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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η περιοχή των Βαλκανίων χαρακτηρίζεται από εντάσεις, άλλοτε εκρηκτικές, 

άλλοτε πιο ήπιες. Ένα από τα πιο κύρια στοιχεία, τοποθετημένο μέσα σε γενικό 

πλαίσιο αποσταθεροποίησης, είναι οι μειονότητες, πιο συγκεκριμένα είναι η σχέση 

μεταξύ κράτος – μειονότητας.  

 Οι μειονότητες στα Βαλκάνια, συχνά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την 

άσκηση ισχύος ή επίδειξη δύναμης/ υπεροχής ανάμεσα στα κράτη. Σχεδόν όλες οι 

μειονότητες στην περιοχή των Βαλκανίων, πλην λίγων εξαιρέσεων ( Ρομά, Πομάκοι 

κ.α), έχουν συγγένεια γλωσσική, θρησκευτική ή εθνοτική με γειτονικά κράτη. Το 

μειονοτικό φαινόμενο δεν αποτελεί ένα ζήτημα που προέκυψε από την κατάρρευση 

των κομμουνιστικών καθεστώτων και την δημιουργία των βαλκανικών εθνικών 

κρατών, αλλά προϋπήρχε και μέσα στις δυο μεγάλες αυτοκρατορίες, της Οθωμανικής 

και των Αψβούργων, που επεκτεινόταν στην Χερσόνησο του Αίμου.  

 Από την εποχή των Αψβούργων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας έως και 

σήμερα, οι διεκδικήσεις των μειονοτήτων για τα δικαιώματα τους ήταν απόρροια της 

σχέσης πλειονότητας και μειονότητας. Μέχρι και το 1990, δεν υπήρχε κανένα νομικό 

πλαίσιο για την προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων. Με την πτώση του 

κομμουνισμού και την δημιουργία των νέων εθνικών κρατών, ήρθε στην επιφάνεια 

της διεθνούς πολιτικής σκηνής το ζήτημα των μειονοτήτων και η προστασία των 

δικαιωμάτων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ και άλλοι οργανισμοί παγκοσμίας 

εμβέλειας θεσμοθέτησαν νομικά κείμενα για τα μειονοτικά δικαιώματα, όπως η 

Σύμβαση- Πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις 

περιφερειακές  και μειονοτικές γλώσσες. Ταυτόχρονα, το μέλημα των ευρωπαϊκών 

και διεθνών οργανισμών ήταν να προωθήσουν την φιλελεύθερη πολυπολιτισμικότητα 

στις μεταβατικές δημοκρατίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Το θέμα της παρούσας εργασίας πραγματεύεται τις πολιτικές ενσωμάτωσης/ 

αφομοίωσης που εφαρμόστηκαν, στις μεταβατικές δημοκρατίες της δυτικής 

Βαλκανικής Χερσονήσου, και συγκεκριμένα στα κράτη της Κροατίας και  της 

FYROM. Αρχικά δίνεται μια προσέγγιση το πώς ορίζεται μια μειονότητα και 

αναφέρονται οι πιο βασικές διεθνείς συμβάσεις προστασίας για τα μειονοτικά 
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δικαιώματα και τα πιο βασικά μοντέλα μειονοτικής πολιτικής που έχουν εφαρμοστεί. 

Στην συνέχεια, γίνεται μια ανάλυση περί της πολυπολιτισμικότητας και των δυο 

κύριων προσεγγίσεων της, δηλαδή της ταιϋλοριανής σκέψης και της φιλελεύθερης 

πολυπολιτισμικότητας. Επίσης, εξετάζονται οι τρεις στρατηγικές των ευρωπαϊκών 

οργανισμών που εφαρμόστηκαν στα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται οι μειονοτικές πολιτικές της Κροατίας και της 

ΠΓΔΜ, και οι απαντήσεις των μειονοτήτων στις κυβερνήσεις του Ζάγκρεμπ και των 

Σκοπίων αντίστοιχα.    
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 

 

«Η έννοια της μειονότητας είναι μια έννοια πολυσήμαντη που προσδιορίζεται 

μέσα από ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και νομικούς παράγοντες, που της 

προσδίδουν μια έντονα πολιτική δυναμική στις διεθνείς σχέσεις των κρατών μέχρι και 

σήμερα» (Κατσιγιάννη-Παπακωνσταντίνου, 2007: σ.23). Μέχρι και σήμερα, δεν έχει 

υπάρξει ένας κοινός αποδεκτός ορισμός για τις μειονότητες, με συνέπεια να γίνεται 

μια προσέγγιση «με περιγραφικαί και εξωνομικά στοιχεία» ( Κατσιγιάννη,2007). «Στο 

πλαίσιο της ΔΑΣΕ/ ΟΑΣΑ, μειονότητες θεωρούνται οι μη κυρίαρχες αυτόχθονες 

ομάδες, που αποτελούν αριθμητικές μειονότητες στο πλαίσιο ενός κράτους» 

(Κοππά,1997 σ.32 αναφέρεται στον Alexis Heraclides, The CSCE and Minorities (the 

negotiations and the comimitments, 1972-1992)». Σύμφωνα με την Κοππά 

(1997),όμως, «με τον όρο «μειονότητα», αναφερόμαστε σε μια μη κυρίαρχη ομάδα 

πολιτών ενός κράτους, που αποτελούν αριθμητική μειοψηφία και που διαθέτουν 

διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά η γλωσσικά χαρακτηριστικά από την πλειοψηφία 

του πληθυσμού, έχουν συνείδηση μια ξεχωριστής ταυτότητας καθώς και τη θέληση 

να τη διατηρήσουν. Επιπλέον τα μέλη μιας ομάδας είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους, 

έχουν την ίδια συλλογική θέληση επιβίωσης και στοχεύουν στην ουσιαστική και 

νομικά κατοχυρωμένη ισότητα δικαιωμάτων με την πλειονότητα». Η Κατσιγιάννη 

(2007) συμφωνεί με την άποψη ότι δεν υπάρχει κοινός αποδεκτός ορισμός για το τι 

είναι μειονότητα και δίνει έναν «ορισμό κατά προσέγγιση»: η μειονότητα συνιστάται 

από ένα κοινωνικό σύνολο ατόμων το οποίο υστερεί αριθμητικά από ένα ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο με το οποίο συναποτελούν τον πληθυσμό ενός κράτους και 

διακρίνεται από αυτό με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία, κυρίως τη θρησκεία, 

την εθνικότητα- εθνότητα, τη γλώσσα, τις ιστορικές και κοινωνικές παραδόσεις. 

Επισημαίνει ότι από τα … διακρατικά στοιχεία… που επικρατεί και χαρακτηρίζει 

κυρίως μια μειονότητα σε σχέση με την πλειονότητα του υπόλοιπου πληθυσμού μπορεί 

να τις δώσει και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, δηλαδή, γλωσσική, θρησκευτική ή 

εθνοτική μειονότητα.  

Επιπλέον υπάρχει περίπτωση ένα ή περισσότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

μια μειονότητα, να συνυπάρχουν και ένα από όλα αυτά να αποτελεί το «κύριο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής ή μιας άλλης μειονότητας» (Κατσιγιάννη, 2007). Η 

μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Η 
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συνθήκη της Λωζάννης την αναγνωρίζει ως θρησκευτική μειονότητα, συνυπάρχουν 

τρεις μειονοτικοί πληθυσμοί ( Πομάκοι, ρομά και τουρκογενείς ή τουρκόφωνοι). 

Δηλαδή το μόνο κοινό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις τρεις μειονότητες είναι η 

θρησκεία. 

Αξίζει να σημειωθεί, χώρες ,όπως Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία, «δεν 

χρησιμοποιούν τον όρο «μειονότητα» παρά μόνο για ομάδες που αναγνωρίζονται ως 

τέτοιες και προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες» (Κοππά,1997). Όπως αναφέρει ο 

Ηρακλείδης στο άρθρο του Ελληνική μειονοτική πολιτική: Η αναχρονιστική στάση και 

τα αίτια της, το ελληνικό κράτος υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ή μη ύπαρξη μιας 

μειονότητας είναι ζήτημα νομικό και μονό. Ορίζεται από το δίκαιο της χώρας ή από 

διεθνή συνθήκη. Πρέπει να αναφερθεί ότι το 1935 το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς 

Δικαίου( Δ.Δ.Δ.Δ) αποφάσισε  ότι η ύπαρξη μιας μειονότητας είναι ζήτημα πραγματικό 

και όχι νομικό. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με αρκετές χώρες που έχουν μια 

μακροχρόνια αντιμειονοτική πολιτική ( π.χ. Ελλάδα, Τουρκία Γαλλία κ.α). 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Η αρχή της προστασίας των μειονοτήτων, των εθνικών ομάδων όπου με βάση 

την φυλή, την γλώσσα, την θρησκεία ή και συνήθως με τα τρία στοιχεία, διακρίνονται 

από την πλειονότητα του κράτους, δεν είναι κάτι νέο. Μια τέτοια προστασία 

μπορούμε να βρούμε στην ειρήνη του Augsbourg, στο σύμφωνο της Βαρσοβίας 

(1573) , στο Έδικτο της Νάντης (1598) ως και στην Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648). 

Με το Συνέδριο της Βιέννης (1815) τίθεται  η προστασία των μειονοτήτων και 

αναγνωρίζεται η ελευθερία της συνείδησης στους υπηκόους του Βελγίου και της 

Ολλανδίας. Με το άρθρο 9 της Ειρήνης των Παρισίων(1856) κατοχυρώνεται η 

ισότητα των κατοίκων του Porte σε φυλετικά και πνευματικά πολιτιστικά θέματα. 

Στην συνέχεια το Συνέδριο του Βερολίνου(1878) λαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα για 

τις θρησκευτικές διακρίσεις στων νεοσύστατων κρατών στα Βαλκάνια. Μετά από τον  

Ά παγκόσμιο πόλεμο, η προστασία των μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων 

επέρχεται στην κυριαρχία της Κοινωνίας των Εθνών.(Χατζηκωνσταντίνου,1977). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα της Κοινωνίας των Εθνών, για την 

προστασία των μειονοτήτων δεν  λειτούργησε για δυο λόγους, όπως επισημαίνει ο 
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Mario Apostolov στο άρθρο του Minority Rights and Security in the Balkans. Πρώτον 

η απροθυμία των κρατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις 

μειονότητες, και δεύτερον η πρακτική του ναζιστικού καθεστώτος να χρησιμοποιούν 

τις μειονότητες με σκοπό την κατάκτηση χωρών.1 

Αυτό οδήγησε σε αλλαγή της στάσης για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, 

μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο (1945). Η έννοια των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

κρυσταλλώνεται ως ένα από τα δικαιώματα του ατόμου που ανήκει σε μειονότητες. 

Τα Ηνωμένα Έθνη, η ΔΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, κλπ, ενστερνίστηκαν την 

παραπάνω αντίληψη. Δηλαδή ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων δεν είναι παρά 

ατομικά δικαιώματα. Κατά περίοδο του Ψυχρού πολέμου υπήρξε σιωπηρή συναίνεση 

ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση ότι δεν πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα 

μειονοτικά θέματα και τα δικαιώματα των μειονοτικών πληθυσμών θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζονται ως ατομικά δικαιώματα2.( Apostolov, 1995). 

