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Αιαξιφιομοί
Το Κόσοβο δοκιμάζει ιην Ελλάδα
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Κόσοβο
Ενα κράτος σε αναμονή οη ήοΐά που

δείχνει ότι οι εκκρεμότητες της διάλυσης της
Γιουγκοσλαβίας δεν έχουν κλείσει Η συζήτηση για

την αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα έχει ανοίξει
εδώ και καιρό με μια ιδιαίτερη κινητικότητα να καταγράφεται

το 2021 και να αποτυπώνεται με την επιλογή της
αναβάθμισης του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών
Υποθέσεων σε Γραφείο Συμφερόντων του Κοσόβου Μια
κινητικότητα που θεωρήθηκε ως αποτέλεσμα πίεσης της
Ουάσιγκτον Με την Αθήνα να θωρακίζει τον ρόλο της στα
Βαλκάνια επιβεβαιώνοντας την παρουσία της ως δύναμης
σταθερότητας και υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου

Οι σχέσεις Ελλάδας Σερβίας αλλά κυρίως οι σχέσεις

Ελλάδας Ρωσίας και το ερώτημα τι επιπτώσεις θα μπορούσε

να έχει ενδεχόμενη αναγνώριση του Κοσόβου
στο Κυπριακό ήταν αυτά που φρέναραν τις εξελίξεις επί
σειρά ετών Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ανεβάσει

επικίνδυνα την ένταση στη γεωπολιτική εξίσωση
δημιουργώντας ερωτηματικά αν μπορεί να ξεκλειδώσει
εξελίξεις στο ζήτημα του Κοσόβου με στόχο την πίεση στη
Ρωσία ή αν τελικά τις βάζει στον πάγο ώστε το θέμα της
απόσχισης να μη θεωρηθεί αξιοποιήσιμο από τη Μόσχα

Οπως σημειώνει στα ΝΕΑ ο καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου Πέτρος Αιάκουρας που άνοιξε τη συζήτηση περί
Κοσόβου η περίπτωση του Κοσόβου ήταν μια προαναγγελθείσα

επανορθωτική απόσχιση Γθητθάίβΐ χεεεχχίοη ως
έσχατη λύση απέναντι στην καταχρηστική μεταχείριση εκ
μέρους της σερβικής εξουσίας Υπογραμμίζει δε σε σχέση

με το Κυπριακό ότι δεν υφίσταται ζήτημα σύνδεσής του
με το Κόσοβο αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
με δυο ψηφίσματα 541 το 1983 και 550 το 1984 έχει κηρύξει

άκυρη και ανυπόστατη την λεγόμενη ΤΔΒΚ γιατί
συνδέεται με παράνομη χρήση βίας εισβολή η οποία
παραβιάζει αναγκαστικό κανόνα διεθνούς δικαίου που την
απαγορεύει κάτι το οποίο δεν συνέβη στην περίπτωση
του Κοσόβου Ψηφίσματα που στήριξε και η Ρωσία ως
μόνιμο μέλος του ΣΑ

Με τις ΗΠΑ να επιμένουν σε αναγνώριση του Κοσόβου
από τη Σερβία ως μέσο πίεσης για μια ταυτόχρονη πορεία

ένταξης των δύο στην ΕΕ αναζητείται ο ρόλος που
θα έπρεπε να διαδραματίσει η Ελλάδα στη γραμμή της
αναγνώρισης αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολάβησης
και προς τη Σερβία

Η καθυστέρηση ιη αναγνώρισης
και ίο διπλωματικό κόσιο

Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε αναγνωρίσει το Κόσοβο υπό απείρως ευνοϊκότερες

συνθήκες μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ΔΔ 2010
που σαφώς διαχώριζε την περίπτωση του Κοσόβου από την παράνομη

ανεξαρτητοποίηση των κατεχομένων της Κύπρου Σλοβακία και Ρουμανία όπως
τότε αναμενόταν πιθανότατα θα ακολουθούσαν την Αθήνα στην αναγνώριση του
Κοσόβου οι αντιδράσεις Σερβίας και Ρωσίας θα ήταν αμελητέες ενώ ο ευρωπαϊκός
προσανατολισμός όλων των Δυτικών Βαλκανίων θα ενισχυόταν αισθητά Η Αθήνα
επέλεξε αντίθετα την πολιτική της αδράνειας εναποθέτοντας τις ελπίδες της σε μια
συμφωνία Βελιγραδίου Πρίστινας που δεν ήρθε ποτέ

Η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να εθελοτυφλεί ελπίζοντας σε ευνοϊκότερες συνθήκες
που ίσως δεν έρθουν ποτέ Είναι προφανές ότι το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος ήρθε

