
 
 
 
 

 

 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

1. Η προστασία της γλωσσικής ιδιαιτερότητας ως κανόνας του διεθνούς 

δικαίου προστασίας των μειονοτήτων 
 

 Η δικαιική προστασία των μειονοτήτων, ύστερα από την κατάρρευση 

του διπολικού διεθνούς νομικοπολιτικού συστήματος, αλλά και την 

αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης και των  

δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικού χαρακτήρα, τείνει να επαναπροσδιοριστεί 

με τη δημιουργία νέων ειδικότερων κανόνων θετικού διεθνούς δικαίου. 

Ωστόσο, η τυχόν επιβολή των κανόνων αυτών στους εκάστοτε ηττημένους ή 

αδύναμους, θα οδηγήσει πιθανόν στην ίδια τύχη που γνώρισε το αντίστοιχο 

σύστημα προστασίας των μειονοτήτων της ΚτΕ: δεν θα επιζήσει παρά μέχρι 

την επόμενη σύρραξη910. 

 Πέρα από τις δυσκολίες που συνδέονται με την εφαρμογή των κανόνων 

δικαίου, συχνά προστίθενται και εκείνες που απορρέουν από τον αόριστο 

χαρακτήρα τους. Κανόνες δικαίου, διατυπωμένοι με τέτοιο τρόπο προκειμένου 

να διευκολύνουν την επικύρωση ενός διεθνούς νομικού κειμένου, δεν 

επιφέρουν τελικά συγκεκριμένα έννομα αποτελέσματα. Είναι συνήθως η 

περίπτωση των κειμένων που διαμορφώνονται σε οικουμενικό επίπεδο και τα 

οποία δεν εκφράζουν τη χαλαρή δικαιοπρακτική βούληση παρά μόνο μιας 

μερίδας της διεθνούς κοινωνίας. Συχνά, ο ίδιος κανόνας δικαίου αποδεικνύεται 

ανεπαρκής απέναντι σε μία εξαιρετική πολυμορφία καταστάσεων. Έτσι, η 

προσέγγιση των προβλημάτων των μειονοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο 

                                         
910 Το ερώτημα ήδη τέθηκε, με τους όρους αναγνώρισης των νέων δημοκρατιών σχετικά με την 
προστασία των μειονοτήτων από την Επιτροπή Διαιτησίας, supra. Βλ. επίσης, P. Herman, E. 
Remacle, Vers un nouveau droit des minorités?, A la recherche du nouvel ordre mondial I, Le droit 
international à l'épreuve, Ed. Complexe, Bruxelle, 1993, σ. 138 και A. Fenet, Mutations internationales 
et protection de minorités, Mutations internationales et évolution des normes, C.-H. Thuan, A. Fenet 
(επιμ.), PUF Amiens 1994, σ. 49 επ. 
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φαίνεται να είναι πιο πραγματιστική και αποτελεσματική. Πρώτα γιατί οι 

περιπτώσεις υπό εξέταση στο ίδιο χώρο είναι συχνά ομοιογενείς και ο 

χαρακτήρας των μειονοτήτων συγγενής και δεύτερον, γιατί ορισμένοι 

περιφερειακοί διεθνείς οργανισμοί είναι εξειδικευμένοι σε ζητήματα 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και επίλυσης διαφορών 

που προκύπτουν σχετικά. 

 Στο γεωγραφικό χώρο που προσδιορίζεται από τη δραστηριότητα των 

ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών, τα γλωσσικά ζητήματα των μειονοτήτων 

μπορούν να βρούν πιο πρόσφορες λύσεις προς τη διατήρηση και προστασία της 

ξεχωριστής τους ταυτότητας. Η ευρωπαϊκή γλωσσική και πολιτισμική 

πολυμορφία μπορούν και πρέπει να προστατευθούν από τις κεντρομόλες τάσεις 

αφομοίωσης. Η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα911 που τόσο συχνά επικαλούνται 