Οι ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

παρέμεναν πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με τη θέσπιση κανόνων δικαίου όσο αφορά στα 

δικαιώματα των μειονοτήτων[…]. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο πρώτος 

οργανισμός που αντέδρασε στην[…] πρόκληση για την θέσπιση των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων.(Τσιτσελίκης, 1996).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που προωθεί, 

ξεκίνησε να ενεργεί με μία διαφορετική προοπτική. Αρχικά, κατοχύρωσε την χρήση 

των επίσημων γλωσσών των κρατών μελών της. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο περνούσε ψηφίσματα για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Θα 

μπορούσε να αναφερθούν δυο βασικοί λόγοι για την αλλαγή της στάσης των 

                                                           
1 Άλλοι λόγοι αποτυχίας του συστήματος της ΚτΕ για την προστασία των μειονοτήτων ήταν: 1) το 

καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων χαρακτηριζόταν από την αντίληψη της πολιτικής 

αναγκαιότητας και σκοπιμότητας, 2) δεν είχε συγκεκριμένη φιλοσοφία, 3) η παρεμβατική δυνατότητα 

της ΚτΕ δεν λειτουργούσε πάντα, λόγω ότι χρειαζόταν ομοφωνία από το Συμβούλιο για την λήψη της 

απόφασης. ( για περεταίρω ανάλυση βλ. Παναγιωτίδης, Ν. (2005) Δικαιώματα και Μειονότητες, 

(χωρίς έκδοση) Αλεξανδρούπολη) 

2 Λόγω του ατομικού φιλελευθερισμού, που διακατείχε τα κράτη της Δύσης, αλλά και λόγω του 

φαινομένου της αποαποικοποιήσης, επεδίωξαν και το πέτυχαν( αφού τα Η.Ε. τελούσαν υπό πλήρη 

δυτική επιρροή) τα ανθρώπινα δικαιώματα να προσλάβουν ατομικό και όχι συλλογικό χαρακτήρα. 

Απόρροια του παραπάνω ήταν να υιοθετήσουν  την στάση αύτη και στα μειονοτικά δικαιώματα 
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ευρωπαϊκών διεθνών οργάνων, όσον αφορά για τα μειονοτικά δικαιώματα, και κατ’ 

επέκταση για την προστασία των μειονοτικών πληθυσμών. Η πτώση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού και η συμμετοχή  των κρατών της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης στα διεθνή fora διαπραγματεύσεων ήταν ένας από τους βασικούς λόγους 

της αλλαγής ευρωπαϊκής στάσης. Ο δεύτερος λόγος ήταν ο εθνικισμός. Η 

επανεμφάνιση του εθνικισμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και ειδικότερα στις χώρες που 

πριν το 1990 είχαν κομμουνιστικά καθεστώτα, ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για την 

«συνολική θεώρηση του ζητήματος των μειονοτήτων κυρίως στους κόλπους[…]του 

ΟΑΣΕ.» (Τσιτσελίκης, 1996). 

ΟΗΕ 

 

Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, όπως άλλωστε και παλαιότερα το 

Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών, δεν περιέχει ειδική ρήτρα σχετική με την 

προστασία των μειονοτήτων. Όμως, και σ’ αντίθεση με το Σύμφωνο, ο Χάρτης 

εξαγγέλλει την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας και 

της μη διάκρισης. ( Τσιτσελίκης, 1996). Συγκεκριμένα, αναφέρει στο άρθρο 1, παρ. 3  

σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι να επιτύχουν τη διεθνή συνεργασία για την 

επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού ή 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα και να προωθήσουν και ενθαρρύνουν το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση 

φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας.  

Τον Δεκέμβριου του 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε περιεχόμενο 

ψηφίσματος, χωρίς ψηφοφορία σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν 

σε εθνοτικές ή εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. Πρώτη φορά 

αναφέρεται εξ ολοκλήρου εκτενώς και αποκλειστικώς στα δικαιώματα3 των ατόμων 

που ανήκουν στις μειονότητες…. Τα δικαιώματα που κατοχυρώνει είναι τα εξής: 

 «την προστασία από τα κράτη της ύπαρξής τους και της εθνικής ή εθνοτικής, 

πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας (άρθρο 1)» 

                                                           
3  Το Ψήφισμα 47/135, το οποίο υιοθετήθηκε με τη μορφή της Διακήρυξης, για να τονίσει το ειδικό της 

βάρος, θίγει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ή καλύτερα των προσώπων που ανήκουν σε 

αυτές, και εκείνα που έχουν σχέση με την χρήση της γλώσσας και την εκπαίδευση.(Τσιτσελίκης,1996) 
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  «το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη δική τους κουλτούρα, να ακολουθούν τη 

δική τους θρησκεία και να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα ιδιωτικά και 

δημόσια (άρθρο 2,παρ. 1)» 

 «το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην πολιτιστική, 

θρησκευτική, κοινωνική, οικονομική και δημόσια ζωή (άρθρο 2, παρ. 2)» 

 «το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αποφάσεις, που τους 

επηρεάζουν, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (άρθρο 2, παρ. 3)» 

 «το δικαίωμα να ιδρύουν και να διατηρούν τις δικές τους ενώσεις (άρθρο 2, 

παρ. 4)» 

 «το δικαίωμα να δημιουργούν και να διατηρούν επαφές με άλλα μέλη της 

ομάδας τους και με άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονότητες και στη χώρα 

τους και πέρα από τα σύνορα του κράτους (άρθρο 2, παρ. 5)» 

  «την ελευθερία να ασκούν τα δικαιώματα τους, ατομικά, καθώς και στην 

κοινότητα με άλλα μέλη της ομάδας τους, χωρίς διάκριση (άρθρο 3)» 

 

Τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα: 

 «να διασφαλίσουν ότι οι μειονότητες ασκούν πλήρως και 

αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα τους και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες χωρία καμία διάκριση και με πλήρη ισότητα έναντι του 

νόμου (άρθρο 4, παρ. 1)» 

 «να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να 

εκφράζουν τα χαρακτηριστικά τους και να αναπτύσσουν τον πολιτισμό, 

τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις παραδόσεις και τα έθιμα τους (άρθρο 4, 

παρ. 2)» 

 «να δώσουν σ’ αυτές τις κατάλληλες ευκαιρίες να μαθαίνουν τη μητρική 

τους γλώσσα ή να έχουν εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα (άρθρο 4, 

παρ. 3)» 

 «να ενθαρρύνουν την εκμάθηση της ιστορίας, της γλώσσας, των 

παραδόσεων και του πολιτισμού των μειονοτήτων, που υπάρχουν μέσα 

στο έδαφός τους (άρθρο 4, παρ. 4)» 

 «να επιτρέψουν τη συμμετοχή στην οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη 

(άρθρο 4, παρ. 5)»  
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 «να λάβουν υπ’ όψιν τα νόμιμα ενδιαφέροντα των μειονοτήτων στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων και 

των διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας και αρωγής (άρθρο 5)» 

 «να συνεργαστούν με άλλα κράτη σε ζητήματα, που σχετίζονται με τις 

μειονότητες, περιλαμβάνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και 

εμπειριών, για να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και 

εμπιστοσύνη (άρθρο 6)» 

 «να προωθήσουν τον σεβασμό για τα δικαιώματα που ορίζονται στη 

Διακήρυξη (άρθρο 7)» 

 «να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις, που έχουν 

αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συμφωνιών, στις οποίες 

είναι συμβαλλόμενα μέρη (άρθρο 8, παρ. 1)» 

 Τέλος οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και οργανισμοί των Ηνωμένων 

Εθνών θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των δικαιωμάτων που ορίζονται 

στη Διακήρυξη (άρθρο 9).4 

«Η ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ» 

        

          Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη σε συνδυασμό με την ομογενοποίηση του δικαίου για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ( και των μειονοτήτων) με σκοπό την ασφάλεια και την ειρήνη στην 

περιοχή (Τσιτσελίκης, 1996) , είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία «μια ad hoc 

επιτροπή για την προστασία των μειονοτήτων και την ανάθεση της να συντάξει ένα 

σχέδιο της Σύμβασης πλαίσιο».( Παναγιωτίδης, 2005: 61) 

           Σύμφωνα με τον Τσιτσελίκη (1996), ο κύριος στόχος της Σύμβασης- πλαίσιο 

είναι η δέσμευση των κρατών- μελών της για «νομικές αρχές μειονοτικής 

προστασίας5. «Η Σύμβαση- πλαίσιο του 1995 περιλαμβάνει προγραμματικές διατάξεις, 

και δεν ενσωματώνει αγώγιμα δικαιώματα» (Περράκης, 2013: 260). «Οι διατάξεις της 

                                                           
4 Βλέπε United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner , “Minority Rights: 

International Standards and Guidance for Implementation”, ibid, pp 20-21 

5 Όπως είχαν αποφασίσει οι πρωθυπουργοί των κρατών στο ΣοΕ στην Σύνοδο της Βιέννης, καθώς και 

σύμφωνα με τις αρχές της ΔΑΣΕ. 
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δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα της άκαμπτης και επείγουσας εφαρμογής από το 

εσωτερικό δίκαιο των κρατών» (Παναγιωτίδης, 2005: 61).  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ- ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

      

         Το ΣοΕ ,μετά από διαπιστώσεις ότι, η ΕΣΔΑ αν και απαγορεύει κάθε διάκριση 

βασισμένη στην γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 14, δεν προστατεύει την διατήρηση 

των μειονοτικών γλωσσών ( είτε αυτές μιλιούνται, είτε τείνουν προς εξαφάνιση), ούτε 

υποχρεώνει τα κράτη να προστατεύουν αυτές ή τα άτομα που τις μιλούν ( 

Παναγιωτίδης, 2005). «Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία θεμελιώθηκε ο Χάρτης είναι 

η αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός αναλυτικού διακανονισμού σχετικά με τους 

τρόπους προστασίας των μειονοτικών γλωσσών στο πλαίσιο που ορίζεται από τις 

ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε χώρα» (Τσιτσελίκης, 1996: 184).  

       Για να κατανοηθεί η φιλοσοφία του Χάρτη, κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση η 

‘’αποδοχή’’ της πολυγλωσσίας και της ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Όπως παρατηρεί και ο Τσιτσελίκης, (1996) οι σχέσεις των μειονοτικών γλωσσών και 

των επίσημων γλωσσών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές. 

Επιπροσθέτως, ο Χάρτης θέτει ως ρήτρα την αρχή της μη διάκρισης και της λήψη 

θετικών μέτρων από τα κράτη για την διασφάλιση και την διάσωση των μειονοτικών 

ή περιφερειακών γλωσσών, που είναι μέρος της πολιτιστικής ευρωπαϊκής 

κληρονομίας. Στα πλαίσια αυτά οι βασικές αρχές του Χάρτη, όπως τις καταγράφει ο 

Παναγιωτίδης (2005), είναι οι ακόλουθες: 

 «Διασαφηνίζει τι εννοεί με τον όρο περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα». 

 Προτρέπει τα κράτη να προσαρμόσουν την πολιτική, την νομοθεσία και την 

πρακτική του προς την αρχή της μη διάκρισης, αποκλεισμού, περιορισμού 

πάνω στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες ( και κατ επέκταση στα 

άτομα που τις μιλούν). 

 Τέλος, οι συντάκτες του Χάρτη δεν καθιερώνουν ατομικά ή συλλογικά 

δικαιώματα για τους χρήστες των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών. 

Δίνουν έμφαση στην προστασία των μειονοτικών γλωσσών και όχι των 

μειονοτήτων, ώστε να αποφθεχθούν αυτονομιστικές και αποσχιστικές τάσεις. 
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ   

 

Η πολιτική της αφομοίωσης και θεμελιώνεται στην ιδέα της καθολικότητας 

των ατομικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να θεωρείται ως η καλύτερη απάντηση στην 

διάκριση μεταξύ μελών μια κοινωνίας. ( Φραγκούλης, 2011:29). Επεξηγηματικά  η 

assimilation policy «συνιστά διαδικασία προσχώρησης ή ενσωμάτωσης στον πολιτισμό 

της κυρίαρχης πληθυσμιακής ομάδας, μέσω μιας (επανα-) κοινωνικοποίησης, με βάση 

τις αρχές και τις αξίες του κυρίαρχου πολιτισμού». Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση 

τα μέλη μιας μειονοτικής ομάδας πρέπει να ‘εναρμονιστούν’ με  συμπεριφορικά 

μοντέλα της κυρίαρχης πληθυσμιακής ομάδας, και να αφήσουν στην λήθη 

οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί  από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

(Παναγιωτίδης, 2005: 96) 

Η πολιτική της αφομοίωσης εφαρμόστηκε στην δεκαετία του 1960, και έχει 

έναν εθνοκεντρικό χαρακτήρα. Στόχος της αφομοίωσης είναι η εξάλειψη της 

διαφορετικότητας μεταξύ του πλειονοτικού και του μειονοτικού πληθυσμού ώστε να 

υπάρξει εθνική ομοιογένεια. Συγκεκριμένα, στην ιδιαίτερη περίπτωση των κρατών 

της Βαλκανικής Χερσονήσου, η assimilation policy εφαρμόστηκε κάτω από το πέπλο 

του εθνικισμού και την έμφυτη ανάγκη των νεοσύστατων κρατών για την δημιουργία 

μια εθνικής ταυτότητας. Η εφαρμογή της είχε ως σκοπό τον περιορισμό και την 

πολιτική εξουδετέρωση της μειονότητας από το κυρίαρχο κράτος με στόχο τη μη 

παρέμβαση στο πολιτικό σύστημα (Κοππά, 1997:98). 