για να μείνει και δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής στη
Σερβία Είναι επίσης σαφές ότι η ιδανική στιγμή μιας
ανέφελης απόφασης για αναγνώριση χάθηκε οριστικά
Στις νέες δυσμενέστερες συνθήκες η απόφαση του ΔΔ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ συνεχίζει να αποτελεί μια νομική εξασφάλιση αλλά
ΑΡΜΑΚΟΛΑ πολιτικά η Αθήνα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη

για ισχυρές αντιδράσεις από Βελιγράδι και Μόσχα
λόγω της πρωτόγνωρης γεωπολιτικής αστάθειας που
έχει προκύψει μετά την εισβολή στην Ουκρανία Οι
ανησυχίες αυτές δεν θα πρέπει να οδηγήσουν εκ νέου

στη γνώριμη πολιτική της αδράνειας Η καθυστέρηση σε μια κίνηση που είναι από
καιρό επιβεβλημένη απλώς αυξάνει το διπλωματικό κόστος που τελικά θα κληθεί
να πληρώσει η Ελλάδα Είναι γνωστό το στενό πολιτικό φλερτ της Σερβίας με την
Τουρκία του Ερντογάν και άλλοι παράγοντες που διευκολύνουν μια πιθανή απόφαση
για αναγνώριση Νομίζω ότι αυτά είναι δευτερεύοντα και ότι δύο είναι οι βασικοί παράγοντες

που πρέπει να καθοδηγήσουν την απόφαση για αναγνώριση του Κοσόβου
Ο πρώτος είναι ότι σε συνθήκες νέων γεωπολιτικών ανταγωνισμών είναι ζωτικής

σημασίας για την Ελλάδα να εξασφαλίσει την πλήρη ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων
στους δυτικούς θεσμούς Η ανοιχτή πληγή του Κοσόβου απλώς αυξάνει τη γεωπολιτική

αβεβαιότητα όλης της περιοχής και τις ορέξεις παικτών όπως η Ρωσία και η
Τουρκία που ανταγωνίζονται την ΕΕ και τις ΗΠΑ Η αναγνώριση δεν θα εδραιώσει το
διεθνές καθεστώς του Κοσόβου αλλά θα φέρει όλη την περιοχή πιο κοντά στη Δύση
με πολύπλευρες θετικές συνέπειες για την Ελλάδα Αυτή η εξέλιξη θα θέσει επίσης
τη Σερβία μπροστά στο ιστορικό δίλημμα να επιλέξει την ενσωμάτωση στην ΕΕ ή
τη διασύνδεση με άλλους γεωπολιτικούς παίκτες Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει
πλέον η ίδια η Σερβία αφού η πολιτική των ίσων αποστάσεων που ακολούθησε τα
τελευταία χρόνια τελικά μάλλον την απομάκρυναν από το ευρωπαϊκό όραμα

Ο δεύτερος παράγοντας είναι λιγότερο προφανής αλλά εξίσου σημαντικός Η
Ελλάδα οφείλει με κάθε τρόπο να ενισχύσει την ιδιαίτερη πολιτική ταυτότητα

ενός ανεξάρτητου και αυτόφωτου Κοσόβου καθώς και τη βούληση για
ένταξή του στους δυτικούς θεσμούς Αφήνοντας το Κόσοβο αδύναμο ασταθές και με
αβέβαιο διεθνές καθεστώς το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να οδηγηθεί η κοσοβα
ρική πολιτική τάξη σε επιλογές τις οποίες δεν επιθυμεί πραγματικά και συγχρόνως
είναι ιδιαίτερα αρνητικές για την Ελλάδα στενότερη διασύνδεση με Τουρκία σχέσεις
εξάρτησης με την Αλβανία όραμα ένωσης των αλβανικών περιοχών

Ο Ιωάννηδ Αρμακόλαδ διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίαδ και είναι κύριοε ερευνητήε και επικεφαλήδ
του Προγράμματοε Νοτιοανατολικήβ Ευρώπη3 του ΕΛΙΑΜΕΠ

Χωρί5 βιασύνη και
με σκληρή διαπραγμάτευση

Ως γνωστόν η Ελλάδα είναι μεταξύ των πέντε κρατών μελών της ΕΕ που δεν
έχουν αναγνωρίσει τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου
Ισπανία Ελλάδα Κύπρος Σλοβακία Ρουμανία Οι λόγοι της μη αναγνώρισης

είναι προφανείς ακόμη και με μια επιπόλαιη γνώση των ενδιαφερόντων των
συγκεκριμένων κρατών Αλλωστε η πρόσφατη ιστορία η συντριπτικά πλειοψηφική
αλβανική παρουσία και η ιστορικά εδραιωμένη σερβική μειοψηφία διαμορφώνουν
ένα δύσκολο στοίχημα συνύπαρξης Στο μεταξύ η Ελλάδα έχει ξεκινήσει έναν προχωρημένο

