεινε γνωστή ως Μνημόνιο SANU.13 Η μελέτη ασκούσε κριτική 

στους χειρισμούς της κεντρικής Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης στο ζήτημα του Κοσόβου και των 

Σκοπίων, και προειδοποιούσε ότι προμηνύονταν έντονες συγκρούσεις  μεταξύ των μειονοτικών 

ομάδων της περιοχής. Το ίδιο έγγραφο εξηγούσε ότι η οικονομία της Γιουγκοσλαβίας ήταν 

διάσπαρτη σε όλη την επικράτεια της ένωσης, γεγονός που θα μπορούσε να καταστεί 

αποσταθεροποιητικός παράγοντας και να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη συνομοσπονδία.  

 Προφανώς, ο Μιλόσεβιτς είχε υπόψη του την εν λόγω μελέτη όταν εκφώνησε την περιβόητη 

ομιλία του στο Gazimestan, στις 28 Ιουνίου 1989. Με την ομιλία αυτή προετοίμασε το έδαφος για 

να περιορίσει, έναν χρόνο αργότερα, την αυτονομία της περιοχής στα πλαίσια μιας νέας, σκληρά 

                                                                 
9
 Βερέμης, Θ. (2000) Κοσσυφοπέδιο, Η Μακρόσυρτη Σύγκρουση , Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. Σελ: 13-46 

10
 Στο ίδιο. 

11
 Wolff, S. (1999) The Kosovo Conflict, Working Paper, διατίθεται στη διεύθυνση: < 

http://www.stefanwolff.com/research/the-kosovo-conflict> 
12

 Βερέμης, Θ. (2000) Κοσσυφοπέδιο, Η Μακρόσυρτη Σύγκρουση, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σ ιδέρης. Σελ: 13 -46 
13

 O’ Neill, G. W. (2002) Kosovo: an Unfinished Peace, Boulder: Lynne Rienner Publishers.  
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ρεαλιστικής πολιτικής προσέγγισης.14 Η προσέγγιση αυτή σήμανε το τέλος της πολυπολιτισμικής 

πολιτικής του Τίτο και στηρίχθηκε στην έξαρση του Σερβικού εθνικισμού της εν λόγω περιόδου. 

Προκλήθηκε η έντονη αντίδραση των Αλβανόφωνων της περιοχής, οι οποίοι οργάνωσαν 

αποσχιστικό κίνημα και παράλληλους θεσμούς και σχολεία, εξωθώντας την κατάσταση στα άκρα. 

Στις 2 Ιουλίου του 1990 ένα άτυπο κοινοβούλιο διακήρυξε την ανεξαρτησία του Κοσόβου εκτός του 

συνταγματικού πλαισίου, την οποία η επίσημη κυβέρνηση και η διεθνής κοινότητα δεν 

αναγνώρισαν. Αργότερα, το 1992, το άτυπο κοινοβούλιο διοργάνωσε δημοψήφισμα υπέρ της 

ανεξαρτησίας, με το 98% των ψηφισάντων να είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και την προσέλευση να 

αγγίζει το 80%. 15  Παρόλο που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνώρισε τη νομιμότητα του 

δημοψηφίσματος, έστειλε παρατηρητές για να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή του.  

Παράλληλα με την ευρύτερη πολεμική κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία, η κεντρική 

κυβέρνηση προέβη σε μετεγκατάσταση πληθυσμών από τη Βοσνία και την Κροατία στη Σερβία και 

το Κόσοβο, προκειμένου να αναδιαμορφώσει τη σύσταση του πληθυσμού. Από την πλευρά τους, οι 

Κοσοβάροι Αλβανοί οργάνωσαν τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσόβου (UCK) το 1995, μετά τη 

Συμφωνία Ντέιτον τον Νοέμβριο του 1995 (με την ενεργή συμμετοχή του Μιλόσεβιτς στη 

διεξαγωγή των συζητήσεων), η οποία έθετε τέλος στις αιματηρές εχθροπραξίες στη Βοσνία. Η 

συμφωνία σήμαινε για τους Αλβανούς του Κοσόβου ότι οι έως τότε προσπάθειες του ηγέτη τους, 

Ιμπραχίμ Ρουγκόβα, για ειρηνική επίτευξη ανεξαρτησίας ήταν φρούδες, ενώ η στάση της διεθνούς 

κοινότητας υποδήλωνε ότι το έδαφος ήταν πλέον έτοιμο για πιο δραστικές διεκδικήσεις και 

παραχωρήσεις. Ας σημειώσουμε ότι ο Ρουγκόβα συμμετείχε το 1989 στις διεργασίες για τη σύσταση 

του πολιτικού κόμματος Δημοκρατική Κοινωνία του Κοσόβου (LDK) και σύντομα ανέλαβε την 

προεδρία του. Λίγο αργότερα, το 1992, έγινε ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της ανεπίσημης 

κυβέρνησης και προέκρινε την εξεύρεση λύσης με ειρηνικά μέσα, γεγονός που αποτέλεσε και 

σημείο τριβής μεταξύ αυτού και του UCK και εξηγεί τη δυσκολία να συστασθεί μία κοινή 

διαπραγματευική ομάδα που θα αντιπροσώπευε όλες τις πολιτικές ομάδες. Όπως έχει επισημανθεί, η 

εξουσία του Ρουγκόβα ήταν μάλλον πολιτική παρά ουσιαστική, ιδίως εφόσον δεν κατάφερε να 

εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Μιλόσεβιτς σε κανένα νευραλγικό ζήτημα, τη στιγμή που με τη 

στάση του είχε δημιουργήσει στους Αλβανούς του Κοσόβου αλυτρωτικές βλέψεις και μεγάλες 

προσδοκίες.16  

 

                                                                 
14

 Kushner, T. (1999) “Kosovo and the Refugee Crisis”, στο Patterns of Prejudice, 33 (3), σελ. 73-86. 
15

 Leurdijk, D. & Zandee, D. (2000) Kosovo: From Crisis to Crisis, A ldershot: Ashgate.  
16

 Wolff, S. (1999) The Kosovo Conflict, Working Paper, διατίθεται στη διεύθυνση : < 

http://www.stefanwolff.com/research/the-kosovo-conflict> 
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Οι Προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας για την Επίλυση της Σύγκρουσης  

Οι Αλβανικές προσδοκίες για απόσχιση αρχικά δεν έβρισκαν έρεισμα στη στάση της διεθνούς 

κοινότητας. Η στάση αυτή στηριζόταν στη θέση ότι το Κόσοβο ήταν εσωτερικό ζήτημα της 

Γιουγκοσλαβίας και εξελίχθηκε σταδιακά κατά τη δεκαετία του 1990 – από την αδιαφορία, στις 

οικονομικές κυρώσεις και στην προληπτική διπλωματία και, τελικά, στη στρατιωτική επέμβαση.  

Μέχρι το τέλος του 1998, η σύγκρουση στο Κόσοβο είχε αποκτήσει εξέχουσα θέση στην ατζέντα 

του ΟΗΕ, της ΕΕ του ΝΑΤΟ και των μεγάλων κρατών παγκοσμίως.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε το 1990 να λάβει σοβαρά υπόψη της τη Γιουγκοσλαβική 

αίτηση για μία θέση στο Συμβούλιο της ΕΕ, παρόλο που η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ. Έκτοτε, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μερών σταδιακά χειροτέρευαν. Με την 

αναγνώριση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας (FYR) ως ανεξάρτητο κράτος, το 1996, η 

ΕΕ καθιστούσε σαφή την πρόκριση μιας ουδέτερης στάσης και διέψευδε τις Αλβανικές ελπίδες για 

περαιτέρω εδαφικές αναθεωρήσεις. Οι βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από 

τον ΟΗΕ στις 31 Μαΐου 1992, ως απάντηση στις εντεινόμενες βιαιοπραγίες που συνόδευσαν την 

ανώμαλη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, άρθηκαν μετά την υπογραφή ανακωχής στο Ντέιτον. 

Παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο μερών αναβαθμίστηκαν στο διπλωματικό επίπεδο, οι Σέρβοι 

είχαν ήδη αποκτήσει στον δυτικό κόσμο τη γενικευμένη, ειδεχθή εικόνα ενός λαού με ωμές τάσεις 

εθνοκάθαρσης, εικόνα που δεν επρόκειτο να αλλάξει σύντομα, παρά μόνο μετά την απομάκρυνση 

του Μιλόσεβιτς.17  

Στα πλαίσια της ανάλυσής μας θα εξετάσουμε τρία βασικά γεγονότα, προκειμένου να 

αναδειχθεί ο ρόλος και η ανάμειξη της διεθνούς κοινότητας. Πρόκειται για τη Διάσκεψη Ειρήνης για 

τη Γιουγκοσλαβία (1992), τη Συμφωνία του Ντέιτον (1995) και τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 

Ραμπουγιέ (1998).  

 Η Διάσκεψη Ειρήνης ήταν μία προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των διαφόρων παικτών στην 

περιοχή (ομοσπονδιακή προεδρία, ομοσπονδιακή κυβέρνηση και πρόεδροι των κρατών-μελών), με 

τη συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας και με βάση την πρότερη εμπειρία του πρόσφατου 

παρελθόντος της αποαποικιοποίησης στην Αφρική, ενόψει της επερχόμενης διάλυσης του 

Γιουγκοσλαβικού κράτους. Στα πλαίσια της Διάσκεψης συστάθηκε η Επιτροπή Μπάντιντερ, με 

                                                                 
17

 Alinčić et al. (2006) “Relations Between Serbia and the European Union, History and Prospects” στο Integration 

Perspectives and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and  

Neighborhood Policies, Center for Enlargement Studies of the Central European University in Budapest, Hungary. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.fefa.edu.rs/files/pdf/StudijeIstrazivanja/sveska02RelationsBetweenSerb iaAndTheEuHistoryAndProspects.p

df>  
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στόχο να συντονίσει τις διαπραγματεύσεις και να συγκεράσει δύο συνισταμένες: πρώτον, τις βασικές 

αρχές του διεθνούς δικαίου (π.χ. δικαίωμα της αυτοδιάθεσης) και, δεύτερον, την αναγνώριση και 

θέσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.18 Η Επιτροπή έκρινε ότι η χάραξη των 

συνόρων θα έπρεπε να αποσυνδέσει το ζήτημα της εθνικότητας από τα εδαφικά ζητήματα, και 

αποφασίστηκε ότι η Δημοκρατία της Σερβίας ήταν η μοναδική αρμόδια αρχή για να αποφασίσει 

στην περίπτωση του Κοσόβου. Προφανώς, η Δύση δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το ουσιαστικό 

