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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

 Αν και η προστασία του δικαιώματος στη χρήση οποιασδήποτε 

γλώσσας, μειονοτικής ή όχι, φαίνεται προφανής, το θετικό διεθνές δίκαιο των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα παρά μόνο μέσα από 

το πρίσμα της αρχής των μη διακρίσεων. Τα τελευταία όμως χρόνια, και με 

αφετηρία τις πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών, ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αρχίσει να εκδηλώνεται για τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων, συχνά μάλιστα αποσκοπώντας στην προαγωγή της γλωσσικής 

τους ταυτότητας.  

 Στις επόμενες εισαγωγικές σελίδες θα ανατρέξουμε σύντομα στο 

ιστορικό της διαμόρφωσης νομικών κανόνων προστασίας των κοινωνικών 

ομαδώσεων που ονομάζουμε "μειονότητες", από τις πηγές του φαινομένου 

μέχρι τις πρόσφατες εξελίξεις, με έμφαση στη δικαιική αντιμετώπιση της 

γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας. Τέλος, διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά 

με βασικές, για τη συνέχεια έννοιες, θα αναπτυχθούν ως απαραίτητο βοήθημα 

για την κατανόηση της εργασίας αυτής. 
 
 
 

Α. Ιστορική αναδρομή 
 

  1. Μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

 Η αρχή της ανοχής της διαφορετικότητας και η απαγόρευση των 

διακρίσεων έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα θρησκευτικο-φιλοσοφικά 

συστήματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Η υιοθέτησή τους και η εφαρμογή ή η 

καταστρατήγησή τους από τις οργανωμένες κοινωνίες απέναντι σε πληθυσμούς 

που παρουσίαζαν διακριτά χαρακτηριστικά, όπως αρχικά η θρησκεία και πιο 

πρόσφατα, η εθνική συνείδηση ή η γλώσσα, εκδηλώθηκαν με τόσο ποικίλους 

τρόπους, ώστε θα αποφύγουμε να αναφερθούμε σε όλη την ιστορική εξελικτική 
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πορεία τους. Οι θρησκευτικές μειονότητες υπήρξαν ιστορικά οι πρώτες που 

έτυχαν διεθνούς προστασίας. Μέχρι το 1815 τα διεθνή συμβατικά κείμενα, τα 

οποία περιείχαν αναφορές στη προστασία συγκεκριμένων πληθυσμιακών 

ομάδων, αντιμετώπιζαν αποκλειστικά τα δικαιώματα που σχετίζονταν με την 

ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης1. Η Πράξη όμως του Συνεδρίου της 

Βιέννης, όπως υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου του 1815 από τις δυνάμεις της 

εποχής, αναγνωρίζει για πρώτη φορά το δικαίωμα στη χρήση μιας μειονοτικής 

γλώσσας και μάλιστα στις επίσημες κρατικές υποθέσεις2. Η διαδικασία 

αναγνώρισης δικαιωμάτων για τις εθνο-γλωσσικές μειονότητες, και όχι μόνο 

για τις θρησκευτικές, στο εσωτερικό δίκαιο αναπτύχθηκε στα μέσα του 19ου 

αιώνα, όταν το ζήτημα των εθνοτήτων εμφανίστηκε ως νέος παράγοντας 

ανακατατάξεων στον ευρωπαϊκό χάρτη. 

 Προς το τέλος του ίδιου αιώνα μερικές εσωτερικές νομοθεσίες θέσπισαν 

ειδικούς κανόνες προστασίας γλωσσικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, ο 

συνταγματικός νόμος της Αυστρίας του 1867 αναγνώρισε όλες τις γλώσσες που 

ήταν σε χρήση στην επικράτεια της αυτοκρατορίας και κατοχύρωνε το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα3. Την επόμενη χρονιά, ο 

ουγγρικός νόμος XLIV εξήγγειλε την ισότητα των πολιτών ανεξάρτητα από 

την εθνικότητά τους και επισημοποίησε όσες γλώσσες ομιλούνταν στη χώρα. 

Το ελβετικό σύνταγμα του 1874 επισημοποίησε τα γερμανικά, τα γαλλικά και 

τα ιταλικά, βάζοντας τέλος στις μακροχρόνιες διεκδικήσεις των σύνοικων 

κοινοτήτων. Τέλος, με νόμους του 1878 και 1898, τα φλαμανδικά 

αναγνωρίστηκαν επίσημη γλώσσα σε τέσσερις επαρχίες του Βελγίου, ενώ 

παράλληλα καθιερώθηκε η δίγλωσση έκδοση όλων του νόμων του κράτους.  

 Στα Βαλκάνια αντίθετα, με τη συρρίκνωση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία των σύγχρονων βαλκανικών κρατών, οι 

ευρωπαϊκές δυνάμεις προσδιόρισαν τους όρους αναγνώρισης των νεότευκτων 

κρατών, μεταξύ των οποίων ο σεβασμός της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 η Ελλάδα 

ανεξαρτητοποιείται και αναλαμβάνει την προστασία των θρησκευτικών 

                                         
1 Σχετικά με τις συνθήκες αυτές, infra, Παράρτημα 2. 
2 Συγκεκριμένα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώρισαν το δικαίωμα αυτό στους Πολωνούς της 
Πομερανίας στο ίδιο μέτρο με τη χρήση των γερμανικών. 
3 Το άρθρο 19 του συνταγματικού νόμου προέβλεπε ότι "όλες οι εθν(οτ)ικές ομάδες του κράτους 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και  έχουν ειδικά ένα απόλυτο δικαίωμα στη διατήρηση και τη 
ανάπτυξη της εθνικότητας και της γλώσσας τους. Όλες οι γλώσσες σε χρήση στις επαρχίες 
αναγνωρίζονται από το κράτος και έχουν τα ίδια δικαιώματα σχετικά με την εκπαίδευση, τη 
διοίκηση και τη δημόσια ζωή. Στις επαρχίες που κατοικούνται από περισσότερες εθν(οτ)ικές 
ομάδες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν 
σε κάθε εθν(οτ)ική ομάδα να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στη δική της γλώσσα χωρίς να είναι 
υποχρεωμένη να εκμάθει μια άλλη γλώσσα της περιοχής ". 
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δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων των μουσουλμάνων. Το 1878 η 

συνθήκη του Βερολίνου δεσμεύει τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη 

Βουλγαρία με παρόμοιες υποχρεώσεις. Η ίδια συνθήκη εξάλλου υποχρεώνει 

την Υψηλή Πύλη να σεβαστεί τα δικαιώματα των χριστιανών της επικράτειάς 

της. Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά στο κείμενο σχετικά με τις 

προϋποθέσεις αναγνώρισης της Βουλγαρίας, γίνεται αναφορά σε εθνικές4 

μειονότητες5.  

 Το σύνολο των συνθηκών που προστάτευε δικαιώματα συγκεκριμένων 

μειονοτήτων στη νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο στην εφαρμογή του. Η μη προσφορότητα 

των συνθηκών εφαρμογής, η ασάφεια των διατάξεων, η έλλειψη μηχανισμού 

ελέγχου, η αναποτελεσματικότητα και η δυνατότητα ανεξέλεγκτης επιβολής 

των προβλεπόμενων ποινών δεν επέφεραν την προσβλεπόμενη κατοχύρωση 

των δικαιωμάτων των μειονοτήτων6. 

 

  2. Στο μεσοπόλεμο. 

 

  Η γενικότερη αστάθεια στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη στο πρώτο τέταρτο του εικοστού αιώνα, είχαν 

αποτέλεσμα μια σειρά ένοπλων αναμετρήσεων. Μέχρι και τη λήξη του 

ελληνοτουρκικού πολέμου, ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης είχε αλλάξει όσο 

ποτέ άλλοτε. Η αναδιανομή των λαφύρων σε όφελος των νικητών αλλά και οι 

εξαιρετικά πολύμορφες αναμείξεις λαών, θρησκειών και γλωσσών σε πολλές 

περιοχές της Ευρώπης συνέβαλαν στην εμφάνιση νέων κρατών, μειονοτήτων, 

διεκδικήσεων και συμφερόντων στο τραπέζι των διεθνών διαπραγματεύσεων7. 

                                         
4 Στο πρωτότυπο "ethniques". Μεταγενέστερα η έννοια του όρου διαφοροποιήθηκε και σήμερα 
εκφράζεται με τον όρο "εθνοτικός". Ο τελευταίος αναφέρεται στα επί μέρους πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά της εθνότητας (γλώσσα, ήθη και έθιμα, θρησκεία), τα οποία θεμελιώνουν 
αισθήματα αλληλεγγύης ή και συνείδηση διαφορετικότητας μεταξύ των μελών της. Την 
πληθυσμιακή ομάδα που χαρακτηρίζεται κυρίως από τα παραπάνω στοιχεία θα ονομάσουμε 
"εθνοτική ομάδα" και την αντίστοιχη μειονοτική ομάδα, "εθνοτική μειονότητα". Τα 
χαρακτηριστικά της τελευταίας είναι συνυφασμένα με τη γλωσσική, θρησκευτική ή την 
πολιτιστική ιδιαιτερότητα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία συνείδησης 
συμμετοχής στην ίδια ομάδα μεταξύ των μελών της, που διαφοροποιούνται από την πλειονότητα 
με την εκδήλωση αυτής ακριβώς της ιδιαιτερότητας. 
5 Το άρθρο 4 της Συνθήκης του Βερολίνου αναφέρεται "...στις επαρχίες όπου οι Βούλγαροι ζουν 
αναμεμειγμένοι με πληθυσμούς Τούρκων, Ρουμάνων, Ελλήνων και άλλων..."  
6 I. Claude, National Minorities; An International Problem, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1955, σ. 8. 
7 Με την κατάρευση της Αυστροουγγρικής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την χάραξη νέων 
συνόρων, οι πληθυσμοί που αποτελούσαν μειονότητες στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών 
ξεπερνούσαν τα τριάντα εκατομμύρια, T. Modeen, The International Protection of National 
Minorities in Europe, Åbo Akademi, Helsinki 1969, σ. 49.  
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Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης Ειρήνης του 1919, πολλά σχέδια για την 

επίλυση και την πρόβλεψη των προβλημάτων των μειονοτήτων κατατέθηκαν 

και συζητήθηκαν8. Οι φυλετικές, εθνικές και εθνοτικές μειονότητες είναι πλέον 

το μοντέλο αναφοράς9, χωρίς βέβαια να εγκαταλειφθεί η έννοια της 

θρησκευτικής μειονότητας. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία των γλωσσικών 

δικαιωμάτων λαμβάνονταν υπόψη και προτείνονταν λύσεις κυρίως σχετικά με 

δίγλωσσα εκπαιδευτικά συστήματα10. Τελικά, αν και στο Σύμφωνο δεν 

συμπεριλήφθηκε καμία διάταξη σχετική με μειονότητες, η ίδρυση της 

Κοινωνίας των Εθνών συνοδεύτηκε με την εδραίωση, για πρώτη φορά, ενός 

οικουμενικού νομικού πλαισίου προστασίας των μειονοτήτων, ρυθμίζοντας 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και αποφεύγοντας κάθε οικουμενική προσέγγιση 

