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Το Κόσσοβο κατά τη διάρκεια των τεταµένων σχέσεων µεταξύ Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας τις
δεκαετίες του ’60 και ’70 του εικοστού αιώνα

ETHEM ÇEKU ∗

(Περίληψη) Το Κόσσοβο κατά τη διάρκεια των τεταµένων σχέσεων µεταξύ Αλβανίας και
Γιουγκοσλαβίας τις δεκαετίες του ’60 και ’70 του εικοστού αιώνα είναι το αντικείµενο αυτής της εργασίας.
Η περίοδος αυτή διακρίνεται από την ανάπτυξη των αυτόνοµων θεσµών του Κοσσόβου. Αυτή η µελέτη
βασίζεται σε µια πιο σύγχρονη ανάλυση της Αλβανικής, Σέρβικης και διεθνούς ιστορικής έρευνας, καθώς
και στα πιο πρόσφατα έγγραφα Αµερικανικής, Ρωσικής, Σέρβικης και Αλβανικής προέλευσης. Η Αλβανική
ευρυµάθεια θεώρησε τι σχέσεις αυτές ως αποτέλεσµα των τεταµένων διεθνών σχέσεων στη διάρκεια του
Ψυχρού Πολέµου, κυρίως µεταξύ των δύο στρατοπέδων: του ανατολικού και του δυτικού, αλλά και ως
αποτέλεσµα εσωτερικών αλλαγών εντός της Γιουγκοσλαβίας. Το Αλβανικό κράτος ενδιαφέρθηκε για αυτές
τις εξελίξεις. Ανεξάρτητα από τα δευτερεύοντα έγγραφα που προκύπτουν, οι εσωτερικές εξελίξεις στο
Κόσσοβο, και περαιτέρω, οι πολιτικές εκτιµήσεις και όσοι προωθούνται σε πολιτιστικό και ακαδηµαϊκό
επίπεδο από τα Τίρανα και την Πρίστινα δείχνουν ότι ουσιαστικά είχαν οριοθετηθεί από το εθνικό πρότυπο.
Στο µεταξύ, αυτό δεν εµπόδισε τα Αλβανικά ή τα Γιουγκοσλαβικά κόµµατα να χρησιµοποιήσουν αυτές τις
ενέργειες για διεθνή προπαγάνδα: καλοί γείτονες (Αλβανοί) και πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη των
µειονοτήτων (Γιουγκοσλάβοι). Στην πραγµατικότητα, οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου επωφελήθηκαν από
αυτό, περισσότερο από ότι οι Αλβανοί ή οι Γιουγκοσλάβοι, όχι µόνο αναπτύσσοντας τους δικούς τους
πολιτικούς, οικονοµικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς θεσµούς, αλλά και µε την
ενίσχυση του εθνικού πνεύµατος, που το 1981 εξερράγη σε ένα κίνηµα, το οποίο θα προετοίµαζε την κρίση
και την αντίστροφη µέτρηση της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας.
Λέξεις-κλειδιά: Κόσσοβο, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, διεθνείς σχέσεις, πολιτική, οικονοµική, εκπαιδευτική
και πολιτιστική κατάσταση, Αλβανοί.
Περιγραφή άρθρου
Οι Αλβανο-Γιουγκοσλαβικές Σχέσεις στο Πλαίσιο των ∆ιεθνών Σχέσεων.
Η στάση της Αλβανίας προς το πολιτικό κίνηµα του Κοσσόβου το 1960.
Η ζήτηση για τη ∆ηµοκρατία του Κοσσόβου και η Αλβανική Στάση.
Ο δισταγµός της Αλβανίας προς τη ∆ραστηριότητα του Εθνικού Κινήµατος του Κοσσόβου.
Η Στάση της Αλβανίας προς τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας στις Αρχές της δεκαετίας του ’70.
Το Κόσσοβο στον Ιδεολογικό Πόλεµο της Αλβανίας.
Τη Στάση του Ενβέρ Χότζα και του Φαντίλ Χότζα για το θέµα του Κοσσόβου τη δεκαετία του ’70.
