
1. ΚΟΣΟΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΩ ΡΩΣΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/12/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/12/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΦΑΚΕΛΟΣ

ΚΟΣΟΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΜΕΣΟ ΡΩΣΙΑΣ
• Οι ομοιότητεδ οι διαφορέδ
και ο δάκτυλοδ τηδ Μόσχα.5
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ΦΑΚΕΛΟΣ

Αλβανή Κοσοβάρα
επισκέπτεται τον τάφο

ενόβ από τα θύματα των
δεκάδων αλβανών πολιτών

που δολοφονήθηκαν το
1999 από tous Σέρβου

στο χωριό τηβ το Ρασάκ
του ΚοσόΒου

Ii ι

Β

ο πως η Ρωσία ελευθερώνει τον
ρωσικό κόσμο με την απονα
ζιστικοποίηση και την αποστρατιωτικοποίηση

έτσι κι εμείς οι Σέρβοι
έχουμε το δικαίωμα με ειδικές επιχειρήσεις
να δημιουργήσουμε τον δικό μας σερβικό
κόσμο

Ο Μίσα Βάτσιτς είναι σέρβος ακροδεξιός
Συνδέεται με το Σερβικό Προοδευτικό

Κόμμα του προέδρου Βοΰτσιτς Και έκανε
αυτές τις δηλώσεις σε ένα ντοκιμαντέρ
που προβλήθηκε πρόσφατα από τη Ρωσική
Τηλεόραση Δεν είναι ο μόνος στη χώρα του
που έχει πιστέψει τη ρωσική προπαγάνδα
Η Ακροδεξιά είχε ανέκαθεν στενές σχέσεις
με τη Μόσχα που τον τελευταίο καιρό τη
χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερο στην
προσπάθειά της να δημιουργήσει εστίες
έντασης στα Βαλκάνια και να εκτρέψει την
προσοχή της Δύσης από την Ουκρανία

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει
διευρύνει επικίνδυνα το χάσμα ανάμεσα
στο Βελιγράδι και την Πρίστινα Αυτά που
συμβαίνουν στην Ουκρανία μάς θυμίζουν
για άλλη μια φορά ότι ο πόλεμος είναι κάτι

το πραγματικό ιδιαίτερα όταν έχουμε
γείτονες που αρνούνται το δικαίωμά μας
να υπάρχουμε λέει ο καθηγητής Αρμπεν
Χαζρουλάχου επικεφαλής του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της
Πρίστινα Οπως η Ρωσία με την Ουκρανία
έτσι και η Σερβία αρνείται να αναγνωρίσει
τα σύνορα του γείτονά της Και καταλογίζει

Κοσοβο
ônoas Ουκρανία

Η ρωσική εισβολή έχει διευρύνει επικίνδυνα
ίο χάσμα ανάμεσα σιο Βελιγράδι και ιην Πρίσπνα

Ites όμω είναι οι ομοιόιηιε5 και notes
οι ôiacpopés ανάμεσα oils δυο καιασχάσεΐΒ

TOY ΜΙΧΑΛΗ
ΜΗΤΣΟΥ

υποκρισία σε όσους την κατηγορούν γι
αυτό ενώ την ίδια στιγμή δίνουν έμφαση
στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Στην πραγματικότητα οι δύο καταστάσεις
δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους

Το Κόσοβο ανεξαρτητοποιήθηκε μετά τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσμα
του μεγαλοϊδεατισμού του Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς και έναν πόλεμο που στοίχισε

τη ζωή σε 13.000 ανθρώπους Η Ουκρανία
είναι μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που ο
γείτονάς της προσπαθεί να σβήσει από τον
χάρτη Το κοινό τους σημείο σήμερα είναι
η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά των
αντίστοιχων μειονοτήτων με την ανοιχτή
στήριξη της μητέρας πατρίδας Οπως
έγινε με τους κατοίκους των ρωσόφωνων
περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας έτσι
και οι σέρβοι κάτοικοι του βορείου Κο
σόβου δημιουργούν κάθε τόσο εντάσεις
θέλοντας να εμφανιστούν ως θύματα μιας
δήθεν εθνοκάθαρσης Και η Μόσχα τους
υποστηρίζει Η Ρωσία υπερασπίζεται τα
δικαιώματα των Σέρβων που ζουν στις
γειτονικές χώρες όπως υποστηρίζει και
το Βελιγράδι δήλωσε αυτή την εβδομάδα

ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε
σκόφ Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να εισβάλουν

σερβικά στρατεύματα στο Κόσοβο για
να προστατεύσουν τους αδελφούς τους
Οχι αφού στη χώρα σταθμεύει δύναμη του
NATO Αυτό δεν αποκλείει όμως το ενδεχόμενο

να επαναληφθεί το προηγούμενο με
τα πράσινα ανθρωπάκια που χρησιμοποίησε

ο Πούτιν όταν κατέλαβε την Κριμαία
το 2014 να στείλει δηλαδή το Βελιγράδι
στρατιώτες χωρίς διακριτικά των οποίων
την ύπαρξη δεν θα αναγνωρίζει που θα
πραγματοποιούν δολιοφθορές

Η Ευρώπη και το NATO προσπαθούν να
λειτουργήσουν εκτονωτικά Ξέρουν ότι στο
Βελιγράδι κατοικοεδρεύει ένας θαυμαστής
τόσο του Μιλόσεβιτς τον οποίο ο Βούτσιτς
χαρακτήρισε μεγάλο ηγέτη με τις καλύτερες
προθέσεις σε μια ομιλία του το 2018 στη
Μιτρόβιτσα όσο και του Πούτιν εναντίον
του οποίου ο σέρβος πρόεδρος αρνείται να
εφαρμόσει κυρώσεις Αντίθετα όμως με το
Κίεβο έχουν να κάνουν στην Πρίστινα με
έναν δύσκολο άνθρωπο τον Αλμπιν Κούρτι
Οταν ο τελευταίος ήταν στην αντιπολίτευση
είχε απορρίψει τη συμφωνία του 2013 για
τη δημιουργία μιας ένωσης δήμων με σερβική

πλειοψηφία που θα έχουν αυτονομία
σε θέματα υγείας ή εκπαίδευσης Αντίθετα
όμως με τον Βούτσιτς που δεν έχει διδαχθεί

τίποτα από την ιστορία εκείνος δεν
θα έπρεπε σήμερα να είναι πιο ευέλικτος

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΤΗΣ ΠΟΛΠΊΚΙΙΣ
ΜΑΙΟΣ 1980

Πεθαίνει ο Γιόσιπ Μπροζ Τίτο
ηγέτηε ms ΠουγκοσλαΒίαε

ΜΑΡΤΙΟΣ 1981
Μαζικέε διαδηλώσει αλβανών

φοιτητών στην Πρίστινα με αίτημα
την ανεξαρτησία του Κοσόβου

1986
Ο Σλόμπονταν ΜιλόσεΒιτε ανεβαίνει

στην εξουσία

1989
Η εχθρότητα μεταξύ Σέρβων και

Αλβανών στο ΚόσοΒο Βαθαίνει κατά
τη διάρκεια ms δεκαετίαε του 1 980

Ο ΜιλόσεΒιτε περιορίζει το ειδικό
αυτόνομο καθεστώε του ΚοσόΒου

1996 1999
Οι συγκρούσει μεταξύ των Αλβανών

του UCK και των δυνάμεων ασφαλείαε
εντείνονται και εξελίσσονται σε πόλεμο

πλήρουε κλίμακαε

1998
Η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση

υπογράφει κατάπαυση του nupôs και
μερική υποχώρηση υπό την εποπτεία

του ΟΑΣΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1999
To NATO παρεμβαίνει στον πόλεμο
βομβαρδίζονταε τη Γιουγκοσλαβία

ΙΟΥΝΙΟΣ 1999
Ο πόλεμοε του ΚοσόΒου λήγει και
η περιοχή γίνεται επαρχία υπό την

αιγίδα του OHE

2001
Ο ΟΑΣΕ επιβλέπει Tis ηρώτεε

εκλογέβ στο ΚόσοΒο Ο Ιμπραήμ
ΡουγκόΒα εκλέγεται πρόεδροε

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004
Διεξάγονται εκλογέε

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006
Πραγματοποιούνται στη Βιέννη en

πρώτεε άμεσεε συνομιλίεε από
το 1 999 μεταξύ των ηγετών των

Σέρβων και των ΚοσοΒάρων για το
μελλοντικό καθεστώε του ΚοσόΒου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
Ο απεσταλμένοε του OHE Μάρτι