όσοι αποσκοπούν στην πολιτική προσέγγιση των κρατών της ηπείρου μας, δεν 

μπορεί να προαχθεί παρά μόνο με την ύπαρξη της κατάλληλης πολιτικής 

βούλησης, εκφρασμένη  μέσα από τη θέσπιση των αντίστοιχων κανόνων 

δικαίου. Η συνομολόγηση διμερών συμφωνιών, όπως και η εισαγωγή 

διατάξεων, μέσα από νόμους και Συντάγματα, στην εσωτερική έννομη τάξη, 

κυρίως, των κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, παρακολουθεί την 

έντονη δραστηριότητα σύνταξης σχεδίων συμβατικών κειμένων, καθώς και την 

υπογραφή των κειμένων της -μέχρι το 1994- ΔΑΣΕ, που αναφέρονται σε 

θέματα μειονοτήτων, από το σύνολο των κρατών μελών της. Ήδη η θέσπιση 

κανόνων εσωτερικού δικαίου σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις τείνει να 

χαρακτηρίσει ένα κοινό ομοιογενές ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας των 

μειονοτήτων και της γλωσσικής τους ταυτότητας, όπως αυτό διατυπώνεται 

μέσα από την τάση διαμόρφωσης κανόνων δικαίου912, το περιεχόμενο των 

οποίων πολύ συχνά είχε ήδη διατυπωθεί στο παρελθόν από τα κείμενα 

δεσμευτικού χαρακτήρα που ίσχυσαν στη διάρκεια του μεσοπολέμου υπό την 

εγγύηση της ΚτΕ. 

 Ασφαλώς, πολλά από τα ζητήματα που θίξαμε στα δύο πρώτα  μέρη της 

μελέτης αυτής δεν μπορούν να απαντηθούν οριστικά. Η προσφορότητα για 

παράδειγμα της προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

μέσα από κείμενα οικουμενικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, εξαρτάται από 

πολιτικούς και νομικούς μεταβλητούς παράγοντες στο χώρο και το χρόνο, ώστε 
                                         
911 Σχετικά βλ. το ιδιαίτερα εμπεριστατωμένο άρθρο τoυ A. Fenet, L'identité  européenne : Une 
interrogation ancienne, L'identite politique, PUF, Amiens 1994, σ. 397 επ. και τη μονογραφία του G. 
Soulier, L'Europe, A. Colin, Paris 1994.  
912 Bλ. M. Virally, A propos de la "lex ferenda", Mélanges offertes à Paul Reuter, Le droit 
international: Unité et diversité, Pedone, Paris 1981, σ. 526. Για τη δυναμική, τις σχέσεις και τη 
μετεξέλιξη των πηγών του διεθνούς δικαίου W. Friedmann, The Changing Structure of International 
Law, Stevens & Sons, London, 1964, σσ. 117-151. 
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να απαιτείται η επί μέρους ουσιαστική μελέτη και διατύπωση συγκεκριμένης 

πρότασης αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν. Η 

συστηματική έρευνα των διεκδικήσεων και των αναγκών των μειονοτικών 

ομάδων, καθώς και η συγκεκριμενοποίηση της νομικής αντιμετώπισής τους σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, συνιστούν την προσφορότερη μέθοδο 

προσέγγισης και προϋπόθεση κάθε βιώσιμης νομικής προστασίας της 

γλωσσικής ετερότητας. 

 Η διαμόρφωση γλωσσικών δικαιωμάτων αλλά και κανόνων προαγωγής 

των μειονοτικών γλωσσών, ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό και τη νομική 

προστασία των χρηστών τους, είναι δυνατό να αποτελέσουν μία διορθωτική 

παρέμβαση στην τάση συρρίκνωσης ή εξαφάνισης των ασθενέστερων μορφών 

πολιτισμού. Οι αρχές του πλουραλισμού και η ελευθερία της έκφρασης δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν παρά σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, όπου δεν 

έχουν θέση η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου "αν και πρέπει καμιά φορά να 

εξαρτούμε τα συμφέροντα των ατόμων από εκείνα των ομάδων, η δημοκρατία 

δεν πρέπει να παραπέμπει στη μόνιμη υπεροχή της γνώμης της πλειοψηφίας. 