«Η ενσωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία, διαφορετικά στοιχεία 

(πολιτισμικά, γλωσσικά, εθνικά κ.α.) συνδυάζονται σε μια ενότητα διατηρώντας τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους.» (Παναγιωτίδης, 2005: 99-100). 

Ουσιαστικά, η ενσωμάτωση επιτρέπει στα μέλη της μειονότητας να ασκούν τα 

δικαιώματα τους και στην ιδιωτική και στην δημόσια σφαίρα, προϋποθέτοντας πως 

δεν θα ‘προκαλέσουν προβλήματα’. Όπως αναφέρει ο Φραγκούλης (2011:31): «οι 

μειονοτικές ομάδες αναγνωρίζονται ως πολιτιστικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει 

και επηρεάζεται από τον τοπικό πληθυσμό. Με άλλα λόγια, η παράδοση μιας 
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μειονοτικής ομάδας ενσωματώνεται στον κυρίαρχο πολιτισμό και δημιουργεί μια νέα 

εθνική ταυτότητα». 

  Μετά από δριμύτερες κριτικές που δέχθηκε το αφομοιωτικό πρότυπο, τα 

κράτη αναγκάστηκαν να ενστερνιστούν μια ‘πολυεθνική ιδεολογία’, που όμως δεν 

κινδύνευαν να χαθούν τα εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των χώρων. Η 

πολιτική της ενσωμάτωσης (intergration) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως  μια πιο 

ήπια αφομοιωτική πολιτική ή ακόμα και ως το προοίμιο της αφομοίωσης, καθώς 

σκοπεύει στην «υπέρβαση εκείνων που εμποδίζουν μια γενική συνολική ενότητα», 

και όχι στην πλήρη  εθνική ομοιογένεια και την εξάλειψη των διαφορών ανάμεσα 

στις  μειονοτικές ομάδες με τον κυρίαρχο πληθυσμό. Ουσιαστικά και το αφομοιωτικό 

πρότυπο και της ενσωμάτωσης επιδιώκουν «την υποταγή και την κυριαρχία» των 

μειονοτικών στην κρατική εξουσία ( Παναγιωτίδης, 2005: 99-100). 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ (SEGREGATION) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Η πολιτική της περιθωριοποίησης ενστερνίζεται τις ιδέες της φυλετικής 

διάκρισης. Ο πλειονοτικός πληθυσμός, στην περίπτωση αυτή, θεωρεί ότι είναι 

κυρίαρχος πολιτισμικά, καθώς και ότι βρίσκεται ανώτερα ιεραρχικά μεταξύ της 

πλειονοτικής και μειονοτικής ομάδας. Απόρροια της θεωρίας αυτής, είναι η 

θεσμοθέτηση καθεστώτος φυλετικού διαχωρισμού (apartheid) και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί ως γκέτο σε μια μειονοτική ομάδα, 

στην δημιουργία της ανισότητας και στην ακραία μορφή του τον ρατσισμό. 

(Παναγιωτίδης, 2005: 100). 

Το Παρατηρητήριο της Κοινότητας για τις εθνικές πολιτικές καταπολέμησης του 

κοινωνικού αποκλεισμού ορίζει προσωρινά τον κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με τα 

κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών: «Το βασικό γνώρισμα των ομάδων ή των ατόμων 

που κρίνονται αποκλεισμένες από τον ομαλό, κανονικό τρόπο ζωής είναι η απομόνωση 

τους από τους βασικούς κοινωνικούς μηχανισμούς που παράγουν ή διανέμουν τους 

κοινωνικούς πόρους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός φαίνεται σαν κατάσταση ταυτόχρονης, 

προσωρινής ή μη, αποξένωσης του ατόμου από την αγορά εργασίας , την οικογένεια και 

το κοινωνικό του περιβάλλον, καθώς και από το μηχανισμό που έχει αναπτύξει το 

Κράτος για την προστασία και τη φροντίδα των πολιτών του» (Κακλαμάνη, 
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Παπαδάκης & Τσίμπος, 2005: 90).  Ο κοινωνικός αποκλεισμός ένα φαινόμενο 

ιστορικό, παγκόσμιας εμβέλειας, που πορεύεται με την ανθρωπότητα από τότε που 

μια ισχυρή κοινωνική ομάδα επιβλήθηκε στις υπόλοιπες με τη σύνταξη κανόνων 

συμπεριφοράς και ην τήρησή τους από όλους. Αν ανατρέξουμε πίσω, θα 

παρατηρήσουμε ότι κοινωνικά αποκλεισμένοι6 ήταν μικρές μειονοτικές ομάδες. Στον 

σύγχρονο κοινωνικό αποκλεισμό, όμως, ανήκουν πολλά μέλη μιας πλουραλιστικής 

κοινωνίας. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι οι χρόνιες πολιτικές της 

αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης, που εφαρμόζονται από τα κράτη, αδυνατούν να 

επιτελέσουν τον στόχο του, δηλαδή την ομογενοποίηση της κοινωνίας του εκάστοτε 

κράτους. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η ακραία μορφή του κοινωνικού 

αποκλεισμού είναι ο ρατσισμός. Η πολιτιστική υπεροχή των αρχαίων ελλήνων και 

των κινέζων της αυτοκρατορικής περιόδου έναντι των «βαρβάρων», οι κάστες στην 

κοινωνία της Ινδίας  αποτελούν παραδείγματα ότι οι κοινωνικές διακρίσεις ως μια 

πρώιμη μορφή του ρατσισμού ανάγονται μέχρι και στην αρχαιότητα. Με την 

σύγχρονή μορφή του, δηλαδή ως ένα ιδεολογικό σύστημα διακρίσεων έκανε την 

εμφάνιση του στην Ευρώπη του 18ου αιώνα  (Παναγιωτίδης, 2005: 101).7 «…Γύρω 

στα μέσα και τέλος της δεκαετίας του ΄80 αναπτύχθηκε η έννοια του θεσμικού 

ρατσισμού, δηλαδή η διαφορετική μεταχείριση των μελών των ομάδων μέσα από τους 

κρατικούς θεσμούς (νόμους, διατάγματα, κτλ.)». 

COMMUNITARIANISM/ CONSOCIATIONAL DEMOCRASY 

 Μια διαφορετική κρατική πολιτική έναντι των μειονοτικών ομάδων είναι η 

έννοια του communitarianism, δηλαδή την συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων 

μέσα στο ίδιο πολιτικό ή κρατικό μόρφωμα, με τον όρο ότι πολύ αυστηροί κανόνες 

                                                           
6 Σύμφωνα με τους Κακλαμάνη, Παπαδάκη & Τσίμπο υπάρχουν τρία στοιχεία για το φαινόμενο. « Τα 

άτομα είναι «αποκλεισμένα» από μια συγκεκριμένη κοινωνία, τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη: 

επισημαίνεται δηλαδή ο ιστορικός- κοινωνικός χαρακτήρας του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

αναγνώριση του αποκλεισμού ως κοινωνική κατάσταση προϋποθέτει την δράση μηχανισμών 

αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός μετράται όχι μόνο από την ex post απόληξης μιας κοινωνικής τροχιάς, 

αλλά και από την συνολική ex ante προδιάθεση που δημιουργείται ( δυναμική του φαινομένου)». 

7  Κοινωνικός Δαρβινισμός, Βιολογικός ρατσισμός, ευγονική θεωρία, πολιτιστικός ή διαφοριστικός 

ρατσισμός (νεορατσισμός), θεσμικός ή γραφειοκρατικός ρατσισμός αποτελούν είδη ρατσισμού. ( για 

περεταίρω ανάλυση βλ. Παναγιωτίδης, Ν. (2005) Δικαιώματα και Μειονότητες,( χωρίς έκδοση) 

Αλεξανδρούπολη). 
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και νόμοι θα διέπουν τις σχέσεις εξουσίας και τις δια-πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα 

στις κοινότητες. ( Φραγκούλης, 2011:31). 

 Η κοινωνιοσυναινετική ή κοινωνιοσυνεργατική δημοκρατία (consociational 

democracy) αποτελεί μια μορφή πολιτικής. «Σύμφωνα με τον Α. Lijphart, η 

κοινωνιοσυναινετική δημοκρατία είναι μια μορφή κατανομής της εξουσίας, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της πολλαπλής εξισορρόπησης εξουσιών μεταξύ των μερών μια 

πλουραλιστικής κοινωνίας, σύστημα που επιτρέπει την λήψη αποφάσεων με την μέθοδο 

των συνασπισμών. Αποτελεί  μια εναλλακτική στο πλειοψηφικό τύπο δημοκρατίας.» 

(Κοππά, 1997 :62). 

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

 Το πλουραλιστικό πρότυπο( ή πολυπολιτισμικό ) αναδείχθηκε κατά την 

δεκαετία του 1970, καθώς τα υφιστάμενα πρότυπα μειονοτικής πολιτικής, δηλαδή της 

αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης, δεν επέφεραν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν οι 

κρατικές αρχές. Η αντίσταση των μειονοτικών ομάδων στο εσωτερικό των κρατών 

και οι αυξανόμενές μεταναστευτικές ροές σε χώρες της Δύσης σε συνδυασμό με την 

μη επιτυχία της ομογενοποίησης, που προωθούσαν οι assimilation & intergration 

policies, ανάγκασε πολλές χώρες στην ιδέα της πλουραλιστικής ολοκλήρωσης. 

Η πολυπολιτισμική πολιτική θέτει ως στόχο την δημιουργία μιας σχέσης 

αλληλεξάρτησης, αλληλοσεβασμού και ισότητας ανάμεσα στις εθνικές, 

θρησκευτικές, πολιτιστικές και γλωσσικές ομάδες καθώς και την ανάπτυξη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ( Παναγιωτίδης, 2003). Με όρους Kymlicka, η 

ισότητα μεταξύ των ομάδων και η ατομική ελευθερία αποτελούν « βαθύτερες αρχές» 

της πολυπολιτισμικής προσέγγισης. 
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ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΤΑ ΜΕΤΑΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ Η 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. 

 

Σύμφωνα με τον Heywood (2011), η έννοια της πολυπολιτισμικότητας 

χρησιμοποιείται τόσο ως περιγραφικός όσο και ως κανονιστικός όρος. Ως 

περιγραφικός όρος, αναφέρεται στην πολιτισμική διαφορετικότητα που πηγάζει από 

την ύπαρξη σε μια κοινωνία δύο ή περισσότερων ομάδων, των όποιων οι απόψεις και 

οι πρακτικές παράγουν ένα ξεχωριστό αίσθημα συλλογικής ταυτότητας. Ως 

κανονιστικός όρος, η πολυπολιτισμικότητα σημαίνει θετική οικειοποίηση της 

κοινοτικής διαφορετικότητας που θεμελιώνεται είτε στο δικαίωμα αποδοχής και 

αναγνώρισης των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, είτε στα υποτιθέμενα οφέλη 

που προκύπτουν για την ευρύτερη κοινωνία από την ηθική και πολιτισμική ποικιλία. 