του ζητήματος11. Οι κανόνες προστασίας διατυπώθηκαν με τέσσερις 

διαφορετικούς τρόπους: 

 i. Πέντε συνθήκες μειονοτήτων που συνομολογήθηκαν το 1919 και 1920 

σύμφωνα με τις ρήτρες των συνθηκών ειρήνης12, 

 ii. Τέσσερα ειδικά κεφάλαια των συνθηκών ειρήνης του 1919-1923 που 

επιβλήθηκαν στα ηττημένα κράτη13, 

 iii. Τέσσερις μεταγενέστερες συνθήκες14, 

                                         
8 Βλ. αναλυτικά στον J. Fouques-Duparc, La protection des minorités de race, de langue et de 
religion,  Dalloz, Paris 1922, σσ. 141-171. 
9 Για παράδειγμα το σχέδιο Συμφώνου της ΚτΕ που προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο 
Wilson περιείχε ρήτρα ισότητας των μειονοτήτων  "φύλου" ή "εθνικότητας", ενώ σε ένα 
μεταγενέστερο σχέδιο μιλάει για "φυλετικές" και "εθνικές" μειονότητες.  
10 Προτάσεις της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας, βλ. F. Capotorti, Etude des droits des 
personnes appartenant aux minorités ethniques, religieueses et linguistiques, Série d'études No 5, 
Nations Unies, New York 1991, σσ. 17 και 18. 
11 Σχετικά με το σύστημα προστασίας των μειονοτήτων υπό την αιγίδα της ΚτΕ, βλ. Σ. Περράκη, 
Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Περιφερειακά θεσμικά συστήματα, 
Τετράδια Διεθνούς Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1984, σσ. 29-32, A. Mandelstam, 
La protection des minorités, RCADI, vol. I 1923, σσ. 447-494, F. Capotorti, supra, σσ. 17-28, P. 
Thornberry,  International Law and the Rights of Minorities,  Clarendon Press, Oxford 1991, σσ. 38-
55, V. Röben, A Report on Effective Protection of Minorities, German Yearbook of International Law, 
vol. 31, 1988, σ. 625 επ., F. Ermacora, The Protection of Minorities before the United Nations, 
RCADI, vol. IV, 1983, σσ. 257-262, P. Azcárate, The Leage of Nations and National Minorities, 
Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1945 και O'Sullivan, W. Molonny, 
Nationality and the Peace Treaties, London 1937 και F. Rousso-Lenoir, Minorités et Droits de 
l'Homme : L'Europe et son double, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris 1994, σσ. 31-43. 
12 Τα κράτη τα οποία δεσμεύτηκαν ήταν: η Πολωνία με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών (28 Ιουνίου 
1919), η Τσεχοσλοβακία με τη Συνθήκη του Σεν-Ζερμέν-αν-Λε (10 Σεπτεμβρίου 1919), το 
Σερβο-κροατο-σλοβενικό κράτος με τη Συνθήκη του Σεν-Ζερμέν-αν-Λε (10 Σεπτεμβρίου 1919), 
η Ρουμανία με τη Συνθήκη των Παρισίων (9 Δεκεμβρίου 1919) και η Ελλάδα με τη Συνθήκη των 
Σεβρών (10 Αυγούστου 1920). 
13 Στην Αυστρία με τη συνθήκη του Σεν-Ζερμέν-αν-Λε (10 Σεπτεμβρίου 1919), στην Βουλγαρία 
με τη Συνθήκη του Νεϊγύ-σιρ-Σεν (27 Νοεμβρίου 1919), στην Ουγγαρία με την Συνθήκη του 
Τριανόν (4 Iουνίου 1920) και στην Τουρκία με την Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1924). Η 
τελευταία δεσμεύτηκε και από τις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης, infra. 
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 iv. Μονομερείς δηλώσεις που κατατέθηκαν από πέντε κράτη κατά την 

εισδοχή τους στην ΚτΕ15. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Διαρκές 

Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης, είχαν ανάλογη δεσμευτική ισχύ με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβατικά κείμενα16. 

 Έτσι, στα μέσα τη δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, 17 κράτη, από 

τα οποία τα 16 ευρωπαϊκά, δεσμεύονταν από διμερείς και πολυμερείς συνθήκες 

ή από μονομερείς δηλώσεις σχετικά με το σεβασμό δικαιωμάτων για 

συγκεκριμένες μειονότητες που υπάγονταν στη δικαιοδοσία τους. Η ύπαρξη 

ενός τόσο ομοιογενούς, στο μέτρο της διαφορετικότητας της κάθε περίπτωσης, 

συστήματος νομικών υποχρεώσεων για τόσα πολλά κράτη που θεσπίστηκε σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και ο ρόλος του πρώτου διεθνούς 

δικαιοδοτικού οργάνου -του ΔΔΔΔ17- επηρέασε αποφασιστικά τη διαμόρφωση 

ενός διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 

 

Α. Το περιεχόμενο του καθεστώτος προστασίας. 

 

 Το ΔΔΔΔ στην γνωμοδότησή του σχετικά με τα μειονοτικά σχολεία 

στην Αλβανία προσδιόρισε με σαφήνεια το περιεχόμενο του καθεστώτος 

προστασίας των μειονοτήτων μετά τον πόλεμο. Πρώτον, ως εγγύηση για την 

πλήρη ισότητα της μεταχείρισης των ατόμων που ανήκουν σε φυλετικές, 

θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, αλλά και κάθε πολίτη του κράτους. 

Δεύτερον, ως εξασφάλιση των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση των 

ιδιαίτερων εθνοτικών χαρακτηριστικών, παραδόσεων και της εθνικής 

προσωπικότητας των μελών των μειονοτικών ομάδων18. 

                                                                                                                     
14 Πιο συγκεκριμένα: Σύμβαση μεταξύ της Πολωνίας και την αυτόνομη πόλη του Ντάντσιχ (9 
Νοεμβρίου 1920) η οποία αποτέλεσε πρότυπο για τη σύνταξη των άλλων σχετικών κειμένων, 
Συμφωνία μεταξύ Σουηδίας και Φινλανδίας για τα νησιά Άαλαντ με την αποδοχή από το 
Συμβούλιο της ΚτΕ (27 Ιουνίου 1921), Σύμβαση μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας για την Άνω 
Σιλεσία (15 Μαίου 1922) και Σύμβαση μεταξύ των Δυνάμεων και της Λιθουανίας σχετικά με το 
αυτόνομο έδαφος του Μέμελ (8 Μαίου 1924).   
15 Της Αλβανίας (2 Οκτωβρίου 1921), Εσθονίας (17 Νοεμβρίου 1923), Λιθουανίας (12 Μαΐου 
1923), Λεττονίας (7 Ιουλίου 1923) και Ιράκ (30 Μαΐου 1932). 
16 CPJI, Ecoles minoritaires en Albanie, No 64, Série A/B, σσ. 64-69. 
17 Το ΔΔΔΔ στα χρόνια λειτουργίας του αποφάνθηκε σχετικά με ζητήματα μειονοτήτων σε οκτώ 
γνωμοδοτήσεις: "Κτήση της  πολωνικής υπηκοότητας" (15 Σεπτεμβρίου 1923), "Γερμανοί 
έποικοι στην Πολωνία" (10 Σεπτεμβρίου 1923), "Ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών 
πληθυσμών" (21 Φεβρουαρίου 1925), "Ερμηνεία της ελληνοτουρκικής συμφωνίας της 1ης 
Δεκεμβρίου 1926" (28 Αυγούστου 1928), "Το ζήτημα των ελληνοβουλγαρικών κοινοτήτων" (31 
Ιουλίου 1930), "Το ζήτημα της προσέλευσης στα γερμανικά μειονοτικά σχολεία στην Άνω 
Σιλεσία" (15 Μαΐου 1931), "Μεταχείριση των Πολωνών υπηκόων και άλλων ατόμων πολωνικής 
καταγωγής ή γλώσσας" (4 Φεβρουαρίου 1932), "Μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία" (6 Απριλίου 
1935) και σε μία απόφαση: "Δικαιώματα μειονοτήτων στην Άνω Σιλεσία" (26 Μαρτίου 1928).   
18 CPJI, Ecoles minoritaires en Albanie, Série A/B, No 64, 6.4.1935, σ. 17. 
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 Οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα 16 ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με τις 

μειονότητες της επικράτειάς τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς19: 

  i. Την απόκτηση της ιθαγένειας, 

  ii. Την προστασία της ζωής και της ελευθερίας, αναγνωρίζοντας το 

δικαίωμα στην άσκηση της θρησκευτικής πίστης στα όρια της δημόσιας τάξης, 

  iii. Την ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο, ισότητα ως προς 

τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, ισότητα μεταχείρισης, καθώς και παροχή 

εγγυήσεων από το νόμο κατά την άσκησή τους,  

  iv.Το δικαίωμα στα μέλη των μειονοτήτων να ιδρύουν, να διευθύνουν 

και να χρηματοδοτούν οργανώσεις θρησκευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, 

σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με το δικαίωμα να χρησιμοποιούν εκεί 

ελεύθερα τη γλώσσα τους και να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους, 

  v. Την απαγόρευση θέσπισης νόμου που να περιορίζει ή εμποδίζει την 

ελεύθερη χρήση οποιασδήποτε γλώσσας, μειονοτικής ή ξένης, στις ιδιωτικές ή 

εμπορικές σχέσεις των ατόμων, σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, με τον τύπο ή 

κάθε είδους έκδοση, ή σε δημόσιες συγκεντρώσεις. Το κράτος όφειλε εξάλλου 

να λάβει ειδικά μέτρα προαγωγής των γλωσσών εκτός από την ή τις επίσημες 

γλώσσες, όπως για παράδειγμα στις σχέσεις με τη δικαιοσύνη ή τις τοπικές 

αρχές. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε μειονοτική γλώσσα κατοχυρώνεται 

στην πρωτοβάθμια τουλάχιστον εκπαίδευση για τις περιοχές όπου 

συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσοστό μειονοτικού πληθυσμού. Η επίσημη 

γλώσσα του κράτους μπορεί να διδάσκεται παράλληλα σε αυτά τα σχολεία, 

  vi. Την επιχορήγηση μειονοτικών ομάδων, όταν αυτές συγκεντρώνουν 

ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, από τα ταμεία του κράτους ή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την υποστήριξη της γλωσσικής ή 

θρησκευτικής τους ιδιαιτερότητας. 

  vii. Τέλος, εξαιρετικά, μερικές συνθήκες προβλέπουν ειδικά δικαιώματα 

για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως την εβραϊκή μειονότητα στην Ελλάδα, 

την Πολωνία και τη Ρουμανία, τις μη ελληνικές μοναστικές κοινότητες του 

Αγίου Όρους, τους Βλάχους της Πίνδου, τους Γερμανούς της Ρουμανίας, τους 

Ρουθένους της Τσεχοσλοβακίας και τις μουσουλμανικές μειονότητες στην 

Αλβανία, στην Ελλάδα, καθώς και στο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και 

Σλοβένων. 

 

Β. Οι εγγυήσεις και η διαδικασία εφαρμογής 

 

                                         
19 Αναλυτικά στο UN, Protection of Minorities, No πώλησης 67.XIIV.4, σσ. 45-56. 
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 Τα διάφορα συμβατικά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων υπόκεινται σε διπλή σειρά εγγυήσεων για την εξασφάλιση της 

εφαρμογής τους. Εκείνες που συνδέονται με την ιεράρχηση των κανόνων 

δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο και εκείνες που υπαγορεύονται από το διεθνές 

δίκαιο.  