και ακανθώδες ζήτημα της χάραξης των συνόρων μεταξύ των κρατών που θα προέκυπταν από τη 

διάλυση του ομοσπονδιακού κράτους της Γιουγκοσλαβίας. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν αναγνώρισε 

την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Κοσοβάρων Αλβανών και κατόρθωσε απλώς να παγώσει τη 

σύγκρουση και να αποφύγει την περαιτέρω κλιμάκωσή της στο διεθνές επίπεδο. Ως συνέπεια, η 

στάση των αντιτιθέμενων μερών έλαβε πιο ακραίες μορφές, σε βαθμό που ορισμένοι μελετητές 

θεωρούν τις αποφάσεις της Επιτροπής ως άμεση αιτία για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.19  

 Η Συμφωνία του Ντέιτον (1995) ήταν το επόμενο γεγονός που επηρέασε ουσιαστικά τις 

εξελίξεις στην πορεία προς τη σύγκρουση. Η συμμετοχή του Μιλόσεβιτς ήταν απαραίτητη για την 

επίτευξη συμφωνίας, καθώς μόνο εκείνος μπορούσε να επηρεάσει τους Σέρβους της Βοσνίας, 

προκειμένου να τεθεί ένα τέλος στις βιαιοπραγίες που είχαν κλιμακωθεί στη Βοσνία. Ως 

αποτέλεσμα, η διεθνής κοινότητα εξακολούθησε να αγνοεί το ζήτημα του Κοσόβου και δεν 

προσκλήθηκε κανείς εκπρόσωπος της ηγεσίας του Κοσόβου στις διαπραγματεύσεις, ενώ τονίστηκε η 

συμβολή του Μιλόσεβιτς στην επίτευξη ειρήνης και υποβαθμίστηκαν τα ζητήματα παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούσαν το Κόσοβο. Όπως έχει επισημανθεί, η Συμφωνία στο 

Ντέιτον προκάλεσε αλλαγές στη δυναμική του Κοσόβου ως ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος, 

συσπείρωσε τις πολιτικές ομάδες και τάσεις των Αλβανών του Κοσόβου και υποδαύλισε μια 

ριζοσπαστική μετάβαση από την απαίτηση για αυτονομία στον αγώνα για ανεξαρτησία.20  

Το επόμενο στάδιο στην προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας ήταν η προληπτική 

διπλωματία, τη στιγμή που η κλιμάκωση της σύγκρουσης ήταν εμφανής και οι απώλειες 

ανθρώπινων ζωών καθημερινό φαινόμενο. Η Ομάδα Επαφής που δημιουργήθηκε το 1994, υπό το 

βάρος της εντεινόμενης αστάθειας στα Βαλκάνια (Βοσνία-Κόσοβο), ήταν μία διπλωματική 

προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που ενδιαφέρονταν άμεσα για την τύχη 

                                                                 
18

 Abazi, E. (2004) “The Role of International Community in Conflict Situation, Which Way Forwards? The Case of the 

Kosovo/a Conflict”, στο Balkanologie VIII (1), 06-2004, σελ. 9-31. 
19

 Raju, Τ . (1994) “Nat ions, States and Secession : Lessons from the Former  Yugoslavia”, στο Mediterranean 

Quarterly, 5 (4), Άνοιξη 1994; Radan, P. (1997) “The Badinter Arb itration Commission and the Partition of  

Yugoslavia”, στο Nationalities Papers, 25, 1997. 
20

 Thies, W. J. (2003) “Compellence Failure o r Coercive Success ? The Case of NATO and Yugoslavia”, στο  

Comparative Strategy, 22 (3), Ιούλιος 2003, σελ. 246. 
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των Βαλκανίων, κυρίως ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Συμπεριέλαβε εκπροσώπους από τις 

ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, σε μια περίοδο που η Ρωσία 

επιδίωκε την αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή μέσα από τη στήριξη στο καθεστώς 

Μιλόσεβιτς. Οι δαιδαλώδεις διαβουλεύσεις οδήγησαν σε πρόταση συνεργασίας προς τον 

Μιλόσεβιτς, τον Φεβρουάριο του 1998, ειδάλλως οι κυρώσεις θα συνεχίζονταν. Επιπλέον, 

αποφασίστηκε η σύσταση της Αποστολής Επαλήθευσης στο Κόσοβο (KVM) στα πλαίσια του 

ΟΑΣΕ, η οποία θα αποτελούνταν από 2.000 άτομα και θα είχε πλήρη ελευθερία μετακίνησης και 

δράσης εντός του Κοσόβου και θα αναλάμβανε την επιτήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Να 

σημειώσουμε ότι έως τότε κανένα μέλος της Ομάδας Επαφής δεν είχε τοποθετηθεί υπέρ της 

ανάληψης στρατιωτικής δράσης. 21  Παράλληλα, οι δημόσιες τοποθετήσεις των Δυτικών 

χαρακτήριζαν τον UCK ως τρομοκρατική ομάδα, προσδίδοντας εμμέσως νομιμότητα στις βίαιες 

αντιδράσεις της κυβέρνησης Μιλόσεβιτς. Ο UCK στοχοποιήθηκε και πιστώθηκε με την ευθύνη για 

όλα ανεξαιρέτως τα κρούσματα βίας . εύλογα, οι Αλβανοί ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους, υπό το 

βάρος της διαφαινόμενης απομόνωσής τους, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης και 

τροφοδοτώντας έναν ατέρμονα κύκλο συγκρούσεων. Προκύπτει, λοιπόν, ότι τα προληπτικά μέτρα 

είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα ή, όπως έχουν συμπεράνει πολλοί αναλυτές, ήταν 

σχεδιασμένα εντέχνως κατά τρόπο ώστε να εντείνουν τη σύγκρουση. 22  

Η στάση της διεθνούς κοινότητας άλλαξε ριζικά λίγο αργότερα, στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης 

του Ραμπουγιέ, το 1998, οπότε και προσφέρθηκε στη Σερβία ειρηνευτική συμφωνία, με όρους που 

δύσκολα θα μπορούσε να αποδεχτεί ένα κράτος, ειδικά με τη βαρύτητα που η Γιουγκοσλαβία 

εξακολουθούσε να έχει στη διεθνή σκηνή.  Όπως περιγράφει πολύ εύγλωττα ο Chomsky (1999), οι 

διαπραγματεύσεις είχαν τον χαρακτήρα «ή υπογράφεις ή σε βομβαρδίζω» 23 , και συνεχίζει 

υπενθυμίζοντας ότι στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση υπήρξε και μία δεύτερη οδός: οι αποφάσεις 

της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης, οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα-απάντηση στις 

διαπραγματεύσεις και τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο Ραμπουγιέ και που ελάχιστα προβλήθηκαν 

δημοσίως. Είχαν προηγηθεί οι αποτυχημένες εκκλήσεις του ΟΗΕ24 προς τις δύο πλευρές για παύση 

των εχθροπραξιών, οι οποίες δεν αναφέρονταν ακόμη σε στρατιωτική επέμβαση. Η πρόθεση χρήσης 

βίας έγινε ξεκάθαρη τον Ιανουάριο του 1999, εφόσον η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί στα πλαίσια 

                                                                 
21

 Schwegmann, C. (2000) The Contact Group and its Impact on the European Institutional Structure , Παρίσι: Institute 

for Security Studies – Western European Union, Σελ. 11-18. 
22

 Daalder, I. & O'Hanlon. M. E. (2000) Winning Ugly ; NATO's War to Save Kosovo, Ουάσιγκτον: Brookings 

Institute, σελ. 27-28. 
23

 Ελ εύθερη μετάφραση του “Take it or be bombed”. – Chomsky, N. (1999) “Kosovo Peace Accord”, Ζ Magazine, 

Ιούλιος 1999. Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.chomsky.info/articles/199907--.htm>  
24

 Ψηφίσματα 1160 (03-1998), 1199 (09-1998) 
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του Ψηφίσματος 1199 δεν τηρήθηκε ούτε από τους Σέρβους ούτε από τους Αλβανούς. Στις 6 

Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ραμπουγιέ, ανάμεσα στις ηγεσίες των Σέρβων και 

των Αλβανών, συμπεριλαμβανομένου και του UCK που μέχρι πρότινος αναφερόταν ως 

τρομοκρατική ομάδα.25 Η άρνηση της Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης να αποδεχτεί τους όρους της 

συμφωνίας, η οποία θα εξασφάλιζε στο Κόσοβο εκτεταμένη αυτονομία σε όλα τα εσωτερικά 

ζητήματα και θα επέτρεπε την ανεμπόδιστη διέλευση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ, αποτέλεσε την 

επίσημη δικαιολογία για την ακόλουθη αεροπορική επέμβαση.  

 

Η Επέμβαση του ΝΑΤΟ και η Επακόλουθη Διεθνής Διαχείριση του Κοσόβου 

Στις 24 Μαρτίου ξεκίνησε η Επιχείρηση Allied Force του ΝΑΤΟ, έως τις 9 Ιουνίου οπότε και 

τερματίστηκε με την υπογραφή τεχνικής-στρατιωτικής συμφωνίας ανάμεσα στις διεθνείς δυνάμεις 

ασφαλείας (Διεθνής Ειρηνευτική Δύναμη στο Κοσσυφοπέδιο–KFOR) και στην Γιουγκοσλαβική 

κυβέρνηση. Ο επίσημος στόχος του ΝΑΤΟ διατυπώθηκε ως εξής: «απομάκρυνση των Σέρβων, 

παραμονή της ειρηνευτικής αποστολής και επιστροφή των προσφύγων».26 Στην ουσία, ο στόχος ήταν 

διττός: να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον εκτοπισμένο πληθυσμό, αλλά παράλληλα να 

δημιουργήσει εντός του Κοσόβου ένα πολιτικό μόρφωμα με φιλικές διαθέσεις απέναντι στη Νατοϊκή 

συμμαχία. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να αποφύγει την εμφάνισή του ως κατοχική δύναμη, 

και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Κοσοβάρων Αλβανών.  

Εκ του αποτελέσματος, ο αριθμός των νεκρών μετά από την επίσημη κήρυξη του πολέμου 

και τη συμμαχική επιχείρηση δεν είναι αμελητέος. Όπως επιβεβαιώνει και το Παρατηρητήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση είναι πολύ 

μεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρουν οι επίσημες πηγές, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο 

για περισσότερους από 2000 νεκρούς 27. Σε όλους αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε τις χιλιάδες 

εκτοπισμένους Κοσοβάρους. Σαφώς, η δράση του ΝΑΤΟ είχε ως γνώμωνά της την ελαχιστοποίηση 

των παράπλευρων απωλειών. Από την άλλη, δεν υπήρξε καμία δράση για την ουσιαστική προστασία 

των πολιτών, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους πέραν της βομβιστικής επίθεσης. 