Με την ανάδυση της πολυπολιτισμικότητας, από την δεκαετία του 1960 και έπειτα, η 

ιδέα ότι το έθνος είναι πολιτισμικά και πολίτικα ομογενοποιημένο άρχισε να 

αμφισβητείται. Ως μια μορφή πολιτικής της ταυτότητας, η πολυπολιτισμικότητα 

εστιάζει στην πολιτική της ετερότητας, δηλαδή στις διαφορετικές ταυτότητες κάθε 

υποκειμένου των σύγχρονων κοινωνιών.8 Επιπροσθέτως, όχι μόνο αναγνωρίζει την 

διαφορετικότητα, αλλά υποστηρίζει ότι η διαφορετικότητα ενός ατόμου πρέπει να 

είναι σεβαστή και δημόσια αποδεκτή.  

Τα τελευταία χρόνια, ο ταιϋλοριανός κοινοτισμός και ο ηθικός 

φιλελευθερισμός αντικρούονται στην συζήτηση περί πολυπολιτισμικότητας και  των 

δικαιώματα των μειονοτήτων, ενώ οι πλουραλιστικές κοινωνίες της Δύσης και οι 

μετακομμουνιστικές κοινωνίες των Βαλκανίων αδυνατούν να κατανοήσουν και να 

διαχειριστούν τις πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικό εθνο-πολιτισμικό κεφάλαιο. 

 Η ταιϋλοριανή – νεοαριστοτελική προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην 

αναγνώριση κάθε διαφορετικής εθνο-πολιτισμικής ομάδας, χωρίς να επικαλείται 

διαφορετικά κριτήρια, που είναι όμως φιλικές στην πλειονοτική-κυρίαρχη ομάδα. Σε 

επίπεδο πολιτικής πρακτικής, όσον αναφορά την ενσωμάτωση μειονοτικών ομάδων 

(μετανάστες, πρόσφυγες και μειονότητες), υπήρξαν τρία στοιχεία- χαρακτηριστικά 

                                                           
8  Η ηλικία , κοινωνική τάξη, φύλο , σεξουαλικές προτιμήσεις κ.α. μπορούν να θεωρηθούν 

χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση της ταυτότητας ενός υποκειμένου, συχνά όμως η 

πολυπολιτισμικότητα συνδέεται με την εθνικότητα, την γλώσσα και την θρησκεία που καθορίζουν την 

ταυτότητα του υποκειμένου. 
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που επηρέασαν και καθόρισαν τις κρατικές πολιτικές. Το πρόταγμα της αμοιβαίας 

αναγνώρισης (mutual recognition), το ιδανικό της αυθεντικότητας (authenticity) και 

το equal worth, δηλαδή «την αποδοχή της ισοτιμίας-«φυσικής (και αταξινόμητης) 

ισότητας» κάθε διαφορετικού πολιτισμού και παράδοσης…» και επομένως την 

αποδοχή της ισοτιμίας των διαφορετικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα άτομα που 

ανήκουν σε οποιαδήποτε εθνο-πολιτισμική ομάδα. (Παπαδάκης, 2007).  

Το ιδανικό της αυθεντικότητας προήλθε από την δημιουργία των νέων ταυτοτήτων 

(κατά τον 18ο αιώνα), τα υποκείμενα αυτά διακατέχονταν από μια ηθική αίσθηση, η 

οποία πηγάζει από κάποιο θεϊκό στοιχείο ή ιδέα. Το ιδανικό της αυθεντικότητας θέτει 

ως προϋπόθεση την αναγνώριση της  διαφορετικής ταυτότητας του υποκειμένου από 

τους άλλους. Αν υποθέσουμε πως το υποκείμενο δεν αναγνωρίζεται για την 

διαφορετική ταυτότητα του (δηλαδή για την αυθεντικότητα του) από το υπόλοιπο 

μέρος της ομάδας που ανήκει, θα έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία συμμετοχής στην 

κοινωνική και πολιτική ζωή. Όπως σημειώνει ο Λάβδας (1999), η προϋπόθεση για 

την ενεργή συμμετοχή στο σύνολο της κοινωνίας, είναι η θεσμική και έμπρακτη 

αναγνώριση των στοιχείων που χαρακτηρίζει μια εθνο-πολιτισμική ομάδα. (Βλ. για 

περαιτέρω ανάλυση Λάβδας 1999, αλλά και Kymlicka 2012). 

Ο πολυπολιτισμικός φιλελευθερισμός9 θέτει το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας 

από την οπτική γωνία της φιλελεύθερης προσέγγισης. Όπως αναφέρει ο Παπαδάκης 

(2007), «συγκροτησιακές συνιστώσες του ηθικού φιλελευθερισμού αποτελούν οι αρχές 

της ατομικής ελευθερίας στη μορφή του μη καταναγκασμού, το ιδανικό ης ηθικής 

αυτονομίας, η εμπράγματη έμφαση στον αυτοσεβασμό (με όρους Rawls)…». Ως ο 

κύριος εκφραστής του φιλελεύθερου μοντέλου της πολυπολιτισμικότητας, ο 

Kymlicka απασχολείται με το θέμα της διαχείρισης-ενσωμάτωσης των μειονοτικών 

ομάδων σε πολυπολιτισμικά κράτη, και συγκεκριμένα με τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις, με τις οποίες οι διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό εθνο-πολιτισμικό 

κεφάλαιο θα συνυπάρχουν, καθώς οι τελευταίες να αναγνωρίζουν την αυτονομία και 

την ατομική ελευθερία των μελών τους.  «Η φιλελεύθερη προσέγγιση στα συλλογικά 

                                                           
9 «Στην ουσία, ο ηθικός φιλελευθερισμός αντιπροτείνει σε αυτό που θεωρεί ότι διέπει το ταιϋλοριανό 

discourse την ανάδειξη εμπειρικά και θεωρητικά θεμελιωμένων κριτηρίων αναγνωρισιμότητας του 

Πολιτισμικά Ετέρου, και σημαίνει την ηθική αυτονομία και το δικαίωμα της επιλογής ως καταστατικές 

προϋποθέσεις αναγνώρισης και ενσωμάτωσης μιας εθνο-πολιτισμικής ομάδας σε ένα σύγχρονο 

δημοκρατικό πολιτικό σύστημα» ( για περισσότερα βλ. Παπαδάκης 2007). 
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δικαιώματα …είναι, ως γνωστόν, κατά βάση αρνητική στο μέτρο που οι φιλελεύθεροι 

αντιμετωπίζουν τα συλλογικά δικαιώματα ως εχθρό της ατομικής ελευθερίας. Αλλά ο 

Kymlicka επιχειρεί και μια θεωρητική προσέγγιση (a liberal theory of minority rights.) 

η οποία επιθυμεί να παραμείνει συνεπής ως προς την οικουμενικότητα των 

αξιολογικών προϋποθέσεων των δικαιωμάτων»(Λάβδας, 1999: 34-35).  

 Αναμφίβολα πρέπει να επισημανθεί ότι στον πολυπολιτισμικό 

φιλελευθερισμό, ο Will Kymlicka προτείνει τρία είδη πολιτισμικών- μειονοτικών 

δικαιωμάτων, που έγκεινται στην μορφή των συλλογικών δικαιωμάτων: 

 Το δικαίωμα στην αυτοδιακυβέρνηση ( self-government rights) για τις 

εθνοπολιτισμικές ομάδες που διαβιούν σε πολυεθνικά κράτη, 

 πολυεθνικά δικαιώματα (polyethnic rights), δηλαδή το δικαίωμα των 

μειονοτήτων να λαμβάνουν οικονομική και νομική υποστήριξη από το 

κράτος με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες τους, και 

 το δικαίωμα ειδικής αντιπροσώπευσης, όπως το ονομάζει ο Kymlicka,  είναι 

μοντέλο συναινετικής (consociational) πολιτικής λειτουργίας, που αφορά την 

υπερ-αντιπροσώπευση σε ένα πολιτικό σύστημα και την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, όπου συμμετέχουν αναγνωρισμένες μειονοτικές ομάδες. 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ  

 

Η πολυπολιτισμικότητα στα Βαλκάνια ξεκινά με την κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων το 1990, που συνοδεύτηκαν με βίαιες εθνοτικές 

συγκρούσεις. Καθώς οι φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δυτικής Ευρώπης 

παρατηρούσαν μια αυξανόμενη τάση για εθνοτικές συγκρούσεις στην χερσόνησο του 

Αίμου αποφάσισαν να διεθνοποιήσουν το ζήτημα των εθνικών μειονοτήτων στα 

μετακομμουνιστικά κράτη της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Kymlicka (2012), το 

ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για τις μειονότητες που βίωναν διώξεις, η εθνοτική 

κάθαρση και βία από την πλειονοτική ομάδα, η εθνοτική βία θα προκαλούσε έντονες 

προσφυγικές ροές προς την Δύση, και οι εμφύλιοι πόλεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ανομίας(εγκληματικότητα, εξτρεμισμός, ναρκωτικά κ.α) στην περιοχή, 

και η ένταξη των κρατών της Βαλκανικής στην Ευρώπη Ένωση ήταν μερικοί 

παράγοντες που επηρέασαν τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης για την 

διεθνοποίηση του ζητήματος των εθνικών μειονοτικών δικαιωμάτων. Απόρροια των 

παραπάνω παραγόντων ήταν ότι οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί δημιούργησαν μια 
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πολιτική- στρατηγική με τρεις κατευθύνσεις: την δημοσιοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών, τη διατύπωση ελάχιστων προτύπων και τις κατά περίπτωση επεμβάσεις  

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

Από τις αρχές του 1990, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί προσπάθησαν να 

επιλύσουν και να σταθεροποιήσουν τις καταστάσεις που προέκυπταν από τις μεταξύ 

σχέσεις κράτους και μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Όπως 

ανάφερα παραπάνω, η πρώτη στρατηγική ήταν η δημοσιοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών, βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο, ότι η αναζήτηση 

βέλτιστων πρακτικών από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς πραγματοποιήθηκε σε 

επιτυχημένα παραδείγματα δυτικών χωρών, όπου ήταν σύμφωνα με διεθνείς κανόνες 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Όπως σημειώνει ο 

Kymlicka (2012), αν αναζητήσουμε βέλτιστες πρακτικές στη Δύση, προκύπτει μια 

εντυπωσιακή τάση… η εκχώρηση εδαφικής αυτονομίας στις εθνικές μειονότητες.  Σε 

συνδυασμό με άλλα μειονοτικά δικαιώματα, όπως εδαφικές διεκδικήσεις και ο νομικός 

πλουραλισμός για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, το καθεστώς επίσημης γλώσσας για τις 

εθνικές μειονότητες και διάφορες μη εδαφικές μορφές πολιτισμικής αυτονομίας για τα 

μέλη της γηγενούς μειονότητας, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε άλλο μέρος της χώρας. 

Αυτά είναι προφανώς πολύ ισχυρές μορφές πολυπολιτισμικότητας, οι οποίες μπλέκουν 

την ουσιαστική αναδόμηση του κράτους και την αναδιανομή της πολιτικής ισχύος.  

