
Ιστορική χαρακτηρίζεται, όπως και μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια επισκέψεις   

αρχηγού κράτους στο εξωτερικό -8 μέρες παρέμεινε ο πρόεδρος της Αμερικής  Τζο 

Μπάιντεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση - τόσο διαρκεί και η παραμονή του Αλμπιν Κούρτι σε 

ένα άλλο κράτος. Ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ελλάδα από την Πέμπτη 

8 Ιουλίου και μετά από διαπραγματεύσεις συνάντησε τον ομόλογό του Κυριάκο 

Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. Κύριο αίτημα των διαπραγματεύσεων η αναγνώριση του 

κράτους.   

Ο ερευνητής Ιωάννης Αρμακόλας, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 

Πολιτικής, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η Πρίστινα πρέπει να κρατήσει ανοιχτό το 

δίαυλο επικοινωνίας με την Αθήνα και να είναι πιο μετριοπαθής στο ζήτημα της 

αναγνώρισης. Η επίσκεψη Κούρτι είναι σημαντική, γιατί ο Κούρτι και το κόμμα  

‘’Αυτοδιάθεση’’ είναι  νέοι στη διακυβέρνηση  του Κοσόβου και είναι η πρώτη φορά που 

έρχεται σε επαφή με την πολιτική ηγεσία της Αθήνας. Είναι δύσκολο παρ’ όλα αυτά  να 

πούμε ότι αυτό σηματοδοτεί  πως  η Ελλάδα οδεύει προς την αναγνώριση, αλλά 

υπάρχουν σίγουρα ενδείξεις ότι η Ελλάδα ενισχύει τις σχέσεις της με το Κόσοβο. Μια 

από αυτές τις ενδείξεις είναι και η μετατροπή του γραφείου του Κοσόβου από Γραφείο 

για θέματα Εμπορίου και Οικονομίας σε Γραφείο για τα συμφέροντα του Κοσόβου, στην 

Αθήνα. Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ Δένδιας,  ο οποίος επισκέφθηκε τη Πρίστινα δυο 

φορές τους δέκα τελευταίους μήνες, αναφέρθηκε στην απόφαση του Διεθνούς 

Δικαστηρίου στις  22 Ιουλίου του 2010 και διαβεβαίωνε ότι η ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας του Κοσόβου δεν παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή η δήλωση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτη φόρα Έλληνας υπουργός 

ξεκαθαρίζει στον ελληνικό λαό πως η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου δεν 

έρχεται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και δεν συνδέεται με την περίπτωση της 

Κύπρου, που είναι η μεγαλύτερη ανησυχία της Ελλάδας πάνω σε αυτό το θέμα.  

Ο Αρμακόλας παρ’ όλα αυτά εκτιμά πως «η Ελλάδα  θα παραμείνει στην αρχική της 

θέση έως ότου επέλθει μια οριστική συμφωνία μεταξύ του Κοσόβου και της Σερβίας. Η 

ελληνική κοινή γνώμη έχει κατά κάποιον τρόπο γαλουχηθεί με την άποψη ότι οι Σέρβοι 

είναι τα «καλά παιδιά» της περιοχής και οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των Αλβανών 

και των Κοσοβάρων, είναι τα «κακά». Αυτό επηρεάζει το πώς βλέπει η κοινή γνώμη και 

το θέμα του Κοσόβου».   

Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, τη Ρουμανία , τη Κύπρο και τη Σλοβακία, αποτελούν την 

πεντάδα κρατών- μελών της ΕΕ, που δεν αναγνωρίζουν το κράτος του Κοσόβου.       