Επίσης, αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός ότι η επέμβαση από αέρος δύσκολα συνάδει με την 

                                                                 
25

 Τον UCK εκπροσωπούσε ο Χασίμ Θάτσι, ο οποίος ήταν πρόεδρος του πολιτικού σκέλους του UCK και παραγκώνισε 

τον μετριοπαθή Ρουγκόβα, προκρίνοντας μία πιο επιθετική προσέγγιση.  
26

 Ελ εύθερη μετάφραση του “to keep the Serbs out, peacekeepers in and refugees back ”, στο Koppe, M. (2008) The 

Conflict in Kosovo: A Humanitarian War, Perspectives on Global Issues, NY University Center for Global Affairs. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.perspectivesonglobalissues .com/archives/spring-2010-security/kosovo/>  
27

 Human Rights Watch (2000) The Crisis in Kosovo. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.hrw.org/reports/2000/nato/Natbm200-01.htm>  
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επέμβαση για ανθρωπιστικούς λόγους (Voon, 2001). Άλλες πηγές, ωστόσο, αναφέρουν ότι το 

κόστος της μη-επέμβασης θα ήταν πολύ μεγαλύτερο (Kllokoqi et al., 2007). Ακόμη και μετά την 

επέμβαση, όμως, η διεθνής στρατιωτική παρουσία δεν κατάφερε να αποτρέψει την οικοιοποίηση ή 

καταστροφή από του Αλβανοκοσοβάρους περισσότερων από 100.000 Σερβικές κατοικίες. 

Παράλληλα, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η προβλεπόμενη επιστροφή των προσφύγων κάθε άλλο 

παρά πραγματοποιήθηκε, αφού στην Πρίστινα, για παράδειγμα, δεν έχουν απομείνει παρά 100 

Σερβοκοσοβάροι περίπου, σε σύγκριση με τους 40.000 που ζούσαν εκεί το 1999.28 

Παρά την απρόσμενα σθεναρή αντίσταση του Γιουγκοσλαβικού στρατού, ο Μιλόσεβιτς 

αναγκάστηκε να κηρύξει ανακωχή, έχοντας χάσει το λαϊκό του έρεισμα (Στρατιωτική Τεχνική 

Συμφωνία–ΜΤΑ). Το ΝΑΤΟ ανέλαβε την προστασία του Κοσόβου και μετά την επίσημη 

ανακήρυξη της ειρήνης σημειώθηκε νέα μετατόπιση του πληθυσμού: οι εκτοπισμένοι Αλβανοί 

άρχισαν να επιστρέφουν, ενώ οι μισοί σχεδόν Σερβόφωνοι Κοσοβάροι αποχώρησαν. Τη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού επωμίστηκε η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο 

(UNMIK) και των στρατιωτικών ζητημάτων η Διεθνής Ειρηνευτική Δύναμη στο Κοσσυφοπέδιο 

(KFOR), με εντολές αορίστου διάρκειας και χωρίς συγκεκριμένα ή έστω προσεγγιστικά 

χρονοδιαγράμματα. 29  Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει αναφερθεί καμία απώλεια μεταξύ των 

δυνάμεων του ΝΑΤΟ, κάτι που ίσως εξηγείται με βάση τον γενικότερο χαρακτήρα της αποστολής 

στο ιδεολογικό επίπεδο. Ο ρόλος των ΜΜΕ δεν παρέμεινε στο απυρόβλητο, καθώς υπάρχουν 

πολυάριθμες αναφορές για συγκεκριμένα περιστατικά όπου η ενημέρωση ήταν τουλάχιστον 

μεροληπτική και μονόπλευρη, με πιο προφανή αιτία την ανάγκη να νομιμοποιηθεί η επέμβαση στα 

μάτια του λαού.30 Από την πλευρά της Σερβίας, υπήρξαν πολλές ενστάσεις για τους περιορισμούς 

που επέβαλε το καθεστώς Μιλόσεβιτς, καθώς σημειώθηκαν ακόμη και κρατήσεις δημοσιογράφων, 

προκειμένου αυτοί να μην προβάλουν υλικό σχετικό με τις κτηνωδίες του πολέμου.31 

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για διεθνή διοίκηση στερούσε ουσιαστικά το 

δικαίωμα της Σερβίας να ασκεί πραγματική κυριαρχία στην περιοχή, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος 

της ήταν η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη σταδιακή μετάβαση της  εξουσίας στις 

τοπικές αρχές. Το γεγονός ότι τονίστηκε η «μοναδικότητα» της προτεινόμενης λύσης εξηγείται με 

                                                                 
28

 Λυγερός, Σ., «Οι Παρενέργειες και ο  Ρόλος της Αμερικανικής και Ρωσικής Διπλωματίας», στο Περράκης, Σ. (2007) 

(επιμ.) Κόσοβο, Ανατρέποντας τη Διεθνή Δικαιοταξία: Αυτοδιάθεση και Απόσχιση Εθνοτήτων στον 21
ο
 αιώνα, Αθήνα: 

Εκδόσεις Σιδέρης, σελ. 139-149. 
29

 Στα πλαίσια της Απόφασης 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας.  
30

 Για παράδειγμα, βλ. Lippman, R. FAIR Misrepresents the Racak Massacre, Balkan Witness -Articles on the Kosovo 

Conflict, 30-04-2001. Διατίθεται στη  διεύθυνση : <http://balkanwitness.glypx.com/fair.htm>  
31

 The Independent International Commission on Kosovo (2000) The Kosovo Report, Conflict -International Response-

Lessons Learned, New York: Oxford University Press. Σελ. 6-29. 