Αν και η ιδέα της εδαφικής αυτονομίας, στην αρχή θεωρούνταν αμφιλεγόμενη, 

πλέον θεωρείται αρκετά διαδομένη και αποδεκτή στην Δύση, καθιστώντας τα δυτικά 

κράτη να αντιμετωπίζουν υποκρατικές ομάδες που θεωρούν τον εαυτό τους ως 

ξεχωριστό λαό ή έθνος. Απόρροια αυτού του επιτυχημένου μοντέλου, είναι ότι οι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν παρουσιάσει και κανονικοποιήσουν την εδαφική 

αυτονομία ως μια βέλτιστη πρακτική. Όμως αυτό δεν ισχύει και στην περίπτωση των 

μετακομμουνιστικών κρατών, όπου οι τότε μεταβατικές δημοκρατίες του Αίμου 

θεωρούσαν αδιανόητο την εδαφική αυτονομία μια μειονότητας. Αν και νομοθέτες 

από βαλκανικές χώρες συμμετείχαν σε διάφορα εκπαιδευτικά ταξίδια για την 

ανεκτικότητα και την πολυμορφία, μόλις επέστρεφαν στην χώρα τους 

εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν τις αντιμειονοτικές πολιτικές της εκάστοτε χώρας 

ή δεν γινόταν καμία πολιτική ενέργεια ( ίδρυση κοινοβουλευτικής πολιτικής) για να 

εξετάσει την προοπτική μιας εδαφικής αυτονομίας σε μια δημοκρατική πολυεθνική 
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ομοσπονδία ή ένα καθεστώς διγλωσσίας. οι μόνες εξαιρέσεις που παρατηρήθηκαν 

ήταν σε περιπτώσεις όπου οι μειονότητες είχαν ήδη κάποια εδαφική αυτονομία «ή 

ακόμα και αυτοανακηρυγμένη ανεξαρτησία κατά παράβαση του συντάγματος». Η ιδέα 

του ομοσπονδιασμού έγινε πιο συζητήσιμη σε κάποια κράτη, εφόσον δεν είχαν την 

στρατιωτική δύναμη να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Για παράδειγμα, « η Βοσνία 

υιοθέτησε ένα σχέδιο καντονοποίησης, προκείμενου να ενσωματώσει ξανά τα εδάφη 

που έλεγχαν Σέρβοι και Κροάτες. Η Σερβία προσέφερε αυτονομία ελπίζοντας να 

ενσωματώσει εκ νέου το Κόσσοβο…». Η Κροατία από την άλλη πλευρά, προσέφερε 

για λίγο αυτονομία στην Κράινα, όπου ελέγχονταν από Σέρβους. Όταν οι τελευταίοι 

την απέρριψαν, ο κροατικός στρατός εισέβαλε στην περιοχή, ανέκτησε τα εδάφη και 

εκδίωξε τους Σέρβους, ώστε να διασφαλίσει στο μέλλον, πως δεν θα υπάρξει καμία 

ενέργεια για απόσχιση ή αυτονομία.   

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Έχοντας αποτύχει η στρατηγική των βέλτιστων πρακτικών, οι Διεθνείς 

Οργανισμοί χρειαζόταν μια στρατηγική με μεγαλύτερη επιβολή, η δεύτερη 

στρατηγική καθοριζόταν από μια σειρά νομικών κανόνων και προτύπων, όπου τα 

μετακομμουνιστικά κράτη έπρεπε να πληρούν. Η τήρηση αυτών των κανόνων και 

προτύπων θα επιβλέπονταν από σώματα διεθνούς εμβέλειας. Τα κράτη όπου θα 

συμμορφώνονταν και θα τηρούσαν τα πρότυπα και τους κανόνες θα είχαν σημαντικά 

κίνητρα και οφέλη, ενώ όσα κράτη δεν το έκαναν θα είχαν κυρώσεις.  Το πιο 

σημαντικό παράδειγμα αποτέλεσε η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, ορίζοντας την προστασία των 

μειονοτικών δικαιωμάτων ως ένα κριτήριο ένταξης για τις υποψήφιες χώρες. Καθώς 

τα μετακομμουνιστικά κράτη έβλεπαν την ένταξη τους στην Ε.Ε και το ΝΑΤΟ ως μια 

ζωτική σημασία για την ασφάλεια τους και την μελλοντική ευημερία τους, κάθε 

σύσταση για τα μειονοτικά δικαιώματα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Απόρροια, 

αυτής της στρατηγικής ήταν ότι τα μειονοτικά δικαιώματα ήρθαν στην επιφάνεια της 

μετακομμουνιστικής πολιτικής ζωής. 

Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία θεσμικών μηχανισμών, που θα επέβλεπαν 

την μεταχείριση των μειονοτήτων από το εκάστοτε κράτος, όπου βρισκόταν. Από το 

1991 έχουν δημιουργηθεί διάφορα διεθνή σώματα με σκοπό την παρακολούθηση της 

σχέσης κράτος και μειονότητας, και την σύσταση των απαιτούμενων αλλαγών, ώστε 

να πληρούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή κριτήρια μειονοτικών δικαιωμάτων. Από το 
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1991 έως και το 1995, αναπτύχθηκαν δράσεις και συζητήσεις των ευρωπαϊκών 

οργανισμών, δημιουργώντας σημαντικούς και επιδραστικούς θεσμούς ( Ευρωπαϊκός 

Χάρτης για τις Περιφερειακές- Μειονοτικές γλώσσες (1992), Ύπατη Αρμοστεία για 

τις Εθνικές Μειονότητες του ΟΑΣΑ (1993),  η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης το 1995) για την θεσμοθέτηση και την επίβλεψη των μειονοτικών 

δικαιωμάτων. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η προστασία των μειονοτήτων, στα 

κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λειτούργησε ως μια προϋπόθεση για την 

‘ένωση τους με την Ευρώπη’ και το ΝΑΤΟ. Έτσι ευρωπαϊκοί και διεθνείς μηχανισμοί 

έθεσαν ελάχιστα πρότυπα και κανόνες για να επηρεάσουν τις μειονοτικές πολιτικές 

των μετακομμουνιστικών χώρων.  

Η αποσταθεροποίηση της περιοχής και η αυξανόμενη εθνοτική βία, καθώς και η 

διάδοση της φιλελεύθερης δημοκρατικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας στις 

εθνο- πολιτισμικές ομάδες, λειτούργησαν ως αιτίες για να σχεδιαστεί η στρατηγική- 

πολιτική της διατύπωσης ελάχιστων προτύπων. Λόγω της εκρηκτικής κατάστασης 

που επικρατούσε στην περιοχή , η σχεδίαση της δεύτερης στρατηγικής έγινε σε μικρό 

χρονικό πλαίσιο, χωρίς να ερευνηθούν και να αναλυθούν σε βάθος παράγοντες που 

επηρεάζουν τη σχέση κράτος – μειονότητας.  

Αποτέλεσμα της δύσκολής αποστολής και του μικρού χρονικού πλαισίου, οι 

κανόνες πάσχουν από σοβαρούς περιορισμούς. Ήδη από το 1991 ευρωπαϊκοί  και 

διεθνείς οργανισμοί είχαν πάρει την απόφαση να εδραιώσουν κανόνες και πρότυπα, 

χωρίς όμως να έχουν κάποια ξεκάθαρη ιδέα ποια θα είναι αυτά και με ποίον τρόπο θα 

εφαρμόζονται. Συμπεραίνουμε, ότι η διατύπωση πανευρωπαϊκών νομικών κανόνων 

απέτυχε να συνδυάσει τον μακροπρόθεσμο στόχο της με τον βραχυπρόθεσμο, δηλαδή 

την διάδοση της φιλελεύθερης πολυπολιτισμικότητας με επίλυση των εθνοτικών 

συγκρούσεων της περιοχής. 

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

  Όπως έγινε πιο πάνω αντιληπτό, καμία από τις δυο στρατηγικές δεν έφεραν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα, που ενέπνευσαν τις ευρωπαϊκές δράσεις για τα 

μειονοτικά δικαιώματα και τον φόβο για τις εθνοτικές συγκρούσεις στις 

μετακομμουνιστικές χώρες. Καθώς η Ε.Ε φοβόταν ότι η αποσταθεροποίηση της 

περιοχής από τις εθνοτικές- εθνικές συγκρούσεις θα έβλαπτε την περιφερειακή 
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ασφάλεια και ειρήνη, αποφάσισε πως η εμπλοκή σε ad hoc επεμβάσεις, μπορούσε να 

θεωρηθεί, σε σχέση με τις προαναφερθείσες πολιτικές, πιο αποτελεσματική. Σε 

αρκετές περιπτώσεις κρατών, όπου βίωναν βίαιη εθνοτική σύγκρουση ή κατάσταση 

στην χώρα υποδήλωνε ότι θα υπάρχει επικείμενη σύγκρουση, οι ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις 

κυβερνήσεις και τους ηγέτες των μειονοτήτων και στην υποβολή προτάσεων για το 

πώς θα έπρεπε να επιλυθεί η κατάσταση. Υπήρξαν, όμως, και περιπτώσεις, όπου οι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί έθεσαν όρους για μια πιθανή λύση και στην συνέχεια, 

άσκησαν πιέσεις  και στις δυο πλευρές για να δεχθούν τους όρους της συμφωνίας. 

Παραδείγματα τέτοια αποτέλεσαν η Συμφωνία της Αχρίδας στην FYROM και η 

Συμφωνία του Ντείτον στην Βοσνία.  

 Αναφορικά με την Συμφωνία της Αχρίδας, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 

ενεπλάκησαν ενεργά στον σχεδιασμό των όρων, παραχωρώντας καθεστώς επίσημης 

γλώσσας και ευρύτερες τοπικές εξουσίες στην αλβανική μειονότητα και ασκώντας 

πιέσεις στην κυβέρνηση για την αποδοχή τους. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

FYROM, ανησυχούσε ότι, χωρίς την στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, δεν θα νικούσε 

την αλβανική μειονότητα σε έναν εμφύλιο πόλεμο, όπου υποστηριζόταν η τελευταία 

από τους Αλβανούς επαναστάτες στο γειτονικό Κόσσοβο. Μόλις το ΝΑΤΟ δήλωσε 

ότι η υποστήριξη του προς την χώρα θα συνεχιζόταν μόνο αν αποδεχόταν η ΠΓΔΜ 

την συμφωνία, η κυβέρνηση των Σκοπίων ,χωρίς καμία άλλη επιλογή, αποδέχτηκε 

του όρους της Συμφωνίας της Αχρίδας. Στην Συμφωνία του Ντείτον, από την άλλη, 

τα δυτικά κράτη δημιούργησαν «μια περιφερειακή αυτονομία και συγκοινοτικού 

επιμερισμού ων αρμοδιοτήτων για τους Βόσνιους μουσουλμάνους, τους Σέρβους και 

τους Κροάτες, και έπειτα πίεσαν τα μέρη να την αποδεχθούν ( πράγμα που έκαναν, για 

να αποφύγουν τις στρατιωτικές κυρώσεις του ΝΑΤΟ)».  

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, σε κάθε περίπτωση οι ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί έθεσαν σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία των μειονοτικών 

δικαιωμάτων, πέρα από τις διατάξεις των ελάχιστων πανευρωπαϊκών κανόνων για τα 

μειονοτικά δικαιώματα (π.χ. Σύμβαση Πλαίσιο), έτσι εύλογα παρατηρείται ότι οι 

διατάξεις των μειονοτικών δικαιωμάτων ήταν κατά περίπτωση και κάθε χώρα 

προσεγγίζονταν διαφορετικά, και όχι σύμφωνα με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική των ευρωπαϊκών οργανισμών δέχθηκε αρκετές επικρίσεις 
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διότι υποδήλωνε πως θα προέβαιναν σε κάθε μέτρο πολιτικής ώστε να εξασφαλίσουν 

ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή. 

 Έχουμε δυο παράλληλες διαδικασίες «διεθνοποίησης» των σχέσεων κράτους-

μειονότητας στην Ευρώπη: η μια διαδικασία ελέγχει τα μετακομμουνιστικά κράτη ως 

προς τη συμμόρφωση τους με τους κανόνες μειονοτικών δικαιωμάτων ( αυτή που 

μπορούμε να αποκαλέσουμε «κατεύθυνση των νομικών δικαιωμάτων») και η δεύτερη 

για ενδεχόμενες απειλές σχετικά με την περιφερειακή σταθερότητα ( «η κατεύθυνση της 

ασφάλειας»). Μάλιστα, η κατεύθυνση της ασφάλειας ήταν πάντοτε πιο σημαντική από 

την κατεύθυνση των νόμιμων δικαιωμάτων ως προς τον καθορισμό των πραγματικών 

επεμβάσεων στα μετακομμουνιστικά κράτη.10 ( Kymlicka, 2012 : 309). 