 Οι πρώτες διατυπώθηκαν με την εισαγωγή του πρώτου συνήθως άρθρου 

των συνθηκών, το οποίο διακήρυσσε την αυξημένη τυπική ισχύ, για το 

εσωτερικό δίκαιο των συμβαλλομένων, των διατάξεων που ακολουθούσαν. Οι 

δεύτερες παρέπεμπαν στο Σύμφωνο της ΚτΕ και τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονταν για τα όργανά της. Έτσι, το Συμβούλιο αναλάμβανε την 

αποκλειστική εξουσία να ελέγχει τις ενδεχόμενες μεταβολές των συνθηκών, 

καθώς και το περιεχόμενο των νέων διατάξεων. Σε περίπτωση παραβίασης ή 

κινδύνου παραβίασης διάταξης μετά από καταγγελία κάποιου από τα μέλη του, 

το Συμβούλιο είχε την εξουσία επέμβασης στα όρια που έκρινε το ίδιο κάθε 

φορά και που επέτρεπαν οι περιστάσεις.  

 Τέλος, στο πλαίσιο δικαστικής διευθέτησης των διαφορών μεταξύ ενός 

κράτους μέλους του Συμβουλίου και ενός κράτους στο οποίο υπήρχε η 

μειονότητα, δινόταν η δυνατότητα παραπομπής της διαφοράς στο ΔΔΔΔ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είχαν δεσμευτική ισχύ 

σε περίπτωση απευθείας προσφυγής κράτους, ενώ σε περίπτωση προσφυγής 

του Συμβουλίου οι γνωμοδοτήσεις αποτελούσαν συμβουλευτικά βοηθήματα. 

Οι συνθήκες πάντως προέβλεπαν την υποχρεωτική δικαιοδοσία του ΔΔΔΔ 

σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους20. 

 Παρόλο που οι διαπραγματεύσεις για συνθήκες προστασίας των 

μειονοτήτων είχαν στο σύνολό πραγματοποιηθεί έξω από το πλαίσιο της ΚτΕ, 

ο μηχανισμός και η διαδικασία ελέγχου της εφαρμογή τους δημιουργήθηκε από 

αυτήν. Η διαδικασία βασίστηκε σε δύο μέτρα. Τη θεσμοθέτηση του 

δικαιώματος προσφυγής υπέρ της μειονότητας και η συγκρότηση ειδικών 

επιτροπών ελέγχου. Μετά την κατάθεση της προσφυγής στην Γραμματεία της 

ΚτΕ, η τελευταία εξέταζε το παραδεκτό της και την κοινοποιούσε στο 

ενδιαφερόμενο κράτος, αν την έκρινε παραδεκτή, για να καταθέσει τις 

παρατηρήσεις του και στα μέλη του Συμβουλίου. Αν πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις του παραδεκτού και για το Συμβούλιο, η Γραμματεία 

προχωρούσε σε κοινοποίηση της προσφυγής και στα υπόλοιπα μέλη της ΚτΕ. 

Η Επιτροπή Μειονοτήτων αποτελούμενη από τρία ή τέσσερα μέλη εξέταζε την 

ουσία και στη συνέχεια, είτε την απέρριπτε ως απαράδεκτη, είτε προσπαθούσε 

να λύσει το πρόβλημα με διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του κράτους, 

                                         
20 F. Capotorti, supra, σ. 21. 



24 

είτε να ζητήσει την εγγραφή της υπόθεσης στην ημερήσια διάταξη του 

Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέλη του είχαν τη δυνατότητα 

σύγκλησης του Συμβουλίου, μειώνοντας έτσι τη σημασία της απόφασης που η 

Επιτροπή Μειονοτήτων είχε λάβει. Το Συμβούλιο σε περίπτωση σύγκλησής 

του για ζητήματα μειονοτήτων αποφάσιζε στο πλαίσιο των γενικών 

αρμοδιοτήτων του.  

 Από το το 1930 μέχρι το 1932, 305 προσφυγές είχαν κατατεθεί στη 

Γραμματεία, από τις οποίες 153 έγιναν δεκτές. Το 1939, και 5 χρόνια μετά την 

καταγγελία από την πλευρά της Πολωνίας της σύμβασης που χρησίμευσε ως 

πρότυπο για τις περισσότερες από τις συνθήκες μειονοτήτων, τέσσερις μόνον 

προσφυγές κατατέθηκαν, από τις οποίες οι τρεις απορρίφθηκαν21. Το φιλόδοξο 

σύστημα που λειτούργησε για περίπου δύο δεκαετίες είχε σβήσει μαζί με τις 

ελπίδες για διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη. H άνιση κατανομή των 

συμβατικών υποχρεώσεων, σε όφελος των νικητών του Πρώτου Πολέμου, 

αλλά και κατά παράδοξο τρόπο και της Γερμανίας, είχε από την αρχή 

υποσκάψει τα θεμέλιά του. Τον ίδιο χρόνο, ο Χίτλερ θα προκαλέσει τον πόλεμο 

στο όνομα των καταπιεζόμενων γερμανικών μειονοτήτων της κεντρικής 

Ευρώπης.  

 

  3. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: οι σύγχρονες εξελίξεις προς 

 τη διαμόρφωση ενός διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων των 

 μειονοτήτων 

 

 Το ζήτημα της προστασίας των μειονοτήτων παρέμενε επίκαιρο και 

μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και παρά τις υποχρεωτικές 

μαζικές μετακινήσεις μειονοτικών πληθυσμών το 1945 από τα κράτη της 

κεντρικής Ευρώπης κυρίως προς τη Γερμανία με σκοπό την εξαφάνιση του 

προβλήματος από τη ρίζα του. Η ισχύς των συμβατικών κειμένων και 

μονομερών δηλώσεων που σηματοδοτούσαν την μεσοπολεμική περίοδο 

τέθηκαν σε αμφισβήτηση από νικητές και ηττημένους. Η Γενική Γραμματεία 

του ΟΗΕ ανέλαβε να εξετάσει την εγκυρότητα των κειμένων αυτών σε ad hoc 

μελέτη της, χωρίς όμως με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο22.  

                                         
21 P. Thornberry, supra, σ. 46. 
22 Σύμφωνα με Μνημόνιο της Γενικής Γραματείας του ΟΗΕ (UN doc, Etude sur la valeur juridique 
des engagements en matière des minorités, 7.4.1950, E/CN.4/367, και παράρτημα με ημερομηνία 27 
Μαρτίου 1951) από το σύστημα συνθηκών προστασίας των μειονοτήτων τουυ μεσοπολέμου, 
παρέμειναν σε ισχύ μόνον δύο: η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 σχετικά με τις μη 
μουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρκία και τις μουσουλμανικές στην Ελλάδα, και τη 
Συμφωνία του 1921 μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας σχετικά με τη σουηδική μειονότητα των 
νησιών Άαλαντ. Οι αλλαγές που επήλθαν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη διάλυση της 
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 Η μειονοτική παρουσία στον μεταπολεμικό ευρωπαϊκό χάρτη 

αντιμετωπίστηκε μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εκείνη των 

ειδικών διατάξεων προστασίας συγκεκριμένων μειονοτήτων στις νέες συνθήκες 

ειρήνης και εκείνη που εντάσσει τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε 

μειονότητες στην οικουμενική βάση προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, το σύστημα δηλαδή που καθιερώθηκε στο πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών23.  

 Οι συνθήκες ειρήνης που συνομολογήθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 1947 

με την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, και τη Φινλανδία 

περιέχουν τη γενική ρήτρα της μη διάκρισης σχετικά με τη φυλή, τη γλώσσα ή 

τη θρησκεία24. Η συνθήκη ειρήνης με την Αυστρία της 15 Μαΐου 1955 

αναφέρεται σε συγκεκριμένες μειονότητες και προβλέπει, εκτός από τη ρήτρα 

της μη διάκρισης, ειδικά δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των μειονοτικών 

γλωσσών και την οργάνωση μειονοτικής εκπαίδευσης25.  

 Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας ως προς την αποδοχή τέτοιων ρητρών 

και γενικότερα του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

καθώς και η αρνητική στάση της Σοβιετικής Ένωσης και των προσκείμενων σε 

αυτήν κρατών σχετικά με το ρόλο του Διεθνούς Δικαστηρίου, μερικά κράτη 

ανέλαβαν να διευθετήσουν ζητήματα μειονοτήτων με διμερείς συμφωνίες. Η 

Ιταλία και η Αυστρία για τη γερμανόφωνη μειονότητα του Άλτο Άντιτζε26, η 

Ιταλία και η Γιουγκοσλαβία σχετικά με την περιοχή της Τεργέστης27 και η 

Γερμανία με τη Δανία σχετικά με τις εκατέρωθεν εθνικές τους μειονότητες28.  

 Η υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου το 1948 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σηματοδοτεί την 

έναρξη μιας νέας εποχής, με την εδραίωση της προστασίας των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων μέσα από πολυμερείς συμβάσεις οικουμενικού και περιφερειακού 

                                                                                                                     
Κονωνίας των Εθνών (μεταξύ άλλων) θεωρήθηκε ότι ήταν τόσο θεμελιώδεις, ώστε να επιφέρουν 
την λήξη των υπολοίπων συνθηκών και μονομερών δηλώσεων. Βλ. N. Feinberg, The Legal 
Validity of the Undertakings Concerning Minories and the Clausula Rebus Sic Standibus, Studies in 
Law scripta hierosolymitana, Hebrew University, Jerusalem 1958, σ. 95-131 και A. Poch de Cavieres, 
RCADI, 1966 II, vol. 118, σ. 137-138. Αναλυτικά και όσον αφορά στην τύχη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Ελλάδας, infra, τρίτο μέρος. 
23 E. Decaux, Droit international et protection des minorités, L'Evénement européen, No 16, oct. 1991, 
σ. 124  
24 Άρθρα 2.1, 15, 3.1, 2 και 6 αντίστοιχα. 
25 Το άρθρο 7 της συνθήκης αναγνωρίζει ρητά τα δικαιώματα αυτά για τη σλοβενική μειονότητα 
της Καρινιθίας και της κροατικής μειονότητας του Μπούργκενλαντ.  
26 Συμφωνία  De Gasperi-Gruber του Σεπτεμβρίου 1946.  
27 Συμφωνία της 5.10.1954. 
28 Ταυτόχρονη διατύπωση διακυρήξεων με το ίδιο περιεχόμενο και έμμεση αναφορά στο άρθρο 
14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών 
στις 29.3.1955. 
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χαρακτήρα. Η αρχή της ισότητας και των μη διακρίσεων φάνηκε να κερδίζει 

έδαφος απέναντι στα ειδικότερα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε 

μειονότητες. Όμως η συζήτηση για την υιοθέτηση έστω και μιας ειδικής 

διάταξης στα διεθνή κείμενα που βρίσκονταν σε διαδικασία προετοιμασίας, 

εξακολουθούσε να είναι έντονη. "Μερικοί αντιπρόσωποι έκριναν ότι το 

πρόβλημα των μειονοτήτων ήταν πολύ περίπλοκο εξαιτίας της διαφορετικής 

δομής των κρατών. Πίστευαν ότι κάποια κράτη δεν θα δέχονταν την εισαγωγή 

διατάξεων σχετικά με μειονότητες σε μία διακήρυξη που θα είχε οικουμενική 

ισχύ, καθώς κινδύνευαν αν επιχειρούσαν να την εφαρμόσουν, να δουν 

διασπασμένη την εθνική τους ενότητα. Άλλοι έκριναν ότι ήταν αδύνατο να 

φτάσουν σε συμβιβασμό μεταξύ της άποψης των κρατών του νέου κόσμου, τα 

οποία επιθυμούν την αφομοίωση των μεταναστών, και της άποψης των 

Ευρωπαϊκών κρατών, όπου υπάρχουν πολλές φυλετικές και εθνικές μειονότητες 

"29. 