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Εισαγωγή
Η σύγκρουση µεταξύ Τίτου και Ράνκοβιτς και η απώλεια του τελευταίου επηρέασε σε ένα πιο
φιλελεύθερο κλίµα την πολιτική ζωή της Γιουγκοσλαβίας. Το κλίµα αυτό έγινε πιο ξεκάθαρο µε τη
δηµιουργία πολιτικών θεσµών στο Κόσσοβο. Μετά την 4η Ολοµέλεια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της
Συγγραφέας: Καθηγητής και δόκτωρ Ethem Çeku. Γεννήθηκε στην Πέγια (Γιουγκοσλαβία), Την 1η Οκτωβρίου, 1962.
Τελείωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήµιο της Πρίστινα, Φιλοσοφική Σχολή, το 1989. Το 2003 πήρε
το µεταπτυχιακό του στην ίδια σχολή. Το 2009 πήρε το δεύτερο µεταπτυχιακό του στις Τέχνες στη σχολή
Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήµιο της Πρίστινα και το ίδιο έτος, έκανε το διδακτορικό του στην
Ιστορία στο Πανεπιστήµιο της Πρίστινα, στη Φιλοσοφική Σχολή.Τον ίδιο χρόνο, έγινε επίσης «Αναπληρωτής
Καθηγητής». Το 1999-2000, ήταν δήµαρχος του δήµου τηε Πέγιας, ενώ το 2002-2004, διετέλεσε Υπουργός
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας στο Κόσσοβο. Το 2004-2007, ήταν Υπουργός Ενέργειας και Μεταλλείων. Το 20072011, αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµία, Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Ενέργειας και
Μεταλλείων. Από το 2012,ο Καθηγητής Çeku είναι ο Κοσµήτορας της Σχολής Επιστηµών Αγωγής στο κρατικό
Πανεπιστήµιο της Πρίστινα.
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Γιουγκοσλαβίας, γνωστή και ως η Ολοµέλεια Brions, 1η Ιουλίου 1966,1 και υπό την τεράστια πίεση των
τοπικών και διεθνών προοδευτικών δυνάµεων, ο Τίτος αναγκάστηκε να επιτρέψει κάποια ανοχή προς το
Κόσσοβο. Ο Νόελ Μάλκολµ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διάφορες παροχές
παραχωρήθηκαν στους Αλβανούς. Τον Μάρτιο του 1967, ο Τίτος επισκέφθηκε το Κόσσοβο µετά από 16
χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επέκρινε δηµοσίως τις συνθήκες στο Κόσσοβο: «Είναι
αδύνατον να µιλάµε για ισότητα δικαιωµάτων», – δήλωσε, «αφού οι Σέρβοι έχουν προτεραιότητα στα
υφάσµατα παντού, … ενώ οι Αλβανοί αρνούνται, παρόλο που έχουν τα ίδια ή µερικές φορές καλύτερα
προσόντα.»2 Μόλις λίγα χρόνια µετά από αυτή την Ολοµέλεια, ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιο της Πρίστινα
(1970), και έγινε ισχυρή βάση για το Αλβανικό πατριωτικό κίνηµα· στη δηµόσια διοίκηση
πραγµατοποιήθηκε αύξηση της απασχόλησης των Αλβανών πολιτών· στην κρατική διοίκηση τοποθετήθηκε
Αλβανικό εξειδικευµένο προσωπικό, αν και µε αργό ρυθµό· ορισµένες επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν στη
βασική βιοµηχανία, ιδιαίτερα στους τοµείς της ενέργειας, της γεωργίας, των υποδοµών και των ορυχείων.3
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι Αλβανοί και ξένοι ιστορικοί δίνουν έµφαση στις αναλύσεις
τους σε µια πρόοδο στην οικονοµία, τη διοίκηση, τον πολιτισµό, την εκπαίδευση, δηλαδή σε όλα τα
πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά συστήµατα. Αυτό βελτίωσε το βιοτικό επίπεδο αυτής της πολιτικής
µονάδας της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας, όπου περισσότερο από το 90% του πληθυσµού της ήταν
Αλβανικής καταγωγής. Παρόλο που είχαν πραγµατοποιηθεί όλες αυτές οι επενδύσεις, το Κόσσοβο παρέµενε
