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Απομαγνητοφώνηση:  

-Η συμφωνία του Ντέιτον σφράγισε το τέλος μια πραγματικής θηριωδίας του 20ου 

αιώνα. Μπορούμε εν συντομία να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας -επειδή 

υπάρχει και μια διαστρεβλωμένη εικόνα του πολέμου στην Ελλάδα- για το τι 
συνέβη επί 4 χρόνια εκεί; Και ποια ήταν η στάση της διεθνούς κοινότητας; 

Ήταν ένας πόλεμος, που στοίχισε τη ζωή σε 105,000 ανθρώπους, ενώ περίπου το 40% των 

νεκρών αυτών ήταν άμαχοι -εκ των οποίων - η συντριπτική πλειοψηφία, περισσότερο 

δηλαδή από 80% ήταν μουσουλμάνοι της Βοσνίας. Αρχικά είχαμε 30,000 αγνοούμενους, 

σήμερα πλέον έχουν αναγνωριστεί πολλά πτώματα και έχουμε  πλέον 7,000 περίπου 

αγνοούμενους, ενώ 2,2 εκατομμύρια υπήρξαν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι. 

Σημειώθηκαν περισσότεροι από 10,000 βιασμοί γυναικών αλλά και μια τεράστια 

καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα της μουσουλμανικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.  Πρέπει δε να τονίσουμε αυτό ότι στο 70% των 

εδαφών της χώρας, τα οποία κατείχαν στρατιωτικά οι Σέρβοι, δεν έμεινε όρθιο ούτε ένα 

κτίριο οθωμανικής και μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής. Καταστράφηκαν από τις σερβικές 

δυνάμεις για παράδειγμα «στολίδια» της οθωμανικής αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων, 

όπως το τζαμί Aladža στη Foča, που είχε κατασκευαστεί το 1550, αλλά και το τζαμί 

Ferhadija στη Banja Luka, που είχε κατασκευαστεί το 1579, ενώ από τις κροατικές 

δυνάμεις καταστράφηκε ένα από τα γνωστότερα τοπόσημα των Βαλκανίων και μνημείο 

άλλωστε Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, το γεφύρι του Mostar, που 

κατασκευάστηκε το 1506 από τον γνωστότερο αρχιτέκτονα της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας.  

Στο Σεράγεβο οι νεκροί έφθασαν τους 11.000, πολλοί εκ των οποίων ήταν παιδιά, ενώ 

σημειώθηκε η μακρύτερη πολιορκία πόλης στη σύγχρονη ιστορία. Οι κάτοικοι του έμειναν 

3,5 χρόνια χωρίς ρεύμα, νερό, τρόφιμα και θέρμανση.  

Επρόκειτο για ένα εθνικιστικό project, που ξεκίνησε από το Βελιγράδι σε συνεργασία με 

την τοπική ηγεσία στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη αλλά και στην Κροατία για την κυριαρχία των 

Σέρβων σε όλη την πρώην Γιουγκοσλαβία. Αυτό τελικά απέτυχε ως κυριαρχία στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, διότι αποσχίστηκαν σύντομα η Σλοβενία και η Κροατία, αλλά συνεχίστηκε 

ως μια προσπάθεια διχοτόμησης της Βοσνίας και με μια εθνοκάθαρση μεγάλων περιοχών 

από μη Σέρβους. Στην πορεία ακολούθησαν και οι Κροάτες με μια επίσης εθνικιστική 

πολιτική και έτσι καταλήξαμε σε έναν πόλεμο, όπου ουσιαστικά όλοι ήταν εναντίον όλων 

και από μια πολυεθνική κοινωνία όπου κάθε μικρή κοινότητα, χωριό και πόλη είχε 

διάφορες εθνότητες Σέρβους, Κροάτες, Μουσουλμάνους, Αλβανούς, Μαυροβούνιους κ.ο.κ 

κατέληξαν σε εθνοτικά και γεωγραφικά μπλοκ όπου σε κάποια κομμάτια της χώρας 
έχουμε 90 – 95% Σέρβους ή αντίστοιχα Κροάτες και μουσουλμάνους.  



-Ακριβώς επειδή συντελούνταν εθνοκάθαρση και το Σεράγεβο ήταν υπό πολιορκία 

τόσους πολλούς μήνες, γιατί υπήρξε τόσο αμφιλεγόμενη η στάση της διεθνούς 
κοινότητας σε αυτό τον πόλεμο;  

Υπάρχουν δύο επίπεδα σε ό,τι αφορά τη στάση της διεθνούς κοινότητας...  Από πλευράς 

απλών πολιτών, διανοουμένων, διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, θρησκευτικών 

ηγετών, συνδικάτων υπήρξε μια τεράστια, παγκόσμια κινητοποίηση στην προσπάθεια 

υποστήριξης της πολυεθνικότητας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνη και εναντίον του πολέμου. 

Ακόμα και οι U2, που ακούσαμε το σχετικό τραγούδι πριν, το έγραψαν για να στηρίξουν 

τους κατοίκους του Σεράγεβο, όλων των εθνοτήτων, που πολιορκούνταν από τις 

εθνικιστικές δυνάμεις των Σέρβων. Ακόμα και οι Iron Maiden μπήκαν μέσα στο Σεράγεβο 

στη διάρκεια του πολέμου και έκαναν συναυλία... Σε επίπεδο όμως κυβερνήσεων θα πρέπει 

να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι σε διακηρυκτικό επίπεδο ήταν εναντίον αυτού του 

πολέμου και εναντίον αυτής της εθνικιστικής καμπάνιας από τη Σερβία αλλά και την 

Κροατία, στην πράξη ωστόσο έγιναν πολύ λίγα για να προστατευθεί αυτός ο πληθυσμός. 