 Η κατεύθυνση της ασφάλειας καθίσταται πιο αποτελεσματική στα ζητήματα 

των διάφορων εθνο-πολιτισμικών κεφαλαίων, καθώς επέτρεπε να ενεργούν οι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί με σκοπό την σταθεροποίηση από τις εθνικές- εθνοτικές 

συγκρούσεις της περιοχής. Ειδικότερα, «επιτρέπει έναν υψηλό βαθμό ευελιξίας και 

ευαισθησίας προς το ευρύτερο πλαίσιο όταν κάνει συστάσεις ξεχωριστά σε κάθε χώρα», 

δίνει την δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να εξαιρούν συγκεκριμένες 

χώρες από τις απαιτήσεις της Σύμβασης – Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες, στην 

περίπτωσης της ενίσχυσης της ασφάλειας11. Επιπροσθέτως, η κατεύθυνση της 

ασφάλειας θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάσχει από την νόσο του Ιανού, δηλαδή, 

ανταμείβει τις αντιμειονοτικές πολιτικές και τις ‘επιθετικές’ διεκδικήσεις των 

μειονοτήτων.  Με άλλα λόγια, δίνει στο κράτος την ευκαιρία να κάνει προπαγάνδα  

στην εκάστοτε μειονότητα, πως η τελευταία χειραγωγείται από συγγενικό κράτος, 

                                                           
10 Άλλωστε, οι σημαντικότερες και πιο γνωστές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, στην περιοχή 

από τις χώρες της Δύσης, για λόγους ασφάλειας και όχι για την εφαρμογή ελάχιστων πανευρωπαϊκών 

κανόνων (π.χ. Σύμβαση- Πλαίσιο). Οι πανευρωπαϊκοί οργανισμοί  γνωρίζουν ότι σε ενδεχόμενη 

αποσταθεροποιητική εθνοτική σύγκρουση, η FCNM έχει ελάχιστη χρησιμότητα στην επίλυση της 

σύγκρουσης και απαιτείται κάποια μορφή επιμερισμού των αρμοδιοτήτων. Η ακριβής μορφή αυτού 

του επιμερισμού καθορίζεται από ένα φάσμα συναφών παραγόντων, καθώς και από την πραγματική 

στρατιωτική ισορροπία ισχύος μεταξύ των αντιμαχόμενων παρατάξεων. 

11 Όπως σημειώνει ο Kymlicka (2012): λόγω της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, ορισμένοι 

σχολιαστές θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση της ασφάλειας, παρά 

αυτής των νομικών δικαιωμάτων. Μάλιστα, κάποιοι θα υποστήριζαν ότι η κατεύθυνση των νομικών 

δικαιωμάτων πρέπει να εγκαταλειφθεί, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις εννοιολογικές και πολιτικές 

δυσκολίες που προκύπτουν στη διατύπωση νόμιμων δικαιωμάτων. 
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ενισχύοντας, με αυτόν τον τρόπο, την θέση ότι η επέκταση των μειονοτικών 

δικαιωμάτων θα απειλήσει την ασφάλεια του κράτους, και γενικότερα θα ενισχύσει 

την αποσταθεροποιητική εθνοτική- εθνική σύγκρουση της ευρύτερης περιοχής. 

μάλιστα, δίνει στην μειονότητα το έναυσμα να διεκδικήσει με βία τα δικαιώματα της 

ή να αρπάξει την εξουσία, έτσι ώστε οι διεθνείς οργανισμοί να ενδιαφερθούν και να 

ακούσουν τα παράπονα της. Το να έχει μια άδικη αντιμετώπιση δεν αρκεί για να 

τραβήξει το ενδιαφέρον των διεθνών οργανισμών, «εκτός αν συνοδεύεται από μία 

αξιόπιστη απειλή ότι μπορεί να αποσταθεροποιήσει κυβερνήσεις και περιοχές.» 

(Kymlicka, 2012). 

 Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η κατεύθυνση της ασφάλειας «ανταμείβει 

την αδιαλλαξία και των δυο πλευρών.». Όταν μια μειονότητα αρπάξει την εξουσία – 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι μειονότητες άρπαξαν την εξουσία μέσω ένοπλης 

εξέγερσης, εκτός από την περίπτωση της Κριμαίας- οι Διεθνείς Οργανισμοί την 

επιβραβεύουν ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση να αποδεχθεί μία μορφή αυτονομίας. 

Στον αντίποδα, αν το κράτος ( ή πλειονότητα) αρνηθεί να συζητήσει ζητήματα που τα 

θέτει ειρηνική και νομοταγή μειονότητα, ανταμείβεται από τους Δ.Ο., και οι 

τελευταίοι ασκούν πιέσεις προς τη τελευταία να είναι πιο πραγματιστική. Γίνεται 

κατανοητό, λοιπόν, υπάρχει μια φαύλη ειρωνεία, οι πολιτικές ενέργειες που 

προωθείται για την ασφάλεια, υποσκάπτουν ουσιαστικά την ίδια την ασφάλεια. Η 

στρατηγική των κατά περιπτώσεων επεμβάσεων προσπαθεί να προωθήσει μια 

μακροχρόνια ασφάλεια και για τα κράτη και για τις μειονότητες, καθώς και την 

‘ρύθμιση’ σχέσεων κράτους και μειονότητας μέσω των εννοιών δικαιοσύνης και 

δικαιωμάτων, προωθώντας έτσι την κατεύθυνση των νομικών δικαιωμάτων. 

Προκύπτει όμως ένα ζήτημα, όπως θέτει ο Will Kymlicka (2012): «… πως θα 

συνεργαστούν οι δυο παράλληλες κατευθύνσεις ασφάλειας και νομικών δικαιωμάτων,» 

αφού εργάζονται για αντίθετους σκοπούς. 

ΟΙ ΜΕΙΟΝΌΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

  

 Σε όλα τα βαλκανικά κράτη, και δη σε αυτά που άνηκαν στην περιφέρεια- 

δορυφόρους της πρώην Σοβιετική Ένωση, παρατηρούνται διαφορές, κυρίως 

διοικητικής αλλά και ιδεολογικής φύσεως, κατά τη διάρκεια των κουμμουνιστικών 

καθεστώτων, αλλά και μετά την πτώση του κουμμουνισμού. Αναπόφευκτα τα 
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ιστορικά γεγονότα της εποχής και οι αλλαγές που αυτά επέφεραν, επηρέασαν και την 

αντιμετώπιση των μειονοτήτων στα εκάστοτε κράτη. Η πολυεθνικότητα και η ύπαρξη 

διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων συγκαταλέγονται στα βασικά χαρακτηριστικά 

των Βαλκανικών χωρών, σε συνδυασμό με την άρρηκτη ιστορική σύνδεση των 

χωρών αυτών. Οι μειονότητες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο τόσο σε εσωτερικό 

επίπεδο όσο και στο κομμάτι των διαβαλκανικών σχέσεων. Όλα αυτά όμως αλλάζουν 

μετά το 1989, τη στιγμή που συντελούνται ραγδαίες εξελίξεις που οδηγούν σε 

οικονομική, πολιτική & κοινωνική αναδιάρθρωση των πάντων. Η πτώση του 

κουμμουνισμού οδήγησε στη δημιουργία πολλών μικρών κρατών με επιβεβλημένη 

αναγκαιότητα την θέσπιση νόμων, την ψήφιση συντάγματος , και ουσιαστικά τη 

σύσταση νέων εθνικών κρατών με έντονα διαφορετικό εθνο-πολιτισμικό κεφάλαιο. 

(Κεντρώτης, 1995) 

Λόγω ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αποτελείται, σήμερα, από 7 

κράτη: Αλβανία, FYROM, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσσοβο 

και Κροατία12, καθώς και οι μειονότητες που ζουν σε κάθε κράτος είναι πάρα πολλές. 

Επιλεχτήκαν για ανάλυση συγκεκριμένες περιπτώσεις μειονοτικών πολιτικών που οι 

σχέσεις κράτος – μειονότητας έγιναν ιδιαίτερα εκρηκτικές και ταλανίζουν μέχρι και 

σήμερα την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και φέρνουν αρκετές φορές 

τους Διεθνούς Οργανισμούς απροετοίμαστους. 

 

Η ΚΡΟΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΙΝΑ 

  

 Η μειονοτική πολιτική της Κροατίας απέναντι στην σερβική μειονότητα στην 

περιοχή της Κράινας αποτέλεσε μία από τις ζοφερότερες περιπτώσεις αφομοιωτικής 

πολιτικής, με αποτέλεσμα «την μαζική έξοδο των Σέρβων, που αισθάνονταν ότι πλέον 

απειλούνταν όχι μόνο η εθνική τους ταυτότητα αλλά και η ίδια του η ζωή. Για να γίνουν 

κατανοητές οι ρίζες της κρίσης, πρέπει να λάβει υπόψη ότι, στη Γιουγκοσλαβία, το 

τέλος του κομμουνισμού διέφερε ριζικά από τις άλλες ανατολικές και βαλκανικές 

χώρες.» (Κοππά, 1997) 

                                                           
12 Η Σλοβενία αν και, γενικώς, θεωρείται ότι ανήκει γεωγραφικά και ιστορικά στα Βαλκανικά κράτη, ο 

λαός της Σλοβενίας δεν αυτοπροσδιορίζεται ως Βαλκανικός. Επομένως, δεν θα την συμπεριλάβουμε 

στα κράτη των δυτικών Βαλκανίων. 
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 Η Γιουγκοσλαβία αποτελούσε μια ιδιαίτερη περίπτωση κράτους, 

ομοσπονδιακών δημοκρατιών συγκεκριμένα, στο εσωτερικό της χώρας κατοικούσαν 

πληθυσμοί με διαφορετική εθνική ταυτότητα (π.χ. Σέρβοι, Κροάτες, Σλοβένοι), 

θρησκεία (π.χ. χριστιανοί και μουσουλμάνοι επί το πλείστον), γλώσσα και 

πολιτιστικά- πολιτισμικά στοιχεία (π.χ. Αλβανοί, Ρομά, Εβραίοι).  Αν ανατρέξουμε 

ιστορικά υπάρχουν θέματα διαμάχης μεταξύ Κροατών και Σέρβων, όπου 

συνεχίζονται και μέχρι σήμερα. Ένα από αυτό, αποτελεί και η συνεργασία με το 

ναζιστικό καθεστώς και ο ρόλος των δύο εθνών κατά την διάρκεια του Β παγκοσμίου 

πολέμου.13 Με τον θάνατο του Γιόσιπ Μπροζ Τίτο τέθηκε το ζήτημα για την 

διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που καθόρισε και το μέλλον της Πρώην Δημοκρατίας 

της Γιουγκοσλαβίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Με τον εθνικιστή Σλόμπονταν 

Μιλόσεβιτς στην ηγεσία του κομμουνιστικού κόμματος της Σερβίας και την 

υιοθέτηση του σχεδίου του για την δημιουργία της Μεγάλης Σερβίας, ξεκινά η 

διαμάχη ανάμεσα στα δυο έθνη, όπου έφερε και την συνολική αποσταθεροποίηση 

στην περιοχή.14 Ταυτόχρονα , η εκλογή του Franjo Tudjman με την Κροατικής 

Δημοκρατικής Ένωσης (Hrvatska Demokratska Zajednica) στις πρώτες δημοκρατικές 

εκλογές σήμαινε και το τέλος του κομμουνιστικού συστήματος στην Κροατία. 

(Κουτσούκης, Κ. & Σκλιάς, Π., 2009). 