Απαιτείται όμως μία ισορροπία που να εξασφαλίζει στις μειοψηφίες/μειονότητες 

μία δίκαιη μεταχείρηση και που να αποφεύγει κάθε κατάχρηση των μέσων που 

διαθέτει η κυρίαρχη θέση "913. Ωστόσο, η κατοχύρωση δικαιωμάτων και 

ελευθεριών δεν αρκεί για την πραγμάτωση των παραπάνω αρχών. Η εφαρμογή 

θετικών μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα χρήσης και κυρίως εκμάθησης των 

μειονοτικών, ή λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών αποτελεί το απαραίτητο 

συμπλήρωμα κάθε θεσμικού πλαισίου προστασίας, ανάλογα με την περίπτωση,  

τις ελλείψεις και τις ανάγκες.  

 Εξάλλου, η προστασία της εθνοτικής και γλωσσικής ιδιαιτερότητας 

προβάλει όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική καθώς "ζούμε σε μία κατάσταση 

πολιτισμικής όσμωσης, όπου οι επιδράσεις περνούν μέσα από τα πορώδη 

σύνορα, οι εθνικές παραδόσεις σβήνουν και η κίνηση προς ένα ομοιόμορφο, 

μηχανοποιημένο, στερεότυπο σχήμα πολιτισμού έχει γίνει ακαταμάχητη "914. 

 

 

 

 

 
                                         
913 Υπόθεση Young, James, Webster κατά Ην. Βασιλείου, Απόφαση του Δικαστηρίου της 
13.8.1982, Série Α, No 44, σ. 63.   
914 Α. Καίσλερ, ο Λωτός και το Ρομπότ,  Εκδ. Χατζηνικολή, (μτφ. Γ. Κοβαλένκο), Αθήνα 1983, 
σ. 249.           
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2. Η αντιμετώπιση των μειονοτικών γλωσσών από την Ελλάδα στο υπό 

διαμόρφωση διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς προστασίας τους 
 

 Α. Η θέση των μειονοτικών γλωσσών στην σύγχρονη ελληνική 

 κοινωνία, η αντιμετώπισή τους από το δίκαιο και οι διαγραφόμενες 

 προοπτικές 

 

 Στην Ελλάδα, χώρα με ιδιαίτερα υψηλή γλωσσική ομοιογένεια, 

χρησιμοποιούνται ορισμένες μειονοτικές γλώσσες από έλληνες πολίτες που 

ανήκουν είτε σε αντίστοιχες εθνοτικές ή εθνικές μειονοτικές ομάδες, είτε σε 

ομάδες οι οποίες συνδέονται χαλαρά από το γεγονός της χρήσης και μόνο της 

συγκεκριμένης  γλώσσας. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι χρήστες των μειονοτικών 

γλωσσών στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι δίγλωσσοι, χρήστες και της 

ελληνικής γλώσσας. Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης απέναντί τους915, αλλά 

και η θέσπιση νομικού καθεστώτος πλαισίου προαγωγής της γλωσσικής 

ιδιαιτερότητας ορισμένων γλωσσών εξαρτήθηκε ιστορικά από πολλούς 

παράγοντες, εσωτερικών συσχετισμών εξουσίας, οικονομικών συμφερόντων ή 

κοινωνικών συγκρούσεων. Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές 

βαλκανικές χώρες φαίνεται ότι επέδρασαν καταλυτικά κυρίως στο παρελθόν, 

χωρίς να έχουν παύσει να παίζουν σημαντικό ρόλο για ορισμένες μειονοτικές 

ομάδες ακόμη και σήμερα. 