Αχτισάαρι παρουσιάζει σχέδιο για την
πορεία ανεξαρτησίαε του ΚοσόΒου

οι Αλβανοί το επικροτούν οι Σέρβοι
το απορρίπτουν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Το ΚόσοΒο ανακηρύσσει την

ανεξαρτησία του

Μονομάχοι στα Βαλκάνια
Η κατάσταση στο Κόσοβο
ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα

και ορθώς Εάν τα
Βαλκάνια ιστορικά έχουν
τη φήμη του εκκολαπτη
ρίου πολέμων το Κόσοβο
βρίσκεται στην καρδιά του
προβλήματος Οι ηγέτες
των δυο πλευρών ο σέρβος
πρόεδρος Αλεξάνταρ Βου
τσιτς και ο κοσοβάρος πρωθυπουργός

Αλμπιν Κοόρτι
έχουν συναντηθεί αλλά δεν
έχουν καταφέρει να βρουν
λύσεις Δυο ισχυρές προσωπικότητες

που κουβαλούν
συγκρουσιακές παραδόσεις
βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι

εν μέσω έντασης θα
μπορέσει να επιτευχθεί
συμφωνία ή μέση
λυση στο Κόσοβο

Οι αναλυτές
δεν είναι αισιόδοξοι

Και
η ιστορία των
Βαλκανίων δεν
προδιαθέτει για
το καλύτερο

ΑΛΜΠΙΝ ΚΟΥΡΤΙ
Πρωθυπουργόε του ΚοοόΒου

Καμία διαπραγμάιευση μόνο αιποδιάθεση
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ που ο Αλμπιν Κούρτι έδωσε συνέντευξη
στα σερβικά ήταν πριν από τέσσερις μήνες στο BBC Ο 47χρονος
πολιτικός εξελέγη πρωθυπουργός του Κοσόβου τον Μάρτιο και
είχε τοποθετήσει τότε τον διάλογο με τη Σερβία στην τέταρτη
θέση των προτεραιοτήτων του Εκτοτε όμως στήθηκαν τρεις
φορές οδοφράγματα στους δρόμους του Βόρειου Κοσόβου που
κατοικείται κυρίως από τη σερβική κοινότητα έχουν κλείσει
δύο φορές οι διαβάσεις έχουν επικολληθεί αυτοκόλλητα στις
πινακίδες κυκλοφορίας η αντικατάσταση των πινακίδων για
τις πόλεις του Κοσόβου που εκδίδονται από τη Σερβία αναβάλλεται

διαρκώς λόγω πιέσεων και έντασης και στα σύνορα
ρίχνονται συχνά εκρηκτικοί μηχανισμοί σε περιπολίες της
κοσοβάρικης αστυνομίας και αυτή είναι μόνο μια σύντομη
περιγραφή της έντασης που επικρατεί στην περιοχή των 1 8
εκατομμυρίων κατοίκων

Αν δείτε τον χρόνο που αφιερώνω μπορεί να φαίνεται
στο κοινό ότι το θέμα αυτό έχει ανέβει στον κατάλογο των
προτεραιοτήτων αλλά πιστεύω ότι δεν έχει έλεγε στον
δημοσιογράφο του BBC Οι θέσεις εργασίας η δικαιοσύνη

και τα τρέχοντα προβλήματα εξακολουθούν να
υπάρχουν και ακόμη και η τέταρτη θέση δεν είναι τόσο
κακή πρόσθετε με ένα μικρό χαμόγελο

Ηταν τέλη Αυγούστου και λίγες ημέρες αργότερα θα
συναντιόταν στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Σερβίας
Αλεξάνταρ Βοότσίτς Είχε περάσει περισσότερο από ένας
χρόνος από τις τελευταίες συνομιλίες των δύο ανδρών
και η ένταση σιγόβραζε και πάλι στην περιοχή Ο Κούρτι