14 
 

βάση τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η παράνομη επέμβαση για τη δημιουργία 

δεδικασμένου, κατ’ απόκλιση προς την αρχή του σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών 

και με κίνδυνο να αναζωπυρωθούν ανάλογες αποσχιστικές βλέψεις διαφόρων εθνοτικών ομάδων σε 

άλλα κράτη της Δύσης και αλλού.32 Ωστόσο, μέχρι και το Σχέδιο Αχτισάαρι, όλες οι προβλέψεις και 

οι αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και του Ψηφίμαστος 1244 που 

αντικατέστησε τα προηγούμενα Ψηφίσματα 1160 και 1199, αναφέρονταν σε αυξημένη αυτονομία 

του Κοσόβου εντός της Γιουγκοσλαβίας. Ακόμη κι έτσι, όμως, η διεθνής στρατιωτική παρουσία 

(KFOR) κατείχε ήδη αρμοδιότητες «εθνικής κυριαρχίας» που θα της επέτρεπαν να δρα κατά 

βούληση, ενώ η αποστολή της ήταν διατυπωμένη κατά τρόπο ώστε να μην υπόκειται σε ουσιαστικό 

έλεγχο από τις τοπικές αρχές αλλά και από το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας . Και από νομική άποψη, 

όμως, ο δικαστικός έλεγχος της δραστηριότητας της KFOR θα ήταν πρακτικά ανέφικτος.33   

 Το Σχέδιο Αχτισάαρι του 2007 σήμανε την απομάκρυνση από τις έως τότε προσεγγίσεις, 

προβλέποντας την πλήρη ανεξαρτησία του Κοσόβου και τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος υπό 

την άμεση επιτήρηση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τον ρόλο του ΟΗΕ να συρρικνώνεται σημαντικά. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πλέον υπεύθυνο για τη διαχείριση και την εποπτεία του 

στρατιωτικού σκέλους της αποστολής, το οποίο πέραν των στρατιωτικών του αρμοδιοτήτων θα 

εκτελεί και χρέη αστυνόμευσης μέσα από μία πιο διευρυμένη εντολή, για την αντιμετώπιση μιας 

πληθώρας από κινδύνους.34  Επιπλέον, η στρατιωτική δύναμη που προβλέπεται στα πλαίσια του 

Σχεδίου θα αναλάβει να οργανώσει έναν εθνικό στρατό και το Κόσοβο θα ενταχθεί στις δομές του 

ΝΑΤΟ, αφού οι αντίστοιχες επταετείς προσπάθειες της KFOR είχαν αποτύχει. Από την άλλη, το 

Σχέδιο παρατείνει τη διεθνή πολιτική παρουσία επ’ αόριστον, αναθέτοντας στην ΕΕ την ουσιαστική 

επιτήρηση και οργάνωσή της μέσω ενός πολιτικού αντιπροσώπου με αυξημένη δικαιοδοσία σε 

πολλά ζητήματα. Ο διορισμός του αντιπροσώπου θα γίνεται από Ομάδα Καθοδήγησης, στην οποία 

πέραν των χωρών της ΕΕ θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ και Ρωσία, με το ενδεχόμενο της συμμετοχής 

και άλλων διεθνών οργανισμών στην εφαρμογή του Σχεδίου να παραμένει ανοιχτό. Προφανώς, παρά 

τις όποιες αλλαγές, το Κόσοβο θα παρέμενε υπό διεθνή κηδεμονία εντός ενός συστήματος διοίκησης 

με πολλές αντιφάσεις . παρόλο που επισήμως το Κόσοβο θα είναι υπεύθυνο για τη χάραξη και 

εφαρμογή της πολιτικής σε εσωτερικά ζητήματα, οι επαυξημένες επικουρικές αρμοδιότητες της 

                                                                 
32

 Σισιλ ιάνος, Α., «Η Διεθνής Επιτήρηση του Κοσόβου», στο Περράκης, Σ. (2007) (επιμ.) Κόσοβο, Ανατρέποντας τη 

Διεθνή Δικαιοταξία: Αυτοδιάθεση και Απόσχιση Εθνοτήτων στον 21
ο
 αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, σελ. 53-76. 

33
 Στο ίδιο. 

34
 Βλ. Παράρτημα ΧΙ του Σχεδίου Αχτισάαρι, Άρθρο 1.1 –  Εδάφιο Α,  Άρθρο 1.2 – Εδάφια Α, Δ, ΣΤ, Άρθρο 2.2 – 

Εδάφιο Γ. 
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διεθνούς παρουσίας θέτουν εν αμφιβόλω την ουσιαστική ανεξαρτησία και κυριαρχία των τοπικών 

αρχών και τη διακηρυγμένη «επικουρικότητα» της διεθνούς δράσης.35 

 

Συμπεράσματα και Διδάγματα απο την Κρίση 

Προφανώς, η κρίση στο Κόσοβο είχε προεκτάσεις που η διεθνής κοινότητα απέτυχε να διαβλέψει εκ 

των προτέρων. Οι αδυναμίες του ΝΑΤΟ βρέθηκαν στο προσκήνιο, αφού εξέλειπε ένα 

μακροπρόθεσμο και συνεκτικό σχέδιο εμπλοκής που θα συνεκτιμούσε όλες τις παραμέτρους . Έγινε 