 Από το 1949, η Υποεπιτροπή που δημιούργησε η Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άρχισε να συζητάει την εισαγωγή ειδικής 

διάταξης για τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε ενδεχόμενο συμβατικό 

κείμενο προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το άρθρο 27 του Διεθνούς 

Συμφώνου για τα Ατομικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα που υιοθετήθηκε 17 

χρόνια αργότερα, είναι αποτέλεσμα αυτών των εργασιών. Ήδη το 1960 η 

Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει άρθρο σχετικό 

με το δικαίωμα στην εκπαίδευση των ατόμων που χρησιμοποιούν μειονοτικές 

γλώσσες και που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες30. Άλλα συμβατικά κείμενα 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που περιλαμβάνουν διατάξεις που 

άμεσα ή έμμεσα αφορούν δικαιώματα μειονοτήτων είναι τα εξής: η Διεθνής 

Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων31, η 

Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της 

Γενοκτονίας32, και ειδικά σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 

ιθαγενών πληθυσμών, η Σύμβαση Νο 107 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας33.  

 Σε περιφερειακό επίπεδο34, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου αναφέρεται στη γενική ρήτρα απαγόρευσης των διακρίσεων σε δύο, 

                                         
29 Centre des Nations Unies, Activités de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, Genève, 
1986, σ. 223. 
30 Άρθρο 5 παρ. 1.γ'. 
31 Άμεσα το άρθρο 1 παρ. 4, και έμμεσα τα άρθρα 5 παρ. ε' εδ. v και iv, 5 παρ.  δ εδ' i, ii, vii, viii, 
και ix, 5 παρ. γ', και άρθρο 6. 
32 Αρθρο ΙΙ. 
33 Αρθρα 1 και 2. 
34 Δεν θα ασχοληθούμε παρά μόνο με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 
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ανάμεσα σε άλλα, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τη χρησιμοποίηση 

διαφορετικής γλώσσας και την ένταξη σε εθνική μειονότητα. Τα όργανα 

ελέγχου της Σύμβασης σπάνια είχαν τη ευκαιρία να ασχοληθούν με την ουσία 

σχετικών υποθέσεων. Η υπογραφή της Σύμβασης-πλαισίου για την προστασία 

των εθνικών μειονοτήτων και του Χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών 

Γλωσσών από ορισμένα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι 

συνεχιζόμενες εργασίες σχετικά με τη σύνταξη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου 

πολιτιστικών δικαιωμάτων στην ΕΣΔΑ, αποδεικνύουν την ανεπάρκεια του 

ισχύοντος νομικού καθεστώτος και εκφράζουν την ισχυρή τάση δημιουργίας 

νέου ειδικού καθεστώτος προστασίας. 

 Στα πλαίσια τη Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη, και κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια, ζητήματα προστασίας μειονοτήτων 

απασχολούν τακτικά τις Συνόδους της, τα "κείμενά" των οποίων μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη πολιτική βούληση των κρατών να κατοχυρώσουν 

συγκεκριμένα δικαιώματα των μειονοτήτων. 

 Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει όλο και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τη διατήρηση και προστασία των περιφερειακών μορφών 

πολιτιστικής έκφρασης και των ιδιαίτερων εθνοτικών χαρακτηριστικών των 

μειονοτήτων. 

 Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι διεθνείς οργανισμοί δείχνουν να 

ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους στο ζήτημα των μειονοτήτων αν και πολλές 

από τις εργασίες τους κινούνται ακόμα στο πλαίσιο της διερεύνησης της 

πολιτικής βούλησης των κρατών να δεσμευτούν. Εξάλλου, η νομική φύση των 

κειμένων που έχουν συγκεκριμενοποιηθεί ποικίλλει από τη διατύπωση μη 

δεσμευτικών προτάσεων συστάσεων ή ψηφισμάτων μέχρι τη σύνταξη 

συμβάσεων υποκείμενων σε επικύρωση.  

  

 

 Β. Οι μειονότητες και τα γλωσσικά τους δικαιώματα. 

 
 Είδαμε πολύ σύντομα το ισχύον γενικό καθεστώς προστασίας των 

μειονοτήτων στην Ευρώπη και σκιαγραφήσαμε τη δράση των διεθνών 

οργανισμών, του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΔΑΣΕ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Το ζήτημα που θα μας απασχολήσει 

στην μελέτη αυτή είναι τα γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως αυτά 

διατυπώνονται στο διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εσωτερικό δίκαιο των κρατών 

και εκφράζονται μέσα από την τάση κωδικοποίησή τους. 
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 Πώς προσδιορίζονται τα γλωσσικά δικαιώματα και πώς σχετίζονται με 

την ιδιαίτερη γλωσσική έκφραση κάθε μειονότητας; Για μεθοδολογικούς 

λόγους θα τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες.   

 Πρώτον, εκείνα που αποτελούν ειδικό μέρος της ελευθερίας της 

έκφρασης. Το δικαίωμα στη χρήση της μητρικής ή μειονοτικής γλώσσας στις 

ιδιωτικές σχέσεις και στις επαφές με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δικαιοσύνη. Το 

δικαίωμα στο όνομα και στην ανάρτηση δημόσιων επιγραφών και σε 

μειονοτική γλώσσα είναι παραδείγματα ειδικότερων δικαιωμάτων της πρώτης 

κατηγορίας. 

 Δεύτερον, εκείνα που εντάσσονται στο γενικότερο δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, εξειδικεύοντάς το ως δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική 

γλώσσα και μάλιστα σε μειονοτική. Ως τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί το δικαίωμα 

στην δημιουργία δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων στα οποία διδάσκεται η 

μειονοτική γλώσσα. 

 Τρίτον, αρχές και δικαιώματα, που αν και δεν απευθύνονται 

αποκλειστικά στη προστασία της γλωσσικής ιδιαιτερότητας μιας μειονότητας 

και ίσως ούτε και της μειονοτικής θέσης μιας ομάδας, είναι απαραίτητα για την 

εκπλήρωση του περιεχομένου των δικαιωμάτων των δύο προηγούμενων 

κατηγοριών. Όπως η αρχή της ισότητας απέναντι στο νόμο, και της μη 

διάκρισης αναφορικά με τη γλώσσα, το δικαίωμα στη συνδρομή του κράτους 

για τη διατήρηση της γλωσσικής ιδιαιτερότητας, καθώς και το δικαίωμα στην 

πολιτιστική έκφραση.  

 Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι συναφή με το μειονοτικό χαρακτήρα μιας 

ομάδας που χρησιμοποιεί ως μητρική μια μη επίσημη γλώσσα, παρά μόνο σε 

ένα περιορισμένο βαθμό. Η οργάνωση της εσωτερικής συνοχής της 

μειονότητας, ο τρόπος έκφρασης των διεκδικήσεών της και η αποδοχή τους 

από την έννομη τάξη του κράτους, καθώς και οι συνολικές σχέσεις 

μειονότητας-πλειονότητας διαμορφώνουν τελικά μια μονναδική κάθε φορά 

εικόνα πολιτισμικής και εθνοτικής πολυμορφίας. Από την άλλη πλευρά, η 

ανίχνευση ενός "σκληρού πυρήνα" των γλωσσικών δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων στο ευρύτερο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου δημιουργεί 

ένα minimun corpus δικαιωμάτων, που ισχύουν στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 Ποιοι είναι όμως οι αποδέκτες των γλωσσικών δικαιωμάτων όπως 

προσδιορίστηκαν μόλις πιο πάνω; Στο πλαίσιο της κλασσικής διαμάχης στο 

χώρο των δικαιωμάτων του ανθρώπου σχετικά με τα ατομικά και τα συλλογικά 

δικαιώματα θα ασχοληθούμε στο οικείο κεφάλαιο35. Απλώς, στον 

περιορισμένο χώρο της εισαγωγής, αρκεί να επισημάνουμε ότι η συλλογική 

                                         
35 Infra, σ. 156. 
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οντότητα που αποτελεί η μειονοτική ομάδα από τη μία πλευρά, και τα μέλη της 

που έχουν συνείδηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους από την άλλη, δημιουργεί 

μια εσωτερική έννομη τάξη με φορείς και υποκείμενα δικαίου σε αντιστοιχία, 

σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης, με τη δικαιοταξική 

οργάνωση του κράτους36. 

 

 

Γ. Προσέγγιση-προσδιορισμός βασικών εννοιών. 
  

  1. Μειονότητα. 

   

  Ο προσδιορισμός της έννοιας "μειονότητα" βασανίζει τον πολιτικό και 

νομικό κόσμο από τις αρχές του αιώνα μας. Μάλιστα, το ΔΔΔΔ σε δύο 

υποθέσεις του αποπειράθηκε να προσδιορίσει το περιεχόμενο της έννοιας στο 

πλαίσιο ερμηνείας των συνθηκών που κάθε φορά ήταν αρμόδιο να 

ερμηνεύσει37. Επιφανείς ερευνητές, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις εργάστηκαν για δεκαετίες προς αυτή την 

κατεύθυνση. Κανείς όμως δεν κατέληξε σε οικουμενικά αποδεκτό αποτέλεσμα. 