µία από τις πιο υποανάπτυκτες περιοχές της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας, 4 αν και Σέρβοι µελετητές
συνέχισαν να πιστεύουν πως αυτές οι συνταγµατικές διαφοροποιήσεις επιτάχυναν την τεράστια οικονοµική
και πολιτική κρίση στη Γιουγκοσλαβία.5 Στο µεταξύ, συνέβη µία ποιοτική αλλαγή, µε την άνοδο της
συνταγµατικής θέσης του Κοσσόβου.6
…
Επίλογος
Η Αλβανική κρατική πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του ’60 βρισκόταν σε δυσχερή κατάσταση,
κυρίως µετά τη διακοπή των σχέσεων µε την ΕΣΣ∆. Η Αλβανία ήταν πολιτικά αποµονωµένη και η
υποστήριξη στο ζήτηµα του Κοσσόβου είχε επικεντρωθεί σε ιδεολογικές γραµµές. Η Αλβανία είχε εγείρει,
ως πολιτική πλατφόρµα µέσα στους κρατικούς θεσµούς, καθήκοντα για να ασχοληθούν µε το ζήτηµα του
Κοσσόβου. Σε αυτό το πολιτικό σχέδιο, ο Ενβέρ Χότζα είδε τη λύση του ζητήµατος του Κοσσόβου υπό το
φως ιδεολογικών σκέψεων. Βασίστηκε σε µια πιθανή συµµαχία αντι-Τιτοϊκών πολιτικών δυνάµεων σε
ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία. Οι εξελίξεις στο Κόσσοβο και οι επανειληµµένες αιτήσεις του µυστικού
κινήµατος που απευθύνονται στην Αλβανία ζητώντας τη στήριξή της, ώθησαν του Αλβανούς πολιτικούς να
αντιµετωπίσουν το ζήτηµα του Κοσσόβου.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ένταση των σχέσεων του PLA µε Αλβανικές πολιτικές οµάδες
στη µετανάστευση και µέσα στο Κόσσοβο. Οι σχέσεις µεταξύ Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας φαίνονται
τώρα σαν µια χαλαρή σχέση. Ο Ενβέρ Χότζα προσπάθησε να εκµεταλλευτεί τις νέες αυτές σχέσεις για να
ασκήσει επιρροή στο πολιτικό κίνηµα στο Κόσσοβο. Επέκρινε την πολιτική οργάνωση ενός µυστικού
κινήµατος στο Κόσσοβο από την ιδεολογική του θέση, στέλνοντας µηνύµατα σχετικά µε νέες µορφές
δράσεις και επιδιώκοντας να εγκαταλείψει σλόγκαν όπως το «Πόλεµος για την ένταξη στην Αλβανία». Η
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επίσηµη στάση του Ενβέρ Χότζα συνέπιπτε µε την πολιτική θέση υπαλλήλων του Αλβανικού Κοσσόβου σε
οµοσπονδιακό επίπεδο σχετικά µε την ύπαρξη µιας µόνο Αλβανικής δηµοκρατίας, στην περίπτωση αυτή,
εκείνη της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας. Όσο για τη ∆ηµοκρατία του Κοσσόβου, και τα δύο µέρη τάχθηκαν
κατά της δηµιουργίας της ∆εύτερης Αλβανικής ∆ηµοκρατίας. Ο Ενβέρ Χότζα και η ηγεσία του Κοσσόβου
είχαν καταλήξει στα συµφέροντά τους έναντι των συµφερόντων του ζη΄τµατος του Κοσσόβου.
Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών ακολούθησε µε προσοχή τις σκέψεις των διαδηλώσεων του
1968. Το Κόσσοβο εισάγεται τώρα σε µια νέα φάση πολιτικής, νοµικής, οικονοµικής και πολιτιστικής
ωριµότητας. Το παράνοµο κίνηµα αποκάλυψε ανοιχτά την απαίτηση για δηµοκρατία. Οι θεσµοί του
Κοσσόβου υποστήριξαν την πολιτική θέση του παράνοµου κινήµατος στην πρώτη φάση. Η Αλβανία ήταν
απρόθυµη ως προς το αίτηµα για τη ∆ηµοκρατία του Κοσσόβου.7 Υπό τις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν
µετά την επέµβαση του Συµφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία, η Αλβανία ενδιαφέρθηκε
περισσότερο να έχει αργή εξέλιξη σχετικά µε τη νοµική κατάσταση του Κοσσόβου στην Γιουγκοσλαβική
Οµοσπονδία.
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