εμφανές ότι η ΕΕ ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κρίσεις στο στρατιωτικό 

επίπεδο, λόγω της άμεσης εξάρτησής της από τις ΗΠΑ σε διάφορα ζητήματα επιχειρησιακού 

χαρακτήρα. Επιπλέον, η επέμβαση από αέρος κάθε άλλο παρά ανθρωπιστικούς  και πολιτικούς 

στόχους πέτυχε. Ο πόλεμος είχε δύο εκφάνσεις: στους δρόμους οι Σέρβοι συγκρούονταν με τους 

Αλβανούς, τη στιγμή που η συμμαχία βομβάρδιζε κυβερνητικούς στόχους. Το γεγονός ότι ο 

βομβαρδισμός σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την αιματοχυσία στο έδαφος 

κατέστησε σαφές ότι η εν λόγω στρατηγική ήταν αποσυνδεδεμένη από τους επίσημους 

ανθρωπιστικούς στόχους της. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξαν πολλές απώλειες μεταξύ του 

άμαχου πληθυσμού, καθώς και καταστροφές υποδομών που δεν είχαν άμεσα στρατιωτικό 

χαρακτήρα, με αποτέλεσμα η Σερβία να υποστεί δυσανάλογα εκτεταμένες ζημιές και με κίνδυνο να 

αναδειχθεί σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων. Συνεπώς, 

οι μελλοντικοί σχεδιασμοί θα πρέπει να εκτιμούν αντικειμενικότερα όλα τα διαθέσιμα μέσα και να 

βασίζουν την επιλογή τους στην αρχή της αναλογικότητας .36  

Άλλωστε, η ανάληψη δράσης από το ΝΑΤΟ δίχως την εκ των προτέρων έγκριση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας δημιούργησε ένα αρνητικό προηγούμενο που ενδέχεται να διευκολύνει 

αντίστοιχες προσεγγίσεις στο μέλλον, οι οποίες δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους τη διεθνή 

νομιμοποίηση. Επιπλέον, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η περιοχή υπέστη 

«αλβανοποίηση», όπως εύστοχα επισημαίνουν διάφοροι αναλυτές, με τον Σερβικό πληθυσμό της 

περιοχής να έχει μειωθεί σημαντικά.37 Τόσο οι κυβερνητικές όσο και οι μη-κυβερνητικές υπηρεσίες 

ήταν ανέτοιμες να διαχειριστούν τα μαζικά κύματα προσφύγων στις γειτονικές χώρες, κυρίως στην 

                                                                 
35

 Kosovo: No Good Alternatives to the Ahtisaari Plan , International Crisis Group, Europe Report N
o
 182, 14-05-2007. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/182_kosovo_no_good_alternatives_to_the_ahtisaari_plan.pdf>  
36

 Voon, T. (2001) “Pointing the Finger: Civilian Casualties of NATO Bombing in the Kosovo Conflict”, στο American 

University International Law Review, Vol. 16 (4), σελ. 1084-1112. 
37

 Βερέμης, Θ. & Τζιαμπίρης, Α., «Συνέπειες του Πολέμου στο Κόσοβο», στο Ντόκος, Θ. & Πιέρρος, Φ. (2000) Τα 

Βαλκάνια μετά τον Πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σ ιδέρης. Σελ . 23-36. 
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Αλβανία και τα Σκόπια, με την υποχρηματοδότηση του UNHCR να αποτελεί μία από τις πιο 

προφανείς αιτίες.38 Ως απάντηση σε αντίστοιχες δυσλειτουργίες στο μέλλον προτείνεται η στενότερη 

και αμεσότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, στρατιωτικών και πολιτικών 

υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος σχεδιασμός και συντονισμός.  

Οι αναταραχές που σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2004, παρά τη διεθνή στρατιωτική 

παρουσία μέσω της KFOR με περισσότερα από 40.000 άτομα προσωπικό, ανέδειξαν τη δυσκολία 

των εγχειρημάτων αυτού του μεγέθους και κατέστησαν  σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι 

στόχοι, σαφή χρονοδιαγράμματα και άφθονοι πόροι. Η δράση της KFOR, παρά τις όποιες επιτυχίες 

της, συνάντησε αρκετά κωλύματα που σχετίζονταν κυρίως με τις σαθρές υποδομές αστυνόμευσης 

και δικαστικού ελέγχου, καθώς και με την καθυστέρηση στη διάθεση της προβλεπόμενης 

χρηματοδότησης. Έγινε εμφανής η ανάγκη για τη δημιουργία μίας διεθνούς δύναμης αστυνόμευσης, 

η οποία θα είναι επαρκώς προετοιμασμένη και χρηματοδοτούμενη, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα 

και αποτελεσματικά στις κρίσεις στα πλαίσια της ενδυνάμωσης των τοπικών δημοκρατικών θεσμών. 

Άλλωστε, οι αδύναμες και δυσλειτουργικές κρατικές υποδομές της περιοχής, από κοινού με την 

εύρωστη παραοικονομία και την ελλιπή απόδοση δικαιοσύνης, ανέδειξαν τη δημιουργία ενός 

κράτους δικαίου με τη συμμετοχή ΜΚΟ και ανεξάρτητων ΜΜΕ ως τη μοναδική βιώσιμη λύση για 

την ουσιαστική επίλυση της κρίσης.  