  Πρώτη αιτία υπήρξε η πολυμορφία των κοινωνικών ομάδων που θα 

επιδέχονταν ενός ορισμού και των νομικών κρατικών συστημάτων που θα τον 

εφάρμοζαν, με αποτέλεσμα πάντα να παρουσιάζονται περιπτώσεις, οι οποίες 

να μην επαληθεύουν τον ορισμό. Δεύτερη, οι δισταγμοί πολιτικού χαρακτήρα 

πολλών κρατών να αναγνωρίσουν, έστω και έμμεσα, μειονότητες στο έδαφος 

τους. Αντίστροφα, άλλα κράτη προσανατολίζουν τις προσπάθειες διατύπωσης 

                                         
36 Από τις πληρέστερες αναλύσεις σετικά με τη θέση και τη σχέση των μειονοτήτων με την 
εσωτερική έννομη και κοινωνική τάξη του κράτους αποτελεί το άρθρο του A. Fenet, La question 
des minorités dans l'ordre du droit, Les minorités à l'âge de l'Etat-nation, Groupement pour les droits 
des minorités, Fayard, Paris 1985, σ. 48 επ.   
37 Το ΔΔΔΔ στην υπόθεση των "ελληνοβουλγαρικών κοινοτήτων" σχετικά με το μειονοτικό και 
εθνικό χαρακτήρα των "κοινοτήτων" και τον προσδιορισμό της έννοιας των τελευταίων, 
αποφάνθηκε ότι: "... είναι μία ομάδα ατόμων τα οποία ζουν σε μια χώρα ή τόπο συγκεκριμένο, 
κοινής φυλής, θρησκείας, γλώσσας και παραδόσεων, συνδεδεμένα από την ταυτότητα αυτής της 
φυλής, αυτής της θρησκείας, αυτής της γλώσσας και αυτών των παραδόσεων με αίσθημα 
αλληλεγγύης με σκοπό να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, την πίστη τους και να εξασφαλίσουν 
την εκπαίδευση των παιδιών τους σύμφωνα με τα ιδεώδη της φυλής τους και να βοηθιούνται μεταξύ 
τους ", CPIJ, Communautés gréco-bulgares, Série A/B, No 17, 31.7.1930, σ. 35. Στην υπόθεση 
"μειονοτικά σχολεία" το Δικαστήριο ανέφερε σχετικά: "Η ιδέα που αποτελεί το θεμέλιο των 
συνθηκών προστασίας των μειονοτήτων είναι η εξασφάλιση για τις ομάδες που είναι ενταγμένες σε 
ένα κράτος, του οποίου ο πληθυσμός είναι διαφορετικής φυλής, γλώσσας ή θρησκείας από τη δική 
τους, της δυνατότητας μιας ειρηνικής συνύπαρξης και μιας εγκάρδιας συνεργασίας με αυτό τον 
πληθυσμό, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από την πλειοψηφία και που 
ικανοποιούν τις σχετικές του ανάγκες ", CPIJ, Ecoles minoritaires en Albanie, Série A/B, No 64, 
6.4.1935, σ. 17.  
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έχοντας ως κίνητρο να συμπεριλάβουν στον ορισμό, και άρα σε ένα 

ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο προστασίας, συγγενείς τους μειονότητες σε άλλα 

κράτη. Οι καρποί όμως των προσπαθειών τους ήταν καταδικασμένοι να 

μείνουν χωρίς εφαρμογή.  

   Παρόλ' αυτά, θα παραθέσουμε ενδεικτικά τους σημαντικότερους από 

αυτούς που τελικά έχουν διαμορφώσει ένα γενικό περίγραμμα της έννοιας και 

δίνουν το στίγμα του περιεχομένου της. Από την ίδρυση του ΟΗΕ, ο πρώτος 

ορισμός που προτάθηκε, ήταν αυτός της υποεπιτροπής που σύστησε η 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ:  

  "4.α. Ο όρος μειονότητα περιλαμβάνει μόνον εκείνες τις μη κυρίαρχες 

ομάδες ενός πληθυσμού, οι οποίες έχουν και επιθυμούν να διατηρήσουν 

σταθερές εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά 

εμφανώς διαφορετικά από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού. 

   β. Τέτοιες μειονότητες πρέπει να αποτελούνται από αριθμό προσώπων 

ικανό για τις ίδιες ώστε να αναπτύσσουν τέτοια χαρακτηριστικά, 

   γ. Τα μέλη τέτοιων μειονοτήτων οφείλουν να υπακούουν στους νόμους 

του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι "38,39. 

  Τα κύρια σημεία του πιο πάνω ορισμού είναι: 1) η μη κυρίαρχη θέση της 

ομάδας, 2) η εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική φύση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και των παραδόσεων, 3) η ύπαρξη θέλησης διατήρησης 

αυτών των χαρακτηριστικών, 4) επαρκής αριθμός μελών για την ανάπτυξη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 5) κατοχή της ιθαγένειας του κράτους, στο 

οποίο διαμένει το σύνολο των μελών της ομάδας.  

  Ο συνδυασμός αντικειμενικών στοιχείων (τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

ο αριθμητικός παράγοντας, η ιθαγένεια, ο αποκλεισμός των αυτοχθόνων 

πληθυσμών και των μεταναστών), καθώς και υποκειμενικών (η έκφραση 

συλλογικής βούλησης) στοιχείων θα αποτελεί στη συνέχεια των προσπαθειών 

τη συνήθη φόρμα διατύπωσης40.  

                                         
38 United Nations, Doc. E/CN.4/358, 1950. 
39 Η μετάφραση στα ελληνικά όσων κειμένων δεν έχουν μεταφραστεί επίσημα είναι δική μας. 
40 Αναλυτικά, μεταξύ της ανθηρής φιλολογίας πάνω στο θέμα του ορισμού, βλ. F. Capotorti, 
supra, σ. 101, J. Deschênes, Qu'est-ce qu'une minorité?, Les cahiers du droit, No 27, 1986, Université 
de Laval, σ. 263, J. Packer, On the Definition of Minorities, The protection of Minorities, Åbo 
Akademi University, 1993, σ. 52 επ., Ph. V. Ramaga, Relativity of the Minority Concept, HRQ, vol. 
14, No 1, 1992, σ. 104 επ., A. Fenet, Essai sur la notion de minorité nationale, Pub. Univ. Amiens No 
7, PUF, Paris 1978, σ. 95 επ., G. Gilbert, The legal Protection Accorded to Minority Groups in 
Europe, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. XXIII, 1992, σσ. 69-74. Η ελληνική 
σχετική βιβλιογραφία περιορίζεται στο άρθρο του Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Η έννοια της 
μειονότητας - Δυσκολίες και προβλήματα προσδιορισμού, Αρμενόπουλος, Αριθ. 3, 1982, σ. 261 
επ., καθώς και σε μέρος της μονογραφιών της Κ. Μανωλοπούλου-Βαρβιτσιώτη, Σύγχρονα 
προβλήματα μειονοτήτων στα Βαλκάνια, εκδ. Ειρήνη, Αθήνα 1989, σσ. 31-34  και του Ε. 
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  Το 1966 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά από πολυετείς συνομιλίες 

υιοθετεί το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπου 

περικλείεται και το περίφημο άρθρο 27, το οποίο αναφέρεται στην προστασία 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μειονοτήτων, χωρίς όμως να τις 

προσδιορίζει. Οι ατελείωτες συνεδριάσεις επιτροπών και υποεπιτροπών 

σχετικά με το ζήτημα θα καταλήξουν το 1979 στην έκθεση του καθηγητή 

Capotorti, στην οποία προτείνει τον παρακάτω ορισμό41: 

   "[Μειονότητα είναι] ομάδα αριθμητικά μικρότερη από το υπόλοιπο του 

πληθυσμού ενός κράτους, σε μη κυρίαρχη θέση, του οποίου τα μέλη, πολίτες του 

κράτους αυτού, έχουν από εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική άποψη, 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού και 

που εκδηλώνουν ακόμη και έμμεσα, ένα αίσθημα αλληλεγγύης με σκοπό τη 

διατήρηση του πολιτισμού τους, των παραδόσεών τους, της θρησκεία τους ή της 

γλώσσα τους ".  

  Τα στοιχεία του ορισμού αυτού μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 1) 

μειοψηφία σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, 2) μη κυρίαρχη θέση, 3) 

ιθαγένεια του κράτους, 4) ύπαρξη ιδιαίτερων εθνοτικών, θρησκευτικών και 

γλωσσικών χαρακτηριστικών και 5) συλλογική βούληση διατήρησης των 

χαρακτηριστικών αυτών. Ο Capotorti σε σχέση με τον προηγούμενο ορισμό 

φαίνεται να τονίζει τη μειοψηφική φύση της μειονότητας και να διευρύνει τα 

όρια εντοπισμού της συλλογικής βούλησης που απαιτείται για τη διατήρηση 

των ίδιων χαρακτηριστικών της ομάδας.  

  Αν και η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποδέχτηκε τον 

ορισμό, ανέθεσε στη Υποεπιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες. Το 1985 ο 

Καναδός Deschênes σε σχετική έκθεση θα προτείνει τον εξής ορισμό42:  

  "[Μειονότητα είναι] ομάδα πολιτών ενός κράτους, αριθμητικά 

μειοψηφούσα και σε θέση μη κυρίαρχη μέσα σε αυτό το κράτος, με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά, διαφορετικά από εκείνα της 

πλειοψηφίας του πληθυσμού, η οποία είναι αλληλέγγυα στο εσωτερικό της, και 

που δηλώνει έμμεσα μια συλλογική βούληση ύπαρξης και προσβλέπει στην 

πραγματική και στη νομική ισότητα σε σχέση με την πλειοψηφία ". 

  Στον τελευταίο αυτό ορισμό οι βασικές γραμμές δεν διαφέρουν πολύ 

από τον προηγούμενο: 1) ιθαγένεια του κράτους, 2) μειοψηφία, 3) μη κυρίαρχη 

θέση 4) ενδογενή εθνοτικά, θρησκευτικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, 5) 

                                                                                                                     
Ρούκουνα, Διεθνής προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Αθήνα 1995, σσ. 294-296. 
41 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/348/Rev.1 παρ. 568. 
42 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31, παρ. 181. 
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συλλογική βούληση για επιβίωση και 6) περιορισμός των διεκδικήσεων για την 

επίτευξη νομικής και πραγματικής ισότητας με την πλειοψηφία. 

  Η αποτυχία διατύπωσης ενός αποδεκτού ορισμού του γενικού όρου 

"μειονότητα" δεν εμπόδισε τη συχνή χρήση των ειδικότερων όρων "φυλετική", 

"εθνική", "εθνοτική", "γλωσσική" και "θρησκευτική" μειονότητα από διεθνή 

συμβατικά κείμενα, πράξεις διεθνών οργανισμών, αλλά και από εθνικές 

νομοθεσίες, εκθέσεις εμειρογνωμόνων ή εργασίες επιστημόνων, χωρίς πάντα 

κοινή εννοιολογική αναφορά. 