παντρεμένος με Νορβηγίδα διαθέτει και αλβανική
υπηκοότητα ενώ έχει ψηφίσει και σε εκλογές στην
Αλβανία Εγινε γνωστός ως ένας από τους επικεφαλής
των φοιτητικών διαδηλώσεων στο Κόσοβο το 1 997
Εναν χρόνο εντάχθηκε στον Απελευθερωτικό Στρατό
του Κοσόβου γνωστό και ως Ουτσεκά ως βοηθός
του πολιτικού εκπροσώπου Συνελήφθη το 1999
και έμεινε στις σερβικές φυλακές για δύο χρόνια
όταν του δόθηκε χάρη λόγω διεθνών πιέσεων Το
2005 συνελήφθη και πάλι όταν έγραψε έξω από
το κτίριο της αποστολής του OHE στο Κόσοβο το
σύνθημα Καμία διαπραγμάτευση μόνο αυτοδιάθεση

Κατέβηκε υποψήφιος στις εκλογές και
αναδείχθηκε πρωθυπουργός για πρώτη φορά
τον Φεβρουάριο του 2020 και για δεύτερη φέτος

Στις αρχές καλοκαιριού ανακοίνωσε ότι από
την 1η Αυγούστου οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με
πινακίδες κυκλοφορίας πόλεων του Κοσόβου οι
οποίες έχουν εκδοθεί από τη Σερβία θα πρέπει
να εγγραφούν με πινακίδες που φέρουν το σήμα
του Κοσόβου Αυτό προκάλεσε την οργή των
Σέρβων που ζουν στα Βόρεια του Κοσόβου και
ξεκίνησαν οι ταραχές Ο Κούρτι επιμένει πως το
θέμα δεν έχει ανέβει στη λίστα των προτεραιοτήτων

του Η ζωή όμως άλλα δείχνει

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
Οι περισσότερεε

από Tis χώρεε μέλη
του NATO

ms EE και του ΟΟΣΑ
αναγνωρίζουν

το ΚόσοΒο ws χώρα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
Συγκροτείται η Δύναμη

Ασφαλείαε του
Κοσσυφοπεδίου μια

δύναμη ασφαλείαε 2.500
ατόμων εκπαιδευμένη

από το NATO

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
Ξεσπούν εθνοτικέβ

συγκρούσειε
στη ΜιτρόΒιτσα

περιοχή των Σέρβων
στα Βόρεια του

Κοσόβου

2011-13
Κρίση στο

Βόρειο
ΚόσοΒο

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Σερβία και

ΚόσοΒο ξεκινούν
απευθείαε

συνομιλίεε για τον
τερματισμό ms

διαμάχηε

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Το ΚόσοΒο και η Σερβία καταλήγουν

σε συμφωνία-ορόσημο για την
εξομάλυνση των σχέσεων η

οποία παραχωρεί υψηλό Βαθμό
αυτονομίαε σπε περιοχέε με σερβική

πλειοψηφία στο Βόρειο τμήμα
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ms αστάθειας
ΑΑΕΞΑΝΤΑΡ ΒΟΥΤΣΙΤΣ
Πρόεδροε ms ΣερΒίαε

Σε κόκκινο συναγερμό οι ένοπλε5 δυνάμει

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Ο πρωθυπουρΥόε

Χαραντινάι παραιτείται
μετά την κλήση του σε

ανάκριση cos υπόπτου από
δικαστήριο εγκλημάτων

πολέμου στη Χάγη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ο πρόεδροε θάτσι
παραιτείται όταν το

δικαστήριο εγκλημάτων
πολέμου στη Χάγη τον

παραπέμπει για εγκλήματα
πολέμου

ΗΤΑΝ ΑΡΧΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ όταν ο πρόεδρος της Σερβίας
Αλεξάνταρ Βούτοττς ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ζητήσει
από την ειρηνευτική δύναμη του NATO στην περιοχή του
Κοσόβου να της επιτραπεί να αναπτύξει σερβικό στρατό
και αστυνομία στο ασταθές Βόρειο Κόσοβο όπου ζει η
σερβική μειονότητα αν και όπως τόνισε πίστευε ότι
δεν υπάρχει πιθανότητα έγκρισης του αιτήματος Σωστά
υπολόγιζε Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ενωσης Γιοζέπ Μπορέλ προειδοποιεί διαρκώς

τον τελευταίο καιρό για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης
της βίας μετά την αποτυχία των έκτακτων συνομιλιών
μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας να επιλύσουν τη μακροχρόνια

διαμάχη τους σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας
αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί η σερβική μειονότητα στο
Κόσοβο Από τις χώρες της EE έχουν αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία του Κοσόβου οι 22 όχι όμως η Ισπανία η
Ελλάδα η Σλοβακία η Κύπρος και η Ουγγαρία