Τον Μάιο του 1990 διεξήχθησαν εκλογές στην Κροατία, στην οποία αμέσως 

μετά συστάθηκε Εθνοσυνέλευση (Hvrski Sabor) και υιοθέτησε τον Δεκέμβρη το 

Σύνταγμα του 1990,  με το οποίο ιδρύεται το Κράτος της Δημοκρατίας της Κροατίας, 

κατοχυρώνονταν τα εξής: ...η Δημοκρατία της Κροατίας καθιερώνεται εφεξής ως το 

εθνικό κράτος του κροατικού έθνους και ως το κράτος των μελών των άλλων εθνών 

και μειονοτήτων που είναι πολίτες: Σέρβοι, Μουσουλμάνοι, Σλοβένοι, Τσέχοι, 

Σλοβάκοι, Ιταλοί, Ούγγροι, Εβραίοι και άλλοι, στους οποίους εγγυάται την ισότητα με 

τους πολίτες της κροατικής εθνικότητας και την πραγματοποίηση των εθνικών δικαίων 

σύμφωνα με τις δημοκρατικές κατευθύνσεις του ΟΗΕ και των χωρών του ελεύθερου 

κόσμου.... Αντίθετα στο Σύνταγμα του 1974 ορίζονταν ότι η Κροατία είναι το κράτος 

                                                           
13 Για περεταίρω ανάλυση βλ. ΤΑ ΝΕΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, σελ 228-232. 

14 Σύμφωνα με τον Κατσούκη και Σκλιά, τρεις είναι οι παράγοντες της αποσταθεροποίησης: η 

αυτονομιστική ιδεολογία, η αποαποικιοποίηση και οι διαεθνοτικές διενέξεις. 
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του κροατικού έθνους, του σέρβικου έθνους και των άλλων εθνοτήτων που ζουν σ’ 

αυτό (Κοππά, 1997).  

Πρέπει να επισημανθεί, ότι οι Σέρβοι της Κροατίας το 1991 αποτελούσαν το 

12,2 % του συνολικού πληθυσμού. Με την ανεξαρτησία (κατά τους Κροάτες) ή την 

απόσχιση (κατά τους Σέρβους), ο σέρβικος πληθυσμός της Κροατίας από  συστατικό 

στοιχείο του έθνους, κατέληξε σε μια εθνική μειονότητα στα όρια ενός νεοσύστατου 

κράτους που φλεγόταν στον πυρετό του εθνικισμού. Επίσης στο πρώτο κεφάλαιο του 

κροατικού Συντάγματος περιέχει μια σύντομη ιστορία της Κροατίας από το 7ο αιώνα 

μέχρι και σήμερα, με σκοπό να καταδείξει την κροατική εθνική ταυτότητα και 

υπόσταση έχει μείνει αναλλοίωτη στο πέρασμα των αιώνων και την σύνδεση της με 

πολυεθνικά κράτη, και ότι δεν πρόκειται προϊόν εθνογένεσης. Στο νέο σύνταγμα 

ορίζονταν ως επίσημη γλώσσα η κροατική, που γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες 

(άρθρο 12), ενώ στο προηγούμενο οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας της 

Κροατίας ήταν η κροατική και η σέρβικη, χωρίς καμία διάκριση. 

 Ο σκοπός του Τούτζμαν, ήταν η δημιουργία ενός κράτους που να ταυτίζεται 

με το κροατικό έθνος. Έχοντας εφαρμόσει μια πολιτική αφομοίωσης έναντι, κυρίως, 

του σέρβικου πληθυσμού με στόχο την πλήρη ομογενοποίηση του πληθυσμού, στις 

26 Ιουνίου 1991, η κυβέρνηση του Ζάγκρεμπ πέρασε νόμο περί ιθαγένειας. Εν 

ολίγοις, ο νόμος όριζε ότι για να λάβει την ιθαγένεια θα πρέπει να πληρούσε  

κάποιους όρους, την γνώση της κροατικής γλώσσας και του λατινικού αλφαβήτου, η 

υιοθέτηση των κροατικών παραδόσεων και πολιτισμού, και «ο αποδεδειγμένος 

σεβασμός της δημόσιας τάξης» (άρθρο 8). Επιπλέον, «ο νόμος όριζε ότι, ακόμη και 

στην περίπτωση που κάποιος πληρούσε τους πέντε αυτούς όρους, οι αρχές είχαν την 

διακριτική ευχέρεια να του αρνηθούν την κροατική υπηκοότητα, αν εκτιμούσαν ότι 

υφίσταται λόγος εθνικού συμφέροντος που απαιτούσε την απόρριψη της αίτησης». Έτσι 

οι Σέρβοι από συμπολίτες έγιναν ξένοι μέσα σε ένα βράδυ, πολώνοντας κι άλλο την 

κατάσταση. Ταυτόχρονα, με την εκλογή του HDZ, αποφασίστηκε η αναδιαμόρφωση 

της κροατικής διοίκησης. Στην εποχή του Τίτο, ο αριθμός των Σέρβων της Κροατίας 

που απασχολούνταν στον κρατικό τομέα ήταν δυσανάλογος, και αυτό οφείλονταν 

πως το 25% του κομμουνιστικού κόμματος της Κροατίας ήταν Σέρβοι. Αφότου 

ανεξαρτητοποιήθηκε, το Ζάγκρεμπ έθεσε ως κριτήριο την εθνικότητα για την 

απασχόληση στο δημόσιο, με σκοπό την διόρθωση της αναλογίας (Κοππά, 1997). 
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Στο κεφάλαιο ΙΙ, συγκεκριμένα στο άρθρο 15, του κροατικού Συντάγματος 

του 1990 γίνεται η μοναδική συνταγματική πρόβλεψη για την προστασία των 

μειονοτήτων : «Τα μέλη όλων των εθνοτήτων και μειονοτήτων θα έχουν ίσα δικαι-

ώματα στη Δημοκρατία της Κροατίας. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα εγγυάται στα 

μέλη όλων των εθνοτήτων και μειονοτήτων την ελευθερία έκφρασης της εθνικότητάς 

τους, την ελευθερία να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τη γραφή, και την πολιτιστική 

αυτονομία». Αν και συνταγματικά προέβλεπε την προστασία της μειονοτικής 

γλώσσα, η κυβέρνηση του Ζάγκρεμπ αποφάσισε την απαγόρευση των δίγλωσσων 

επιγραφών στους δρόμους, δηλαδή στα κυριλλικά και λατινικά, και την 

αντικατάσταση του μόνο με την λατινική γλωσσά, δηλαδή μόνο με την κροατική. 

(Κεντρώτης, 1995). 

 . Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ιδιαιτερότητες της Δημοκρατίας της Κροατίας 

προσμετράτε και το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας ψήφισε δύο 

ξεχωριστούς νόμους για τις εθνότητες και μειονότητες που ζουν στην επικράτειά της. 

Στις 25 Ιουνίου 1991 ψηφίστηκε «καταστατικός χάρτης των δικαιωμάτων των 

Σέρβων και των άλλων εθνοτήτων στη Δημοκρατία της Κροατίας» και στις 4 

Δεκεμβρίου 1991 ψηφίστηκε «συνταγματικός νόμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των εθνικών (national) και εθνοτικών (ethnic) κοινοτήτων 

(communities) μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Κροατίας». Η ψήφιση και η 

θέσπιση των νόμων έγινε μετά από πιέσεις της Ιταλίας και Γερμανίας, λόγω της 

έντονης ανησυχίας των Σέρβων, όπου ένιωθαν έντονη απειλή λόγω των 

συγκεκριμένων πολιτικών. Ο νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέβλεπε και 

παρείχε εγγυήσεις για ειδικό καθεστώς αυτονομίας για της περιοχές του Κνιν και της 

Γκλίνα, αναλογική εκπροσώπηση για όλες τις μειονοτικές ομάδες, δικαίωμα αυτό-

οργάνωσης, πολιτιστική αυτονομία, προστασία των μειονοτήτων από κάθε απειλή, 

τοπική αυτονομία, δικαίωμα δημόσιας ιδιωτικής χρήσης της γλώσσας, διδασκαλία της 

μειονοτικής γλώσσας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στα αντίστοιχα αλφάβητα και 

δικαίωμα της ιστορίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού τους.  Όμως, ο νόμος 

κάλυπτε τις περιοχές όπου οι Σέρβοι αποτελούσαν την πλειοψηφία του 

πληθυσμού(δηλαδή, το 50% +1), με αποτέλεσμα να ˝ μένουν ˝ εκτός νόμου αρκετοί 

Σέρβοι (Κοππά, 1997).  

 Ένα μήνα μετά την διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της 

Κροατίας, συστάθηκε μια σέρβικη εθνοσυνέλευση στην πόλη Srb, λίγους μήνες μετά 
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κήρυξαν την αυτονομία της Κράινας ( 1/3 του εδάφους της Κροατίας), και στην 

συνέχεια διεξήγαν δημοψήφισμα για την επικύρωση της αυτονομίας της περιοχής. 

Κηρύχθηκε ως μια αυτόνομη περιοχή που κατοικούνται από Σέρβους μέσα στα όρια 

της Δημοκρατίας της Κροατίας, Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Σοσιαλιστικής 

Γιουγκοσλαβίας. Μετά την επικύρωση του Συντάγματος της Δημοκρατίας της 

Κροατίας το 1990, οι Σέρβοι που είχαν πολιτογραφηθεί ως εθνική μειονότητα στη 

Κροατία, αποφάσισαν να μην αναγνωρίσουν την διάσπαση της Δημοκρατίας της 

Κροατίας από την Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, δηλώνοντας την 

επιθυμία τους να παραμείνουν στο κράτος της Γιουγκοσλαβίας. Καθώς φαινόταν ότι 

η ανεξαρτησία της Κροατίας ήταν κοντά να επιτευχθεί και ο στρατός της 

Γιουγκοσλαβίας θα αποσυρόταν από τα εδάφη της πρώτης, ανακηρύξαν την Σέρβικη 

Δημοκρατία της Κράινας στο Κνιν (Κουτσούκης, 2009) 

 Στην Σέρβικη Δημοκρατία της Κράινας, εντασσόταν όλο και νέες περιοχές, 

συνολικά εντάχθηκαν μέχρι το 1991, 38 κοινότητες όπου στις πιο πολλές οι Σέρβοι 

αποτελούσαν το 10-50% του πληθυσμού. Η κυβέρνηση του Ζάγκρεμπ έχασε 

σταδιακά τον έλεγχο. Από την πλευρά των Σέρβων, το ζήτημα ήταν ότι αρνούνταν να 

γίνουν  μειονότητα στην Κροατία, από συστατικό στοιχείο του έθνους της 

Γιουγκοσλαβίας, και να βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση 

από τις κροατικές αρχές, και συνεπώς από την πλειονότητα. Η κροατική κυβέρνηση, 

από την άλλη δεν ήταν πρόθυμη να χάσει εδάφη της. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της αντίδρασης των Σέρβων της 

Κροατίας (Κοππά, 1997). 