  Οι παραπάνω έννοιες εκφράζουν κοινωνικές οντότητες με πολιτική και 

νομική προσωπικότητα, μειονότητες στην έννομη τάξη του κράτους. Θα ήταν 

άσκοπο να συμμετάσχουμε στην ατέρμονη συζήτηση σχετικά με το γενικό 

ορισμό. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια οι επιτροπές των διεθνών οργανισμών 

που επεξεργάστηκαν και συνεχίζουν να επεξεργάζονται σχετικές διατάξεις 

αποφεύγουν να θίξουν το ζήτημα43. Τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του 

φαινομένου στον ευρωπαϊκό χώρο φαίνεται ότι πλέον έχουν γίνει αποδεκτά με 

σιωπηρό consensus από τα υποκείμενα της διεθνούς δικαιοπαραγωγικής 

διαδικασίας. Ο αποκλεισμός των μεταναστών, ακόμη και στην περίπτωση που 

έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια του κράτους, από το πεδίο εφαρμογής των 

κανόνων προστασίας, ή η υπαγωγή των ιθαγενών πληθυσμών σε αυτό44, 

αποτελούν παραδείγματα ενός minimum αποδοχής των ορίων του ορισμού της 

μειονότητας στην Ευρώπη. Στην περίπτωση όμως των ειδικών ορισμών -μήπως 

όλες οι μειονότητες δεν ορίζονται και ειδικότερα;- οι διατυπώσεις είναι 

περισσότερο ασαφείς. Είναι φυσικό ο παρατηρητής να αξιολογεί και να 

διαμορφώνει μια αντίληψη στο μέτρο των πλησιέστερων στον ίδιο 

περιπτώσεων. Το λάθος και η σύγχυση προέρχονται τελικά από την 

προσπάθεια προσαρμογής των υπόλοιπων αντικειμένων έρευνας πάνω σε 
                                         
43 Για παράδειγμα οι συντάκτες του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών 
Γλωσσών, ή της Διακήρυξης για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή 
εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, των 
"κειμένων" της ΔΑΣΕ κ.ά. Αντίθετα η πρόταση πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ που σύνταξε η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, infra, σσ. 102 επ. και 118 επ., 
επιχείρησε να ορίσει το περιεχόμενο της "εθνικής μειονότητας" ως "ομάδα προσώπων σε ένα 
κράτος που α) κατοικούν στο έδαφος του κράτους αυτού, β) διατηρούν ισχυρούς και διαρκείς 
δεσμούς με το κράτος αυτό με τη γέννηση, την υπηκοότητα και/ή την μόνιμη κατοικία τους, γ) είναι 
αρκετοί σε αριθμό,  λιγότεροι όμως από το υπόλοιπο του πληθυσμού του κράτους αυτού ή μιας 
περιοχής του, δ) παρουσιάζουν εθνοτικά, θρησκευτικά,ή γλωσσικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από 
το υπόλοιπο του πληθυσμού και ε) έχουν τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα", βλ. άρθρο 1.c της 
Σύστασης 1201 (1993).  
44 Μοναδικό παράδειγμα οι Λάπωνες της σκανδιναβικής χερσονήσου. Υποψήφιοι οι ιθαγενείς 
πληθυσμοί της Σιβηρίας στην περίπτωση που η Ρωσία αποδεχθεί ή προσχωρήσει στα κυριότερα 
νομικά κείμενα που διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο προστασίας των μειονοτήτων στην 
Ευρώπη, βλ. σχετικά N. Vakhin, Native Peoples of the Russian Far North, MRG International Report 
No 92/5. 
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διαφορετικά μοντέλα μειονοτήτων. Τα ενδογενή και μεταβλητά στην πορεία 

του χρόνου στοιχεία, που αποτελούν η εθνική συνείδηση, η γλώσσα, η 

θρησκεία ή οι πολιτιστικές αξίες, πολλές φορές συνυπάρχουν στην ίδια 

μειονότητα, λειτουργούν και εκδηλώνονται διαφορετικά. Εναπόκειται στον 

ερευνητή να διακρίνει ποιο χαρακτηριστικό υπερέχει στην συλλογική 

συνείδηση των μελών της, αυτό δηλαδή που γίνεται φορέας ενότητας και 

μοχλός οποιασδήποτε διεκδίκησης απευθυντέας στο κράτος, και το οποίο θα 

την εντάξει στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο προστασίας.  

  Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών μειονοτικής 

ιδιαιτερότητας, όχι όμως ανεξάντλητοι. Το κυρίαρχο στοιχείο, όπου και όταν 

εκδηλώνεται, θεωρούμε ότι συνιστά η εθνική συνείδηση, η οποία σχεδόν πάντα 

συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα από τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Έτσι μία εθνική μειονότητα μπορεί να έχει διαφορετική γλώσσα, θρησκεία, 

παραδόσεις και τρόπο ζωής. Δεν είναι σφάλμα να την αποκαλούμε 

"γλωσσική", εάν μελετάμε τη γλώσσα της ή "θρησκευτική", εάν μιλάμε για τη 

θρησκεία της. Θα ήταν όμως μεθοδολογικά λάθος, σε μια συνολική θεώρησή 

της, να την κατατάξουμε σε διαφορετική ομάδα από αυτή των εθνικών 

μειονοτήτων, στην περίπτωση που εκδηλώνεται ως κυρίαρχο γνώρισμά της η 

εθνική συνείδηση45. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που μία μειονότητα 

χαρακτηρίζεται και διαφοροποιείται κυρίως από τη θρησκεία ή τη γλώσσα των 

μελών της, οπότε και θα την κατατάξουμε στις "θρησκευτικές" ή στις 

γλωσσικές" αντίστοιχα, χωρίς να αποκλείεται η κατηγοριοποίησή τους στις 

εθνοτικές, αν συντρέχει λόγος εξέτασης των πολιτισμικών διακριτικών τους 

στοιχείων.  

  Επιλέξαμε τη διατύπωση "γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων" ως 

τίτλο της μελέτης αυτής για να αποφύγουμε την εννοιολογική σύγχυση που θα 

προκαλούσε η έκφραση "δικαιώματα των γλωσσικών μειονοτήτων" σύμφωνα 

με όσα προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα στην ανάλυση των συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων46 θα έχουμε κατά νου και τις παράλληλες πιθανές ταυτότητες 

μιας μειονότητας, όπως αυτές ενδεχομένως θα επηρέαζαν τη διαμόρφωση και 

εφαρμογή του ενλόγω κανόνα δικαίου.  

  

  2. Γλωσσική μειονότητα. 

                                         
45 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προυσιάζουν οι περιπτώσεις των καθολικών στη Βόρεια Ιρλανδία 
σχετικά με την ταύτιση του θρησκευτικού δόγματος με συγκεκριμένη εθνική συνείδηση ή των 
μειονοτήτων της Δυτικής Θράκης όπου μία εθνική και δύο εθνοτικές μειονότητες, όλες με 
διαφορετικές γλώσσες, αποτελούν στο σύνολό τους μία θρησκευτική μειονότητα (infra, τρίτο 
μέρος). 
46 Ιnfra, δεύτερο μέρος. 
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  Ως γλωσσική μειονότητα μπορεί να θεωρηθεί η ομάδα ατόμων που 

χρησιμοποιεί μία γλώσσα, γραπτή ή προφορική, διάφορη από αυτή που 

χρησιμοποιεί η πλειοψηφία του πληθυσμού του κράτους και η οποία έχει 

συνείδηση της ιδιαιτερότητάς της47. Η πολυμορφία και η δυναμική των 

κοινωνικών σχέσεων, καθώς και η πολυσχιδία των ενδογενών 

χαρακτηριστικών μιας μειονότητας συνήθως δημιουργούν μεικτούς τύπους 

μειονοτήτων. Όπως ήδη αναφέραμε, σπάνια μόνον η εθνική συνείδηση, η 

γλώσσα, η θρησκεία, ή ο πολιτισμός εκφράζουν διαζευκτικά τη μειονοτική 

ετερότητα. Ο συνδυασμός και η επικάλυψη μερικών ή του συνόλου από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν την ιδιαίτερη προσωπικότητα της κάθε 

μειονότητας. Καθώς η γλώσσα αποτελεί συνήθως συστατικό στοιχείο της 

εθνικής ταυτότητας, μία εθνική μειονότητα είναι σχεδόν πάντα και γλωσσική, 

πολλές φορές μία εθνοτική είναι και γλωσσική, πλέον σπάνια όμως συμβαίνει 

το ίδιο για τις μειονότητες που καθοριστικό στοιχείο της ιδιαιτερότητάς τους 

είναι η θρησκεία. Μπορούμε τελικά να συμπεριλάβουμε και τους μειονοτικούς 

πληθυσμούς των οποίων η γλώσσα είναι αναγνωρισμένη ως επίσημη ή εθνική 

και ωστόσο βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.  

 

  3. Εθνική και επίσημη γλώσσα 

 

  Η ανάδειξη μιας γλώσσας σε εθνική ή επίσημη αφορά ουσιαστικά στην 

ιεράρχησή των χρησιμοποιούμενων γλωσσών στην επικράτεια του κράτους. 

Σχετικές διατάξεις απαντώνται συχνά σε συνταγματικά κείμενα και άλλα 

νομοθετήματα των ευρωπαϊκών κρατών. Eθνική είναι η γλώσσα που 

αναγνωρίζεται ως γλώσσα του έθνους από το κράτος. Παραδείγματα στην 

                                         
47 Σύμφωνα με τον E. Allardt, τέσσερα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό 
της γλωσσικής μειονότητας: ο αυτοπροσδιορισμός, η κοινή καταγωγή, τα σχετικά με τη γλώσσα 
ιστορικο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά και η κοινωνική οργάνωση της γλωσσικής ομάδας, η οποία 
την καθιστά σε μειονεκτική θέση στο  ευρύτερο περιβάλλον. Βλ. άρθρο του "Qu'est-ce qu'une 
langue minoritaire?", Les minorités en Europe, H. Giordan (επιμ.), Kimé, Paris 1992, σ. 51. Αντίθετα, 
ο Guy Heraud δεν θεωρεί το υποκειμενικό στoιχείο συστατικό του ορισμού, αλλά διευρύνει το 
περιεχόμενό του σε κάθε ομάδα που πληρεί την αντικειμενική προϋπόθεση. Βλ. αναλυτικά στα 
άρθρα του, Minorités et conflits ethniques en Europe, Le réglement pacifique des différends 
internationaux en Europe: perspectives d'avenir, D. Bardonnet (επιμ.), colloque, Académie de droit 
international de la Haye, Martinus Ninjhoff, 1991, σ. 47 και Notion de minorité linguistique, Minorités 
linguistiques et interventions, Colloque, Les Presses de l'Université Laval, Québec 1978, σ. 15. Από 
κοινωνιολογική άποψη μια γλωσσική μειονότητα μπορεί να προσδιοριστεί ως "μία ομάδα 
ανθρώπων που η καθημερινή τους ομιλία είναι διαφορετική από αυτήν που ομιλείται απ΄ την 
πλειοψηφία του πληθυσμού μέσα στο κράτος τους ", βλ. C. Reeber, Liguistic Minorities and Their 
Right to an Effective Education, California West International Law Journal, 3, No 1, σ. 112, όπως 
αναφέρει ο Κ. Χατζηκωνσταντίνου, supra, σ. 11. 
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Eυρώπη αποτελούν τα γκέλικ στην Ιρλανδία, τα ρετο-ρομανικά στην Ελβετία, 

τα μαλτέζικα στη Μάλτα και τα λουξεμβουργιανά στο Λουξεμβούργο48.  

  Επίσημη είναι η γλώσσα του κράτους, δηλαδή η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο Κοινοβούλιο, στη διοίκηση, στη δικαιοσύνη και στο 

σύνολο της εκπαίδευσης49. H ανάδειξη μιας γλώσσας ως επίσημης μπορεί να 

γίνει de facto, με τη χρησιμοποίησή της στους τομείς της δημόσιας ζωής που 

προαναφέραμε, ή de jure με συνταγματικές συνήθως διατάξεις50.  

  

  4. Μειονοτική γλώσσα. 