Η πρόταση του Βελιγραδίου να στείλει τις δυνάμεις
του στην πρώην σέρβικη επαρχία θα μπορούσε να
κλιμακώσει την ένταση στα Βαλκάνια προέβλεπαν
οι αναλυτές Αυτό όμως έγινε ούτως ή άλλως όπως
συχνά συμβαίνει στα Βαλκάνια Οι διαφορές μεταξύ
Κοσόβου και Σερβίας είναι πολλές και πάντα θα
βρίσκονται αφορμές για αντιπαράθεση Μεταξύ
άλλων το Βελιγράδι επιμένει να συζητήσει τη συγκρότηση

της Ενωσης Σερβικών Δήμων ASM η
οποία ιδρύθηκε με τη συμφωνία των Βρυξελλών
του 2013 και κατηγορεί τις Αρχές του Κοσόβου
ότι δεν την εφαρμόζουν ενώ η Πρίστινα επαναλαμβάνει

ότι το Βελιγράδι δεν σέβεται τις
συμφωνίες που επιτεύχθηκαν πρόσφατα για τα
σήματα καταχώρισης και την ενέργεια

Η αλήθεια είναι ότι ο 52χρονος Βούτσιτς
δεν φείδεται επιθέσεων σε ευρωπαίους αξιωματούχους

Επέκρινε έντονα την γερμανίδα
υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ για
τη στάση της όπως και τον Μπορέλ και μάλιστα
με ιδιαίτερα έντονες εκφράσεις Και για να τονίσει

την αποφασιστικότητά του έθεσε σε κόκκινο
συναγερμό τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του

λόγω των εξελίξεων στο Κόσοβο
Ο πρώην υπουργός Ενημέρωσης στην κυβέρνηση

του Μίρκο Μαριάνοβιτς του 1998 θεωρείται εκείνος που
διαμόρφωσε τις πολιτικές για τα MME στις αρχές του
21ου αιώνα Επέβαλε πρόστιμα σε δημοσιογράφους
που επέκριναν την κυβέρνηση και απαγόρευσε ξένα
τηλεοπτικά συνεργεία Αργότερα παραδέχθηκε ότι
έκανε λάθη δείχνοντας ότι είναι ικανός για πολιτικούς
ελιγμούς για την επιβίωση του Το ερώτημα είναι εάν
έχει περιθώριο για ελιγμούς τώρα που οι σχέσεις με τη
Ρωσία γίνονται όλο και πιο στενές και έχει απέναντι
του στο Κόσοβο έναν εξίσου ισχυρογνώμονα πολιτικό

2022
Οι εθνοτικέε εντάσειε αυξάνονται εν μέσω

του στόχου Tns κυΒέρνησηε του Κοσόβου να
υποχρεώσει tous kotoîkous των περιοχών με

σερβική πλειοψηφία να ανταλλάξουν Tis πινακίδεε
κυκλοφορίαε των αυτοκινήτων tous που έχουν

εκδοθεί από τη Σερβία με κοσοβάρικεε

Κόσοβο υπάρχει λυση

Οπως
έγραψε πρόσφατα ο Economist στηνπερίπτωση των

εθνοτικών συγκρούσεων στα Βαλκάνια είναι πάντοτε δύσκολο

να εντοπίσει κάποιος με ακρίβεια τα πραγματικά
αίτιά τους και ως εκ τούτου να κάνει ακριβή επιμερισμό ευθυνών
Η κατάσταση επί του πεδίου είναι περίπλοκη και διαπλεκόμενη
με πολλούς παράγοντες Η περίπτωση του Κοσόβου μαρτυρεί
του λόγου το αληθές Το Κόσοβο για πολλοστή φορά από το
2008 όταν μονομερώς ανακήρυξε την ανεξαρτησία του UDI

βρίσκεται και
πάλι στο χείλος
ένοπλης σύγκρουσης

με τη Σερβία
σύγκρουση που
προσπαθούν να
αποτρέψουν NATO/KFOR

Ευρωπαϊκή

Ενωση ΗΠΑ
Λόγω αναταραχών

οδοφράγματα κ.λπ
στη σερβική κοινότητα στο Β Κόσοβο 120.000 άτομα 6 σε
συνολικό πληθυσμό περίπου 1,8 εκατ ο πρόεδρος της Σερβίας
Αλεξάντερ Βούτσιτς έθεσε σε κατάσταση ύψιστης μάχιμης
ετοιμότητας τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία της χώρας