 Η θέση των μειονοτικών γλωσσών που χρησιμοποιούνται στον ελληνικό 

χώρο είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας και 

αναγνώρισής τους παρά μόνο στην περίπτωση της τουρκικής. Αλλά και πάλι, 

παρόλες τις νομικές δεσμεύσεις, η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της 

Λωζάνης παραμένει ελλιπής, καθώς η εκπαίδευση των τουρκόφωνων ελλήνων 

πολιτών δεν συνεπάγεται την άρτια εκμάθηση της ελληνικής, αλλά ούτε και της 

τουρκικής γλώσσας. Η βελτίωση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής, 

όπως και της κατάρτισης των δασκάλων των μειονοτικών σχολείων κρίνεται 

απαραίτητη σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κυρίως τις κοινωνικές 

ανάγκες, διδασκαλία των άλλων μειονοτικών γλωσσών. Επίσης, απαραίτητη θα 

πρέπει να θεωρείται, η λήψη θετικών μέτρων προαγωγής μειονοτικών γλωσσών 

για την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα εκείνων που παραγνωρίζονται από την 

πολιτεία, παρά τη χρήση τους από πολυάριθμες ομάδες,  ή εκείνων που 

βρίσκονται σε πορεία εξαφάνισης σε όσες περιοχές αυτές χρησιμοποιούνται και 

                                         
915 Βλ. αποτελέσματα της μη δημοσιευμένης έρευνας σχετικά με τη στάση της κοινής γνώμης, 
Lambrakis Research Foundation, Minorities in Greece, The Perceptions of Aliens and the Constitution 
of Otherness, Athens, 1993. 
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με την προϋπόθεση βέβαια να το επιθυμούν και να το ζητούν οι χρήστες τους. 

Στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση νομικού καθεστώτος στην Ευρώπη, αλλά και 

στο χώρο των πολιτικών συσχετισμών στα Βαλκάνια, θα ήταν σκόπιμη η 

υιοθέτηση πολιτικών απαγκίστρωσης των μειονοτήτων από τις καταστάσεις 

που τις καθιστούν μοχλό διεκδικήσεων (βλ. Τουρκία) και η παράλληλη δόμηση 

ενός μοντέλου σταθερότητας και γέφυρας συνεννόησης. Η Ελλάδα, χώρα της 

οποίας η κοινωνία διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας και του 

πλουραλισμού, και στην έννομη τάξη της οποίας ισχύει το κοινοτικό και 

ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκαιο, καλείται να απαντήσει στην πρόκληση που της 

δίνει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στα Βαλκάνια. Έχει την δυνατότητα να 

καθιερώσει πρώτη αλλαγές, πολιτικού και νομικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας 

αποφασιστικά στην εδραίωση της ασφάλειας μέσα από την ουσιαστική 

προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων και την προαγωγή των μειονοτικών 

γλωσσών. Η έλλειψη διεθνών δεσμεύσεων δεν θα πρέπει να αποτελέσει 

εμπόδιο στην ανάληψη θετικών ενεργειών προστασίας της πολυμορφίας του 

πολιτιστικού πλούτου που συνιστά η γλωσσική ιδιαιτερότητα. Εξάλλου, στο 

ευρύτερο πλαίσιο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η θέσπιση κανόνων 

προστασίας της μειονοτικής ετερότητας θεμελιώνεται στο αντικειμενικό  

γεγονός της ύπαρξης τέτοιων διαφοροποιών χαρακτηριστικών, αλλά και της 

συλλογικά  εκδηλωμένης βούλησης διεκδίκησης της διατήρησής τους. 