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που δεν θα πρέπει να διαφύγει από την προσοχή μας 

είναι το πολιτικό και διπλωματικό «μπρα-ντε-φερ» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με όλους τους 

περιορισμούς που αυτό επιφέρει, το οποίο εξελισσόταν παράλληλα και επί τη βάσει της κρίσης. 

επρόκειτο για μία περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στα Βαλκάνια βρίσκονταν υπό 

επαναπροσδιορισμό, στην επαύριο της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και ενόψει των 

παραδοσιακών σχέσεων της Ρωσίας με τη Σερβία και της ΝΑΤΟϊκής επέκτασης προς Ανατολάς. 

Πάντως, η πολιτική της ανάσχεσης που έως τότε ακολουθούσε η Δύση απέτυχε εμφανώς, τη στιγμή 

που το Κόσοβο βρισκόταν εμφανώς σε κρίση ήδη από τις αρχές του 1980: μια κοινωνία με 

απολυταρχική διακυβέρνηση, πιεζόμενη να εκδημοκρατιστεί και να φιλελευθεροποιηθεί. Η 

καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος κατέστησε τη μετέπειτα επίλυσή του πιο 

δύσκολη, καθώς η κωλυσιεργία λειτούργησε υπονομευτικά για τις διπλωματικές προσπάθειες σε 

κάθε επόμενο στάδιο της σύγκρουσης, επιτρέποντας εν τέλει την κλιμάκωση της κρίσης και την 

απώλεια αμάχων. Σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στη χρήση βίας θα πρέπει να είναι η λύση της 

                                                                 
38

 «Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες». Βλ. The Independent International Commission on 

Kosovo (2000) The Kosovo Report, Conflict-International Response-Lessons Learned, New York: Oxford University 

Press. Σελ. 19-28, 283-300. 
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έσχατης ανάγκης, αφού η χρήση μη-καταναγκαστικών μέτρων μέσω της έγκαιρης επέμβασης είναι 

σαφώς πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή.  
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Πίνακας 1: Χρήση Γης για Ιδιωτική Γεωργική Εκμετάλλευση  

 Μέση Έκταση Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων (σε εκτάρια) 

Μερίδιο της Γης 

Συνολική Έκταση Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων * 

 

3,22 

 

100% 

Γεωργικές Εκτάσεις ** 2,43 75,5% 

Αρόσιμη Γη  1,57 64,6% 

Βοσκότοποι 0,73 30,0% 

Πολυετείς Καλλιέργειες 0,13 5,4% 

Δασικές Εκτάσεις 0,79 24,5% 

 

* Συνολική έκταση καλλιεργήσιμων εκτάσεων = γεωργικές εκτάσεις + δάση 

** Οι γεωργικές εκτάσεις συμπεριλαμβάνουν την αρόσιμη γη, τους βοσκότοπους και τις 

πολυετείς καλλιέργειες 

 

Πηγή: Kosovo: Kodderitzsch, S. & Veillerette, B. (1999) “Kosovo: Re-launching the Rural Economy, 

A Medium Term Reconstruction and Recovery Program”, ECSSD Environmentally and Socially 

Sustainable Development, Working Paper No. 19.  

 

 

Πίνακας 2: Αιτίες για τη Μετανάστευση  

Αιτίες Μετανάστευσης Αριθμός 

Αιτίων 

Ποσοστό % επί του Αριθμού των... 

Απαντήσεων Νοικοκυριών 

Ανασφάλεια, Καταπίεση, Έλλειψη 
Ασφάλειας & Ελευθερίας, Φόβος, 

Απελπισία 

 
319 

 
25,5 

 
63,8 

Λόγοι που Σχετίζονται με τα Παιδιά 255 18,8 51,0 

Αδυναμία Εύρεσης Εργασίας 200 14,7 40,0 

Εθνικές Διακρίσεις 165 12,1 35,0 

Εργασιακές Διακρίσεις 146 10,8 29,2 

Κοινωνική Κατάσταση, Αποχώρηση 

Οικείων Προσώπων 

111 8,2 22,2 

Ζημία της Ιδιοκτησίας, Κατάσχεση 

Συγκομιδής και Γης  

80 5,9 16,0 

Φυσικοί Κίνδυνοι 60 4,4 12,0 

Έλλειψη Προστασίας & Διακρλισεις εκ 

μέρους των Αρχών 

22 1,6 4,4 

Σύνολο 1,358 100,0 100,0 

 

Πηγή: Serbian Academy of Arts and Sciences, "Serbian Academy of Arts and Sciences (SANU) 
Memorandum, 1986," Making the History of 1989, Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://chnm.gmu.edu/1989/items/show/674> 
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Πίνακας 3: Ποσοστό Σερβικού Πληθυσμού επί του Συνολικού Πληθυσμού στο Κόσοβο  

 Σύνολο Πληθυσμού Σερβικός Πληθυσμός  Ποσοστό % Σέρβων 

1948 728.436 171.911 23.6 

1953 804.530 189.869 23.6 

1961 966.026 227.016 23.5 

1971 1.247.344 228.264 18.3 

1981 1.585.333 209.498 13.2 

1991 1.961.515 194.190 9.9 

 

Πηγή: Blagojevic, Μ. - “Kosovo Invisible Civil War” στο Veremis, Τ. & Kofos, Ε. - Kosovo: 
Avoiding Another Balkan War, ELIAMEP, University of Athens, 1998. 