   

   Αν δεχτούμε το αριθμητικό κριτήριο, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια 

μητρική ή συνήθως ομιλούμενη γλώσσα είναι μειοψηφούσα ή πλειοψηφούσα, 

με βάση το ποσοστό του πληθυσμού που τη χρησιμοποιεί στις κοινωνικές του 

σχέσεις. Η ειδοποιός όμως διαφορά που καθιστά μια γλώσσα μειονοτική, εκτός 

από το ποσοτικό κριτήριο, είναι βέβαια η μειονεκτική θέση της στον κοινωνικό 

χώρο, αλλά κυρίως η αντιμετώπισή της από τις σχετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας του κράτους. 'Eτσι, μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι μειονοτική 

γλώσσα είναι η γλώσσα μιας μειονότητας, έτσι όπως προσπαθήσαμε να την 

ορίσουμε πιο πάνω, αποκλείοντας συνήθως τις επίσημες γλώσσες. Μπορεί 

όμως να θεωρηθεί μειονοτική γλώσσα εκείνη που είναι επίσημη ή εθνική του 

κράτους, του ομόσπονδου κρατιδίου ή της αυτόνομης περιοχής; Της γλώσσας 

δηλαδή που απολαμβάνει μέχρι κάποιο σημείο νομικής προστασίας και 

προαγωγής;  

  Εδώ θα πρέπει να επανέλθουμε στα κριτήρια ορισμού της μειονότητας 

και της γλωσσικής μειονότητας. Η μειονεκτική θέση είναι το κριτήριο που μαζί 

με το αριθμητικό θα μας υποδείξει το νοηματικό περιεχόμενο της "μειονοτικής 

γλώσσας". Στην περίπτωση της επίσημης γλώσσας κράτους ή ομόσπονδου 

κρατιδίου, ο βαθμός νομικής προστασίας και προαγωγής είναι ο καλύτερος 

δυνατός και συνεπώς δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε οποιαδήποτε μειονεκτική 

κατάσταση που θα μας οδηγούσε στον προσδιορισμό της μειονοτικής γλώσσας. 

Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό όταν αναφερόμαστε σε γλώσσες 

επίσημες στην έκταση συγκεκριμένης περιφέρειας, ή σε γλώσσες απλά 

αναγνωρισμένες για κάποιες μειονοτικές ομάδες ή περιοχές. Στην πιο 

                                         
48 Infra, υποσ. 491, 492. 
49 J. Falch, Contribution à l'étude du statut des langues en Europe, Les Presses de l'Université Laval, 
Québec 1973, σ. 4. 
50 Βλ. άρθρο 2 του γαλλικού Συντάγματος (η σχετική ρήτρα προστέθηκε με την αναθεώρηση του 
1992), το άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος της Κροατίας, άρθρο 14 της Λιθουανίας, 1 της 
Λεττονίας, 6 της Εσθονίας, 8 της Ιρλανδίας, κ.ά. 
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αμβλυμένη εκδοχή της πιο πάνω -κρατούσας όπως φαίνεται- άποψης, 

μειονοτική γλώσσα είναι κάθε μη επίσημη σε κρατικό ή ομοσπονδιακό 

επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, η έννοια της μειονοτικής γλώσσας δεν μπορεί να 

εξετάζεται χωριστά από το ζωντανό φορέα της, το σύνολο των χρηστών της, 

είτε αυτοί αντιμετωπίζονται από το δίκαιο ως συλλογική οντότητα, είτε 

αγνοούνται.  

  Οι συντάκτες του ΕΧΠΜΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης απέφυγαν να 

χρησιμοποιήσουν τον όρο "μειονότητα" για προφανείς πολιτικούς λόγους. 

Μήπως οι διατάξεις της σύμβασης δεν απευθύνονται σε άτομα, υποκείμενα του 

δικαίου και μέλη μιας συλλογικής οντότητας που ονομάσαμε γλωσσική 

μειονότητα; Στο πρώτο του άρθρο ο Χάρτης ορίζει την έννοια της 

"περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας": εκείνη που δεν είναι επίσημη γλώσσα 

του κράτους και χρησιμοποείται "παραδοσιακά"51 από τους κατοίκους μιας 

περιοχής του, οι οποίοι αποτελούν μειοψηφία σε σχέση με το υπόλοιπο του 

πληθυσμού. Επίσης διευκρινίζεται ρητά ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι 

διάλεκτοι της επίσημης γλώσσας, ούτε οι γλώσσες των μεταναστών.  

  Από ποιο χρονικό όμως σημείο από την εγκατάσταση των μεταναστών 

μπορεί να θεωρηθεί κάποια γλώσσα μειονοτική με κριτήριο την ιστορική 

παρουσίας σε μια περιοχή; Μπορεί ένα συμβατικό κείμενο να εξαιρεί από το 

πεδίο εφαρμογής του τους μετανάστες ακολουθώντας τη γενικότερη αντίληψη 

διαχωρισμού "ιστορικών" και "νέων" μειονοτήτων, όμως οι γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται μετά από τρεις, τέσσερις και παραπάνω γενιές σε 

συγκεκριμένο τόπο θα θεωρηθούν μειονοτικές (ή περιφερειακές); Το 

φαινόμενο δεν θα είναι παράδοξο σε λίγα χρόνια στις βιομηχανικά 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Τα κριτήρια δεν παύουν να είναι τυπικά και 

λειτουργικά στο μέτρο ύπαρξης διαχωρισμού παλιών και νέων ομάδων, 

εθνικών, γλωσσικών και πολιτιστικών, ανεξάρτητα από την αιτία ύπαρξής 

τους.  

 Η διάκριση γλώσσας και διαλέκτου μερικές φορές επιφέρει έννομα 

αποτελέσματα, καθώς η τυχόν αναγνώριση μιας γλώσσας, ή μιας διαλέκτου ως 

τέτοιας από το κράτος θα την εντάξει ενδεχομένως σε νομικό καθεστώς 

προστασίας. Αντίθετα η διάλεκτος επίσημης γλώσσας του κράτους δύσκολα θα 

ξεφύγει από την αφομοιωτική τάση της πρώτης52. Πέρα από τα τυπικά κριτήρια 

της γλωσσολογίας που σχετίζονται με τη συγγένεια των ρηματικών τύπων, της 

                                         
51 Στο πρωτότυπο "traditionnellement " και "traditionally ", ο γαλλικός και ο αγγλικός όρος 
αντίστοιχα.  
52 Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές συγγενικές γλώσσες, προς την επίσημη γλώσσα του κράτους 
θεωρήθηκε ότι αφομοιώθηκαν και  συνεπώς αγνοήθηκαν από τον νομοθέτη: τα σικελικά  στην 
Ιταλία, τα βαβαρέζικα στη Γερμανία, τα προβηγκιανά στη Γαλλία.    
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γραμματικής και του συντακτικού μπορούμε να διατυπώσουμε ως εξής τη 

νομική αντίληψη για τη γλώσσα και τον προσδιορισμό της: "είναι γλώσσα ή 

διάλεκτος κωδικοποιημένη και επισημοποιημένη"53. Έτσι, μια -από 

γλωσσολογική άποψη- διάλεκτος ανακηρύσσεται de jure ή καθίσταται de facto 

επίσημη ή εθνική γλώσσα από το κράτος. Αντίστροφα, μία μειονοτική γλώσσα 

στο έδαφος ενός κράτους μπορεί να είναι επίσημη, εθνική ή μειονοτική, ή 

ακόμα και διάλεκτος στο έδαφος ενός άλλου54. 

 Συμπερασματικά θα καταλήξουμε στον παρακάτω ορισμό της 

μειονοτικής γλώσσας, όπως αναλύεται στις δύο κυριότερες εκδοχές του: 

1. Κάθε μη επίσημη ή εθνική γλώσσα που κατά τεκμήριο χρησιμοποιείται από 

ορισμένη μειοψηφία ή μειονότητα, ανεξάρτητα από την επισημοποίησή της σε 

τοπικό επίπεδο. 

2. Κάθε γλώσσα, ακόμη και εθνική ή επίσημη, η οποία χρησιμοποιείται από 

μειοψηφία του πληθυσμού.  

 

  5. Μητρική γλώσσα. 

    

  Ο ορισμός της μητρικής γλώσσας είναι απαραίτητος για την κατανόηση 

των εννοιών "μειονοτική γλώσσα" και "γλώσσα της πλειονότητας". Είναι 

δυνατό να χρησιμοποιήσουμε τέσσερα διαφορετικά κριτήρια πριν καταλήξουμε 

σε έναν ορισμό. Την καταγωγή, την ικανότητα, τον αυτοπροσδιορισμό και τη 

λειτουργικότητα55. Ένα άτομο μπορεί να έχει περισσότερες από μία μητρικές 

γλώσσες σύμφωνα με τα προηγούμενα κριτήρια. Συνεπώς πολλοί ορισμοί 

μπορούν να διατυπωθούν ανάλογα με το βαθμό συνείδησης του μειονοτικού 

χαρακτήρα της μητρικής γλώσσας. Όσον αφορά στο επίπεδο της διεκδίκησης, 

το άτομο συνειδητοποιεί τα γλωσσικά του δικαιώματα, ανάλογα βέβαια με τις 

ισχύουσες συνθήκες. Από την πλευρά του πλειονοτικού κοινωνικού στοιχείου, 

ο βαθμός συνειδητοποίησης του ατόμου ως μέλος μίας (γλωσσικής) 

μειονότητας, αξιολογείται με βάση τον ορισμό που το κράτος δίνει και 

εφαρμόζει (ή δεν εφαρμόζει) μέσα από συγκεκριμένους νομικούς κανόνες.  

  Αν δεχτούμε ότι τα κριτήρια της καταγωγής και του αυτοπροσδιορισμού 

εμπεριέχουν το μεγαλύτερο βαθμό συνειδητοποίησης της (μειονοτικής) 

                                         
53 J. Falch, supra, σ. 2 
54 Τα αλσατικά, μειονοτική γλώσσα στη Γαλλία είναι γερμανική διάλεκτος, τα προβηγκιανά στα 
όρια μεταξύ γλώσσας και διαλέκτου σε σχέση με τα γαλλικά, μειονοτική όμως γλώσσα στην 
Ιταλία, τα πομακικά διάλεκτος στη Βουλγαρία, μειονοτική γλώσσα στην Ελλάδα, τα 
(σλαβο)μακεδονικά, νοτιοβουλγαρική διάλεκτος, επίσημη γλώσσα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, μειονοτική γλώσσα στην Ελλάδα. 
55 T. Skutnabb-Kangas, Language, Literacy and Minorities, MRG International Report, London 1990, 
σ. 9. 
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ιδιαιτερότητας, μπορούμε να ορίσουμε ως μητρική γλώσσα τη γλώσσα που το 

άτομο έμαθε και χρησιμοποίησε πρώτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γλώσσα αυτή 

δεν μπορεί να ξεχαστεί ή να αντικατασταθεί από μία άλλη αργότερα, 

προσδιορισμός που γίνεται σύμφωνα με το λειτουργικό κριτήριο. Τελικά, 

μητρική είναι η γλώσσα που το άτομο θεωρεί τμήμα της προσωπικότητάς του, 

που τη χρησιμοποιεί στις κύριες κοινωνικές του επαφές, η γλώσσα δηλαδή 

στην οποία σκέπτεται, παραμιλά ή ονειρεύεται56.  