Τις μεγαλύτερες  ευθύνες -εκτός από τις χώρες, που υποστήριζαν ούτως ή άλλως τους 

Σέρβους, όπως η Ρωσία - φέρουν η Μεγάλη Βρετανία, που απέτρεψε μια πιο παρεμβατική 

πολιτική από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η Γαλλία και σε αρχικό στάδιο 

και οι ΗΠΑ, που έκαναν προς το τέλος τα  πάντα για να σταματήσει ο πόλεμος κυρίως 

όμως διπλωματικά. Δεν υπήρξε μεγάλη στρατιωτική εμπλοκή. Γι’  αυτό και είναι 

αμφιλεγόμενη η στάση της διεθνούς κοινότητας, καθώς κυρίως έδωσε ανθρωπιστική 
βοήθεια και όχι τελικά πρακτική, πολιτική υποστήριξη ή στρατιωτική.  

-Επρόκειτο για μια εύθραυστη συμφωνία, που όμως εξακολουθεί και επιτρέπει τη 

συμβίωση έως και σήμερα σε ένα δικοινοτικό κράτος μιας Ομοσπονδίας Βόσνιων 

μουσουλμάνων, Σέρβων χριστιανών ορθόδοξων και Κροατών καθολικών. Πως 

αλήθεια λειτουργεί αυτή η συμβίωση; Και πέραν από τα πολιτικά προβλήματα, 
γίνονται βήματα συμφιλίωσης από τη κοινωνία των πολιτών; 

Σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο απλών πολιτών λειτουργεί η επικοινωνία. Στη χώρα ζουν 

πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων και υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία, εμπόριο. Αλλά 

φυσικά υπάρχει διαφωνία για το θέμα του πολέμου μεταξύ των απλών ανθρώπων, η 

πλειονότητα των Σέρβων, όχι όλοι, διαφωνούν με την εκτίμηση, που σας έδωσα, αλλά και 

αντίστοιχα οι Κροάτες, οι Μουσουλμάνοι κτλ. Στην κοινωνία λοιπόν λίγο πολύ λειτουργεί η 

επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει ακόμα για το τι έγινε στον 

πόλεμο. Τα προβλήματα ωστόσο είναι κυρίως πολιτικά.  

Η συμφωνία του Ντέιτον, όπως λέγεται συχνά, ήταν πολύ καλή για να τελειώσει ο 

πόλεμος, έφερε συμβιβασμούς οδηγώντας τους αντιμαχόμενους να συμφωνήσουν, αλλά 

ήταν κακή, για να λειτουργήσει αυτό το κράτος σε περίοδο ειρήνης. Δημιούργησε δηλαδή 

μια πολύ βαριά διοικητική δομή, ακριβώς για να αισθάνονται όλες οι αντιμαχόμενες 

πλευρές ότι συμμετέχουν στην εξουσία και συναποφασίζουν. Μια πολύ αποκεντρωμένη 

διοίκηση, όπου σχεδόν όλες οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από το κράτος αλλά από 

διάφορες περιφέρειες υποκρατικές και μια ουσιαστικά μη λειτουργική δομή, η οποία είναι 



και πολύ ακριβή και πολύ γραφειοκρατική, αλλά και δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε 

ένα μέλλον όπου θα υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός για τα προβλήματά της σε 

επίπεδο δημοσίων πολιτικών για την παιδεία, για την υγεία, για την αγροτική και 

βιομηχανική ανάπτυξη. Είναι μια χώρα 3-4 εκατομμυρίων, δηλαδή το 1/3 περίπου του 

πληθυσμού της Ελλάδας  και έχει 13 διαφορετικές κυβερνήσεις, δεκάδες πρωθυπουργούς, 

προέδρους, δεκάδες κοινοβούλια. Ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι...  

-Η νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν έχει γεννήσει ελπίδες σε αρκετούς στη 

Βοσνία πως θα έχουν τη στήριξη για να προχωρήσουν σε αναθεώρηση του 

Συντάγματος της χώρας, όπως αυτό αποτυπώθηκε στη Συμφωνία του Ντέιτον και 

που στη πράξη έχει κριθεί προβληματικό. Είναι βάσιμες αυτές οι προσδοκίες; Μια 

αναθεώρηση του Συντάγματος θα επιφέρει την πολυπόθητη σταθερότητα; 

Όχι, δεν είναι βάσιμες οι προσδοκίες, που καλλιεργούνται. Εδώ και πολλά χρόνια οι ΗΠΑ 

έχουν αποχωρήσει πολιτικά αλλά και στρατηγικά από την περιοχή, έχοντας αφήσει την 

πρωτοβουλία των κινήσεων στην Ε.Ε. Βέβαια βοηθούν όπου μπορούν και όπου είναι 

απαραίτητο, αλλά δεν μπορούν να έχουν ισχυρό, «παρεμβατικό» ρόλο στην περιοχή, παρά 

το γεγονός ότι ο Μπάιντεν γνωρίζει τα Βαλκάνια και έχει άποψη. Νομίζω ότι είναι της ίδιας 

προσέγγισης για το τι έγινε τη δεκαετία του ΄90 και θα ήθελε να δει ένα πιο λειτουργικό 

κράτος στη Βοσνία, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει να παρέμβει διπλωματικά σε μεγάλο βαθμό, 

καθώς είναι πολύ δύσκολο να αναμορφωθεί αυτό το συνταγματικό καθεστώς. Για να γίνει 

αυτό, χρειάζεται η συμφωνία όλων και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ 

δύσκολο. Είναι άκρως απαραίτητη όμως η σύμφωνη γνώμη όλων για να μην υπάρξουν 
συνέπειες αποσταθεροποιητικές στη χώρα.  

 