διάλογο με το Κόσοβο Η ανησυχία για το υπαρκτό ζήτημα της Μεγάλης
Αλβανίας και το εν πολλοίς ανύπαρκτο της Μεγάλης Σερβίας τροφοδότησαν τον
προβληματισμό Ανησυχία προκαλεί όμως και η συστηματική τουρκική προσπάθεια
διείσδυσης στο Κόσοβο ειδικά και την όλη περιοχή γενικά Από μόνη της η ενόχληση

της Σερβίας από πιθανή αναγνώριση του Κο

βϋΗΑ σόβου δεν θα έπρεπε να μας προβλημαι ίζει
ιδιαίτερα πόσω μάλλον που το Βελιγράδι
συζητά νέο καθορισμό συνόρων με το Κόσοβο

παρόλο που δεν το αναγνωρίζει Ενώ και
οι σχέσεις του Βελιγραδίου με την Αγκυρα
εξελίσσονται συνεχώς Σε τελική ανάλυση
δύο είναι τα ερωτήματα που πρέπει να μας
απασχολούν Συμβάλλει η αναγνώριση στον
σεβασμό των συνόρων και στη σταθεροποίηση

της περιοχής Και ποια ειδικότερα οφέλη θα έχει η ελληνική πλευρά Τριών
ειδών άμεσα οφέλη μάς ενδιαφέρουν πέραν του θεμελιώδους ενδιαφέροντος για
σταθερότητα ενίσχυση του ρόλου μας στο πλαίσιο της ΕΕ μείωση της επιρροής
της Τουρκίας απτή βελτίωση των σχέσεών μας με την Αλβανία

Δυστυχώς
η αυταπάτη της επίτευξης άμεσων λύσεων μέσω συμφωνιών

παραμένει ισχυρή στην Ελλάδα Ενώ το ζήτημα θα έπρεπε να τίθεται με
διαφορετικούς όρους στη ρευστή φάση της διεθνούς πολιτικής που βιώνουμε

ποια κίνηση έχει περισσότερες πιθανότητες να συμβάλει στους στόχους
μας Στην πραγματικότητα τίποτε δεν εγγυάται πως η αναγνώριση του Κοσόβου
θα βελτίωνε αυτόματα τις σχέσεις μας με την Αλβανία της οποίας οι φιλοτουρκικές
τάσεις και η συμπεριφορά απέναντι στην ελληνική μειονότητα παρά τη στήριξη
της πορείας προς την ΕΕ φανερώνουν ότι αντιμετωπίζει ως δεδομένη την ελληνική
στάση Αυτό που πρέπει περισσότερο να υπολογίσουμε είναι οι επιφυλάξεις άλλων
μελών της ΕΕ Εάν η δική μας μεταστροφή σήμαινε ευθυγράμμιση με μια συλλογική

θέση της ΕΕ η αναγνώριση θα είχε τουλάχιστον επιτύχει ένα κάποιο απτό
θετικό αποτέλεσμα Θα συμφωνήσουν στο άμεσο μέλλον η Ισπανία η Κύπρος
η Σλοβακία η Ρουμανία Εάν η συλλογική αναγνώριση ενίσχυε τον ρόλο της ΕΕ
συντελούσε στη σταθερότητα στην περιοχή μείωνε την επιρροή της Τουρκίας ενώ
παράλληλα βελτίωνε τις σχέσεις μας με την Αλβανία τότε αυτό που θα απέμενε
θα ήταν ο εντοπισμός της κατάλληλης στιγμής Ομως μόνο το πρώτο από αυτά τα
τέσσερα φαίνεται να ισχύει με τα σημερινά δεδομένα Συμπέρασμα χωρίς βιάση
αναγνώριση μόνον ύστερα από σκληρή διαπραγμάτευση με κάθε ενδιαφερόμενο
εντός και εκτός περιοχής

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΛΑΒΛΑ

Ο Κώσταδ Α Λάβδαε είναι καθηγητήδ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει διατελέσει μεταξύ άλλων
δβηίοτ Βθ3θ9Γθή ΡθΙΙονν στη 1_οηΰοη δοήοοΙ οί Εοοηοπτίοδ και κάτοχοδ τη5 Εδραδ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών

Σπουδών Κωνσταντίνοε Καραμανλήδ στη ΡΙθΙοήθΓ 8οήοοΙ οί 13\ν 3ηά ϋίρίοπιειογ του Πανεπιστημίου

ΤυίίΒ στΐ5 ΗΠΑ


	ΤΟ ΚΟΣΟΒO ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝA
	12/03/2022 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 1
	12/03/2022 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 44