 

 6. Διγλωσσία 

  

 Η ύπαρξη δύο (σπάνια περισσότερων) γλωσσών, ανεξάρτητα από το 

νομικό καθεστώς που τις διέπει (επίσημη, εθνική, τοπική, αναγνωρισμένη ή 

όχι) στο εσωτερικό του κράτους, δεν συνεπάγεται πάντα την απόλυτη 

κατηγοριοποίηση του πληθυσμού σύμφωνα με τη μητρική του, αλλά και τη 

συνήθως ομιλούμενη, γλώσσα, καθώς για πολλούς από τους πολίτες και οι δύο 

μπορεί να είναι χρηστικές στον ίδιο βαθμό. Σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη 

υπάρχουν περισσότερες από μία τέτοιες ομάδες57. Συνήθως τα άτομα που 

ανήκουν σε τέτοιες ομάδες θεωρούνται "δίγλωσσοι". Για να προσδιορίσουμε τα 

όρια της διγλωσσίας θα ανατρέξουμε στα κριτήρια του ορισμού της μητρικής 

γλώσσας.  

 Το ζήτημα του προσδιορισμού του δίγλωσσου ατόμου αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια καθώς έτσι θα κρίνεται ο αποδέκτης του 

όποιου ειδικού νομικού καθεστώτος. Μπορούμε να θεωρούμε ως δίγλωσσο 

εκείνο το άτομο που: 

i. Έχει μάθει τις δύο γλώσσες από χρήστες των οποίων η γλώσσα ήταν 

μητρική, δηλαδή από τους γονείς ή τους δασκάλους, 

ii. Χρησιμοποιεί τις δύο γλώσσες με άνεση στο βαθμό που απαιτεί το 

κοινωνικό περιβάλλον του, και 

iii. Έχει συνείδηση της διγλωσσίας του.  

 Φυσικά όταν εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια παραπάνω από δύο 

γλώσσες αναφερόμαστε σε περίπτωση τριγλωσσίας ή γενικότερα 

πολυγλωσσίας. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι δίγλωσσο είναι το άτομο 

που πέρα από τη μητρική του γλώσσα κατέχει με αντίστοιχη ικανότητα χρήσης 

μια άλλη γλώσσα και το οποίο μπορεί να τις χειρίζεται σε κάθε περίσταση με 

                                         
56 M. Siguán, W.  F.   Mackey, Education et bilinguisme, UNESCO, Lausanne, 1986, σ. 21. 
57 Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι μόνον στην Ισλανδία και στην Πορτογαλία δεν 
αναφέρονται δίγλωσσοι πληθυσμοί, εκτός βέβαια από τις πανταχού παρούσες τσιγγάνικες 
γλώσσες. 
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παρόμοια αποτελεσματικότητα. Δεν αποκλείεται και η δεύτερη αυτή γλώσσα 

να αποτελεί επίσης μητρική του γλώσσα58. 

 

 

 Δ. Η θέση της γλώσσας στο σύγχρονο κράτος-έθνος και η 

 αντιμετώπισή της από το Δίκαιο 
 

 Από τα τέλη του 18ου αιώνα, η διαμόρφωση του κράτους-έθνους και ο 

μετασχηματισμός της έννοιας του έθνους θα ανάγουν τη γλώσσα σε κύριο 

σημείο αναφοράς της εθνικής ταυτότητας και σε συστατικό στοιχείο της 

εθνικής συνείδησης, πλειονοτικών ή μειονοτικών πληθυσμών59. Ωστόσο, ο 

ρόλος της γλώσσας μπορεί να μην είναι πρωτεύουσας σημασίας, όπως η 

θρησκεία και η καταγωγή. 

 Η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι φορέας του πολιτισμού της 

πλειονότητας, αλλά και της κρατικής εξουσίας. Είναι η γλώσσα των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας, η γλώσσα στην οποία δημοσιεύονται οι νόμοι, οι 

δικαστικές αποφάσεις και οι διοικητικές πράξεις, η γλώσσα της εκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά, η μειονοτική γλώσσα είναι φορέας της ιδιαιτερότητας 

της ομάδας που τη χρησιμοποιεί, με διαφορετικό τρόπο στις εθνικές, στις 

εθνοτικές, ή τις αμιγώς γλωσσικές μειονότητες. Έτσι, όπως η γλώσσα έπαιξε 

και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του έθνους και του κράτους-

έθνους, η διαφορετική γλώσσα της μειονότητας λειτουργεί ως στοιχείο 

αυτοπροσδιορισμού της ομάδας, στο βαθμό που αυτή έχει συνοχή και τα μέλη 

της εκδηλώνουν συλλογικά βούληση διατήρησής της, αλλά και ως σημείο 

αναφοράς στην εσωτερική κοινωνική, και μερικές φορές έννομη, τάξη. 

 Ποια είναι όμως η σχέση της εσωτερικής αυτής τάξης και της ευρύτερης 

έννομης του κράτους; Ποια η σχέση των δύο συνόλων σχετικά με τη συμβίωση 

και σύγκρουση των γλωσσικών κωδίκων τους, όταν αυτή μάλιστα φιλτράρεται 

μέσα από το δίκαιο; Το ζήτημα της προστασίας δικαιωμάτων που σχετίζονται 

με τη ιδιαίτερη γλωσσική έκφραση των μειονοτήτων αντιμετωπίζεται συνήθως 

μέσα από το συνταγματικό πλαίσιο προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων 

του πολίτη. Σε άλλες περιπτώσεις ρυθμίζεται μέσα από το πλαίσιο ήδη 

κατοχυρωμένων δικαιωμάτων συγκεκριμένων μειονοτήτων, που προβλέπονται 

από διεθνή συμβατικά κείμενα.  

                                         
58 M. Siguán, W. F. Mackey, supra., σ. 11, επίσης F. Elegoët, Bilinguisme ou domination 
linguistique?, Les Temps Modernes, No 29, 1977, σ. 212. 
59 Ά. Φραγκουδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ. 18. Αναλυτικότερα 
βλ. Δ. Μιχαήλ, Έθνος, εθνικισμός και εθνική συνείδηση, εκδ. Λεβιάθαν, [Αθήνα 1993], σ. 45 επ.  
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 Ειδική μνεία αξίζει να γίνει για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπου οι γλώσσες μέσα στη διαδικασία της πολιτικής, οικονομικής και δικαιικής 

ολοκλήρωσης των κρατών μελών, αντιπροσωπεύουν δυναμικά την ιδέα της 

εθνικής κυριαρχίας του κάθε κράτους μπροστά στο φάσμα της 

"μειονοτικοποίησής" τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι υπάρχουσες 

μειονοτικές γλώσσες στα κράτη μέλη διαφοροποιούνται και αντιμετωπίζονται 

από τα κοινοτικά όργανα σε μια τελείως ιδιαίτερη βάση προστασίας της κοινής 

πολιτιστικής κληρονομιάς όπως θα εξετάσουμε στο οικείο κεφάλαιο. Στην 

ανάπτυξη της μελέτης αυτής θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τη σχέση 

αυτή μέσα από τη πολυμορφία που παρουσιάζει το καθεστώς προστασίας στα 

ευρωπαϊκά κράτη προσεγγίζοντας ειδικότερα την περίπτωση της Ελλάδας. 

 Είναι φυσικό ο ρόλος της γλώσσας στην κάθε μειονοτική ομάδα να 

ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα μωσαϊκό συνδυασμών: εθνική ή εθνοτική με δική της 

ιδιαίτερη γλώσσα, γλωσσική, πολιτιστική ή θρησκευτική μειονότητα με 

ιδιαίτερη γλώσσα λατρείας. Πάντα τα μέλη μιας μειονότητας με γλωσσική 

ιδιαιτερότητα κατέχουν μια ισχυρή συνείδηση της εθνικής, εθνοτικής ή 

ευρύτερης πολιτισμικής και άρα των γλωσσικών τους δικαιωμάτων. Το να 

προασπίσει ή να παραμελήσει τη χρήση της γλώσσας του και γενικά κάθε τι 

που αφορά σε αυτήν, αποτελεί για το δίγλωσσο μέλος μιας γλωσσικής 

μειονότητας ανάμειξη πολιτικού χαρακτήρα στα πράγματα της μειονοτικής 

οντότητας, συχνά με επιπτώσεις στο νομικό σύστημα του κράτους. Όπως είναι 

φανερό, υπάρχει μια βαθιά σχέση μεταξύ της γλώσσας και του πολιτισμού που 

εκφράζεται κάθε φορά μέσα από αυτή. Θα ήταν απλοϊκό ωστόσο να ταυτίζαμε 

τη γλωσσική με την πολιτιστική έκφραση των λαών και των εθνοτικών 

ομάδων: πολλές φορές η ίδια γλώσσα δεν εκφράζει ίδιες πολιτισμικές αξίες, 

παράδειγμα τα ολλανδικά στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, ή τα γερμανικά στη 

Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία. Αντίστροφα, το ίδιο πολιτισμικό 

σύστημα μπορεί να εκφράζεται μέσα από τη χρήση διαφορετικών γλωσσών, 

όπως συμβαίνει στην Ελβετία και το Βέλγιο. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες ένας ιδιαίτερος κλάδος του δικαίου 

αναπτύχθηκε με σκοπό να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα, όσο και στις 

ιδιαίτερης σημασίας συγκρουσιακές σχέσεις που προέρχονται από τη θέση και 

τη χρήση των γλωσσών μεταξύ διαφορετικών ομάδων, μειονοτήτων και 

πλειονοτήτων στο χώρο του εθνικού, αλλά και του διεθνούς δικαίου60.  

                                         
60 Βλ. J.-G. Turi, Le droit linguistique. La naissance d'une nouvelle science juridique, Langue(s) et 
identité, Y. Peeters (επιμ.), Mélanges offertes à G. Heraud, Académie International de Droit 
Linguistique, Bruxelles/Rennes 1993, σ. 19 επ.  
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 Έχοντας υπόψη τις εξελίξεις που συντελούνται στο πλαίσιο της γένεσης 

του "διεθνούς δικαίου της γλώσσας", θα εξετάσουμε στη συνέχεια το νομικό 

καθεστώς των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων: το σύνολο κανόνων 

δεσμευτικού ή κατευθυντήριου χαρακτήρα που απευθύνεται στα ευρωπαϊκά 

κράτη και που πηγάζει από διεθνή κείμενα, τα οποία έχουν συνταχτεί στους 

κόλπους διεθνών οργανισμών (κυρίως ευρωπαϊκών). Θα εξετάσουμε επίσης τις 

δραστηριότητες των τελευταίων στην πορεία διαμόρφωσης de lege ferenda 

νέων κανόνων δικαίου με το σχηματισμό ή την έκφραση τάσης σχηματισμού 

διεθνούς εθίμου61. Μέσα από την αξιολόγηση των κειμένων αυτών, αλλά και 

αφού λάβουμε υπόψη μας την εσωτερική νομοθεσία των κρατών, θα 

επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε τα γλωσσικά αυτά δικαιώματα και να 

διερευνήσουμε το περιεχόμενό τους.  

 Τέλος, θα ασχοληθούμε ξεχωριστά με την ελληνική έννομη τάξη και την 

αντιμετώπιση των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων της, καθώς και τη 

νομική θέση των μειονοτικών γλωσσών της, λαμβάνοντας υπόψη μας το 

περιβάλλον και την προοπτική της διαμόρφωσης και εφαρμογής των κοινών 

για τα ευρωπαϊκά κράτη κανόνων διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. 

                                         
61 Βλ. σχετικά, Χ. Ροζάκη, Εθνικισμοί και μειονότητες στα Βαλκάνια, περιοδικό Επιλογή, 
Νοέμβριος 1993, σ. 38.  