προκειμένου όπως είπε να διαφυλάξει τους Σέρβους
και τη Σερβία Η χειρότερη κλιμάκωση αν και μάλλον δεν θα
τολμήσει εισβολή για να συγκρουσθεί με το NATO/KFOR Τα
βαθύτερα δομικά αίτια της κρίσης μπορούν να συνοψισθούν

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΟΝΕΙΡΟ

ΤΟΥΠ.Κ ΙΩΑΚΕΙΜ Λ H

ΙΤο Βελιγράδι ακολουθεί μια εθνικιστική εντελώς αδιέξοδη
πολιτική μη αναγνωρίζοντας την πολιτική πραγματικότητα

επί του πεδίου Και η πραγματικότητα είναι ότι το Κόσοβο
κατέστη μονομερώς μεν νομίμως δε απόφαση ΔΔΧ-2013
ανεξάρτητο κράτος από το 2008 ως συνέπεια εν πολλοίς της
πολιτικής της Σερβίας απέναντι του Και η διεθνής κοινότητα
στην πλειοψηφία της περίπου 100 χώρες έχει αναγνωρίσει
την ανεξαρτησία του Ανάμεσά τους και οι είκοσι δύο από τις
είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης EE Στις πέντε
χώρες που για ειδικούς λόγους δεν έχουν αναγνωρίσει περιλαμβάνεται

και η Ελλάδα αλλά μόνο κατ όνομα λόγω
κάποιας οιονεί ομοιότητας με το UDI των Τουρκοκυπρίων αν
και πρόκειται για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις Αλλωστε
μόλις πρόσφατα ο υπ Εξωτερικών Ν Δένδιας επισκέφθηκε
την Πρίστινα στηρίζοντας την ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή
προοπτική του Κοσόβου Επομένως όσο πολιτικά δύσκολο κι αν
είναι το Βελιγράδι οφείλει να λάβει τη ρεαλιστική απόφαση να
αποδεχθεί το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος έστω κι αν δεν το
αναγνωρίσει τυπικώς διπλωματικά άμεσα κάτι που αποτελεί
άλλωστε και προϋπόθεση για την ένταξη της Σερβίας στην EE
Ο γόρδιος δεσμός του προβλήματος δεν λύνεται με ημίμετρα
Κόβεται με την αποδοχή/αναγνώριση

2 Η αποδοχή θα πρέπει να συνοδεύεται με πρόσθετες εγγυήσεις

για τα δικαιώματα των Σέρβων εντός Κοσόβου
Οχι με αλλαγή συνόρων αλλά με ευρύτερη αυτονομία που
θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και την ομοσπονδία Ενώ η
Πρίστινα θα πρέπει να εγκαταλείψει άπαξ και διά παντός την
οποιαδήποτε συζήτηση που αφήνει να υφέρπει δύσκαμπτος
πρωθυπουργός Αλ Κοΰρτι για Μεγάλη Αλβανία με συνένωση
στο μέλλον και άλλα επικίνδυνα ιδιαίτερα τώρα που στοχεύει
σε ένταξη στην EE υπέβαλε ήδη αίτηση

3 Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος της Ρωσίας και δευτερευόντως
της Κίνας Οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν ως γνωστόν

αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου στηρίζοντας την
πολιτική της Σερβίας Ειδικά η Ρωσία επενδύει σημαντικά
στην επέκταση της επιρροής της στα Βαλκάνια μέσω κυρίως
της Σερβίας αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτόν και το ζήτημα
του Κοσόβου Η Πρίστινα μάλιστα υποπτεύεται ότι η τρέχουσα
αναταραχή είναι έργο της Μόσχας Πολύ πιθανόν Και για όσο
η EE δεν επιταχύνει την ένταξη των δυτικοβαλκανικών χωρών
τόσο θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος η Ρωσία για την πολιτική της

Ο καθηγηιήΞ Π Κ Ιωακειμίδηε είναι πρώην πρεσβευτήε συμβούλου του ΥΠΕ
και μέλοβ ms αυμβουλευτικήε επιτροπήε του ΕΛΙΑΜΕΠ
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