 

2.  Το υπό διαμόρφωση νομικό καθεστώς στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο 

 και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα 

 

 Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, συμμετέχει κατά κανόνα στις εργασίες των αρμόδιων 

οργάνων σχετικά με την επεξεργασία και τη διατύπωση νέων κανόνων δικαίου 

προστασίας των μειονοτήτων. Οι προσπάθειες υιοθέτησης νέων συμβατικών 

κειμένων αφιερωμένων εξ' ολοκλήρου στην προστασία των μειονοτήτων 

καταδεικνύει την τάση δημιουργίας ενός νέου, ευρωπαϊκού κυρίως, 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη θα δεσμεύονται από κοινούς 

κανόνες και θα υπέχουν παρόμοιες υποχρεώσεις ανάλογα βέβαια με τις 

πραγματικές συνθήκες και την κατάσταση των μειονοτήτων τους. Η τάση 

ομογενοποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου έχει κατά κύριο λόγο παγιωθεί στην 

περίπτωση των κλασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι είναι η σειρά των δικαιωμάτων των μειονοτήτων να ενταχθούν 

στο corpus που ήδη έχει σχηματιστεί. 
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 Εξάλλου, για λόγους εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα 

αδιαφορεί για την ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και δεσμεύσεων, 

επαναλαμβάνοντας τακτικά ότι δεν υπάρχει και δεν αναγνωρίζει άλλη 

μειονότητα εκτός από τη μουσουλμανική, το καθεστώς της οποίας ρυθμίζεται 

από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923. Κείμενο, που όπως δείξαμε, αφ' ενός 

δεν ανταποκρίνεται πλέον στις νομικοπολιτικές συνθήκες στις, και για τις 

οποίες δημιουργήθηκε. Αφ' ετέρου θα μπορούσε να αντικατασταθεί με τη 

θέσπιση μονομερών δεσμεύσεων από την πλευρά της Ελλάδας και με 

αποτέλεσμα τη νομική απαγκίστρωση της μειονότητας από κάθε τουρκική 

παρέμβαση. Ήδη, η αναγνώριση της ύπαρξης τριών γλωσσικών μειονοτήτων, 

συνθετικών μερών της ευρύτερης μουσουλμανικής, αποτελεί ένα βήμα 

προόδου για την ελληνική πολιτική, η οποία κινδυνεύει να βρεθεί απλός θεατής 

στο περιθώριο του διεθνούς δικαιοπαραγωγικού γίγνεσθαι. 

 Η διατύπωση νέων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ενός κυρίως ευρωπαϊκού 

δικαίου προστασίας των μειονοτήτων, όπως αυτά διαμορφώνονται τα 

τελευταία χρόνια, υφαίνουν ένα ιδιαίτερα προοδευτικό σύστημα κανόνων, 

εκφράζοντας τη βούληση για προστασία της ευρωπαϊκής εθνο-γλωσσικής 

ταυτότητας, της οποίας συστατικό μέρος αποτελεί ο ελληνικός πολιτισμός και 

τα "μειονοτικά" του στοιχεία.  

 Το ενδιαφέρον ερώτημα που τίθεται άμεσα σχετίζεται με τις προοπτικές 

προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην τάση θετικοποίησης του 

ευρωπαϊκού δικαίου απευθύνεται στους αρμόδιους μηχανισμούς λήψης 

πολιτικών αποφάσεων αλλά και σχεδιασμού κάθε νομοτεχνικού έργου. Το 

μέλλον μιας πολιτικά ενωμένης "Ευρώπης των 15" μεταβάλλει εξ' ολοκλήρου 

τη θέση όχι μόνο των μειονοτικών γλωσσών στην Ελλάδα, αλλά και της 

ελληνικής, η οποία στον κοινοτικό χώρο θα ανήκει στο άμεσο μέλλον στην 

ομάδα των "λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών". Μπροστά σε μία τέτοια 

προοπτική, το ζήτημα της αναγνώρισης των μειονοτικών γλωσσών του  

ελληνικού χώρου και η απόδοση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στα πρόσωπα 

που τις χρησιμοποιούν, εναρμονίζεται όχι μόνο με τις επιταγές ενός διεθνούς 

δικαίου προστασίας των μειονοτήτων, αλλά και κάθε κράτους δικαίου που 

μεριμνά για το συμφέρον των ίδιων του των πολιτών. 

 