 Ένας ακόμα άλλος βασικός παράγοντας ήταν το αίσθημα της απειλής, όπως 

την αντιλαμβάνονταν οι Σέρβοι. Η ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Κροατίας, 

δημιουργούσε αισθήματα φόβου και απειλής και έφερνε άσχημες μνήμες στην 

σέρβικη κοινότητα από τις πολιτικές των Ούστασι15, κατά την περίοδο του Β 

παγκοσμίου πολέμου. Οι Σέρβοι είχαν την πεποίθηση ότι η εκλογή του Tudjman, και 

η πολιτική που ακολουθούσε, δηλαδή την άρνηση της αυτονομίας της μειονότητας,  

είχε ως στόχο την εκδίωξη των Σέρβων από τα κροατικά εδάφη. Η ανησυχία των 

                                                           
15 Οι Ούστασι ήταν μέλη της κροατικής, φασιστικής και τρομοκρατικής οργάνωσης, έδρασαν μεταξύ 
1929 -1945. Μόλις το Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας δημιουργήθηκε από την ναζιστική Γερμανία 
και Ιταλία, οι Ούστασι ανέλαβαν θέσεις στον στρατό και την πολιτοφυλακή. Ιδεολογικά ήταν ένα 
μίγμα φασισμού, ρωμαιοκαθολικισμού και κροατικού εθνικισμού. Κατά την περίοδο της δράσης του 
χιλιάδες Σέρβοι, Εβραίοι και Ρομά εξοντώθηκαν λόγω του φυλετικής και θρησκευτικής καθαρότητας. 
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Σέρβων ότι το HDZ συνέχιζε την φασιστική πολιτική των Ούστασι, ενισχύθηκε από 

την επαναφορά της κροατικής σημαίας και το kuna, το νόμισμα των Ούστασι. Μετά 

την γενοκτονία που υπέστησαν οι Σέρβοι κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο, ήταν 

αδιανόητο να συνυπάρξουν στο ίδιο έδαφος με τους Κροάτες, έχοντας τους 

συνδυάσει με τους Ούστασι. Από την άλλη, η Κροατία δεν ήταν καθόλου πρόθυμη να 

χάσει το 1/3 των εδαφών της. Στις 30 Μαρτίου του 1994, οι δυο πλευρές 

συμφωνήσαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις οικονομικές σχέσεις και το 

πολιτικό καθεστώς της περιοχής. Η κυβέρνηση του Ζάγκρεμπ έμεινε ανυποχώρητη 

στις θέσεις της, λόγω της πόλης της Κνιν. Η πόλη της Κράινας αποτελούσε τον 

πολιτικό και εδαφικό σύνδεσμο της Κροατίας, στην Κνιν η πλειονότητα του 

πληθυσμού ήταν οι Σέρβοι, και σύμφωνα με τον συνταγματικό νόμο περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επομένως είχαν και τον έλεγχο της πόλης. Από την άλλη η 

ηγεσία της Σέρβικής Δημοκρατίας της Κράινας πίστευε ότι αν δεχόταν να 

παραμείνουν στην κρατική οντότητα της Κροατίας, θα βίωναν ξανά την γενοκτονία. 

(Κοππά, 1997). 

 Το καλοκαίρι του 1995 πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση ΄΄καταιγίδα΄΄ από τις 

κροατικές δυνάμεις, με στόχο την εξαφάνιση του σέρβικού στοιχείου από την περιοχή 

της Κράινας και την ανακατάληψη της περιοχής από τους Κροάτες. Το αποτέλεσμα 

της επιχείρησης ήταν 250.000 Σέρβοι πρόσφυγες, συνολικά από όλη την Κροατία, 

φοβούμενοι για τις ζωές τους. Οφείλει να επισημανθεί ότι όσοι Σέρβοι έφυγαν μετά 

τα γεγονότα, δεν ήταν σε θέση να επιστρέψουν πίσω, διότι δεν είχαν αποκτήσει την 

κροατική υπηκοότητα, ζώντας στην περιοχή της Κράινας. Αυτό έχει δημιουργήσει 

πρόβλημα σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν, λόγω ότι έχουν γιουγκοσλάβικα 

χάρτια τα οποία δεν αναγνωρίζονται από τις κροατικές αρχές. «Η κροατική κυβέρνηση 

βέβαια δηλώνει ότι δέχεται την επιστροφή των Σέρβων, υπό τον όρο να γίνει σχετική 

αίτηση από συγγενείς που έχουν μείνει στην Κροατία. Εντούτοις, ελάχιστοι ηλικιωμένοι 

έχουν μείνει πίσω, κι αυτοί βρίσκονται σε σύγχυση ως προς τις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθήσουν». Όσοι έμειναν πίσω είχαν ανάγκη να τους παράσχουν περίθαλψη, 

που η πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι, αντίθετα οι κροατικές αρχές αρνούνται την 

χορήγηση του και κλείνουν τα μάτια στους εμπρησμούς, που γίνονται στις περιουσίες 

των Σέρβων. Επιπροσθέτως στις εκλογές του 1995, ο εκλογικός νόμος άλλαξε που 

μείωνε τις 13 έδρες σε 3  για την σέρβική μειονότητα, χωρίς να στηρίζεται σε 

απογραφή. Όλοι είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν για την κρατική/αναλογική λίστα, 
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ενώ στους Σέρβους τους δινόταν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε εθνική βάση για ένα 

ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Το αποτέλεσμα ήταν πως ένας μικρός αριθμός Σέρβων 

ψήφισε το μειονοτικό ψηφοδέλτιο, επειδή υπήρχαν διαφορετικές λίστες ψηφισάντων 

για όσους ήθελαν να ψηφίσουν το μειονοτικό ψηφοδέλτιο, αυτόματα θα σήμαινε ότι 

ήταν μέλη της σέρβικής μειονότητας και θα γκετοποιούνταν. Μάλιστα, υπάρχουν 

καταγγελίες ότι οι αρχές ενημέρωναν λανθασμένα τους Σέρβους, ότι αν ψηφίσουν το 

μειονοτικό ψηφοδέλτιο, δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν το κρατικό 

(Κοππά,1997). 

 Σήμερα, στην Κροατία, η μεγαλύτερη μειονότητα παραμένει η σέρβικη. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, αποτελούν το 4,5 % του συνολικού 

πληθυσμού16. Οι εθνοτικές σχέσεις είναι κυρίως προβληματικές μεταξύ Κροατών και 

Σέρβων. Μετά το τέλος της εποχής του Τούτζμαν, η Κροατία εισήγαγε ένα 

συνταγματικό δίκαιο για τις εθνικές μειονότητες το 2002. Όπως αναφέρει το MRGI 

το 2008, «η Κροατία έχει ένα γενικό καλό νομικό πλαίσιο για την προστασία των 

μειονοτήτων. Ωστόσο, η εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι συχνά, αποσπασματική 

εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής βούλησης.» Έχει βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των 

περιφερειακών διοικήσεων με τα συμβούλια των εθνικών μειονοτήτων και τον 

διορισμό των μειονοτήτων σε θέσεις εργασίας του κρατικού τομέα. Η απασχόληση 

στον ιδιωτικό τομέα από τους Σέρβους και το ποσοστό εκπροσώπησης τους στη 

δημόσιο διοίκηση παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Η  πρόσβαση στη δικαιοσύνη και 

η επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, μετά τους πολέμους της δεκαετίας του 1990, 

παραμένουν προβληματικές (Gitta Glüpker, 2013). 

 

 

 

  

 Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ FYROM 

 

                                                           
16 Οι Βόσνιοι αποτελούν 0,47% του συνολικού πληθυσμού. Οι Αλβανοί αντιπροσώπευαν το 0,3% και 

τους πολίτες με καταγωγή Ρομά για 0,47 %. 
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 Σύμφωνα με την τυπολογία που δόθηκε πιο πάνω, η κρατική πολιτική που 

εφαρμόζει η FYROM απέναντι στην αλβανική μειονότητα θα μπορούσε να οριστεί 

μέσα στα πλαίσια της έννοιας communitarianism/ consociational democracy. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να δούμε την μερική επιτυχία της στρατηγικής 

των ευρωπαϊκών οργανισμών, τις κατά περιπτώσεις επεμβάσεις, όπως αναλύσαμε και 

στο παραπάνω κεφάλαιο. 

  Η FΥROM (Република Македонија), είναι ένα ανεξάρτητο κράτος των 

δυτικό-κεντρικών Βαλκανίων από το 1991 όπου και κατέρρευσε το ομοσπονδιακό 

κράτος του Τίτο, η Γιουγκοσλαβία. Ο πληθυσμός της είναι περίπου δύο εκατομμύρια 

με μία ποικιλία στην σύνθεση του.(Ζηργάνος, 2017). Οι μεγαλύτερες μειονοτικές 

ομάδες είναι οι Αλβανοί (25%), οι Τούρκοι (4%), οι Ρομά(3%) και οι Σέρβοι(2%) 

σύμφωνα με την απογραφή του 2002. Η μεγαλύτερη εθνοτική σύγκρουση είναι 

μεταξύ των Σλαβομακεδόνων και της αλβανικής μειονότητας. Αν και εφαρμόστηκαν 

οι ethnic policy του Τίτο στην FYROM, όπως και στην Κροατία, οι Αλβανοί της 

ΠΓΔΜ βίωσαν πολιτικές διακρίσεων και καταστολών. (Gitta Glüpker, 2013). 

 Οι Αλβανοί της Γιουγκοσλαβίας, γνώρισαν τον διαχωρισμό τους, οι Αλβανοί 

του Κοσσόβου διαχωρίστηκαν με τους Αλβανούς της ΠΓΔΜ, με σκοπό το ανατολικό 

τμήμα του Κοσσόβου να προσαρτηθεί από την τότε Ομόσπονδη  Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπου άνηκε στην Γιουγκοσλαβία. Επιπλέον ο Τίτο 

αναγνώρισε τους αλβανόφωνους του Κοσσυφοπεδίου ως εθνότητα, ενώ τους 

αλβανόφωνούς, πλέον της ΠΓΔΜ, ως μειονότητα. Μάλιστα, λόγω της ρήξης Τίτου- 

Στάλιν, το γιουγκοσλάβικο κράτος είχε γίνει ιδιαίτερα καχύποπτο απέναντι στον 

αλβανικό πληθυσμό και το φιλοσταλινικό καθεστώς των Τιράνων. (Σιούσιουρας, 

2009). 

Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο θα δούμε ότι προβλήματα ανάμεσα σε αυτές 

τις δυο εθνικότητες, της αλβανικής και των Σλαβομακεδόνων, υφίστανται εδώ και 

πολλά χρόνια, σχεδόν από την ίδρυση του κράτους. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να 

πούμε πως σχεδόν δεν έχει υπάρξει περίοδος πλήρους ομαλότητας και ειρηνικής 

συνύπαρξης. Μπορεί τα προβλήματα τους να τα έθαβαν για κάποιο διάστημα αλλά οι 

εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες τα έφερναν στην 

επιφάνεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ, τον 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς και την 

ίδρυση των πολιτικών κομμάτων το αλβανικό ζήτημα εισήλθε σε νέα φάση. Δύο ήταν 

αρχικά τα βασικότερα αλβανικά κόμματα, το Κόμμα της Δημοκρατικής Ευημερίας με 

ηγέτη τον Αβδουραχμάν Αλίτι (1990) και το Δημοκρατικό Κόμμα των Αλβανών 

(1997) με ηγέτη τον Άρμπεν Τζαφέρι. Καθιερώθηκε ως άγραφος νόμος η συμμετοχή 

αλβανικού κόμματος στην κυβέρνηση, οι Αλβανοί είχαν το δικαίωμα έκδοσης 

εφημερίδων και περιοδικών, ίδρυσης ιδιωτικών ραδιοφώνων και τηλεοπτικών 

σταθμών. Αλλά το κύριο αίτημά τους ήταν η ισοτιμία τους με τους Σλαβομακεδόνες 

και οι πολιτικοί τους αγώνες επικεντρώνονταν σε τρεις βασικούς άξονες: στην 

αναγνώριση της ισοτιμίας της αλβανικής γλώσσας και του δικαιώματος ανάρτησης 

της αλβανικής σημαίας, στην επαρκή εκπροσώπησή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και 

το στρατό και στην αναγνώριση του αλβανικού Πανεπιστημίου στο Τέτοβο. Οι 

κυβερνήσεις των Σκοπίων μερικώς ικανοποίησαν ορισμένα αιτήματα των Αλβανών 

μετά το 1998, για παράδειγμα επιτράπηκε στους Αλβανούς βουλευτές να αγορεύουν 

στην αλβανική, σιωπηρά λειτουργούσε το αλβανικό Πανεπιστήμιο του Τετόβου, 

θέσεις αστυνομικών διευθυντών σε αλβανικές περιοχές (Τέτοβο) δόθηκαν σε 

Αλβανούς, επιτράπηκε η ανάρτηση της αλβανικής σημαίας, αλλά μόνο σε εθνικές 

γιορτές. Οι Αλβανοί, ωστόσο,  παρέμειναν ανικανοποίητοι. Παρά τις ανταγωνιστικές 

σχέσεις που ανέπτυξαν τα αλβανικά πολιτικά κόμματα στην εσωτερική τους πολιτική, 

όλα τα αλβανικά πολιτικά κόμματα τόσο στο Κόσσοβο όσο και στα Σκόπια έθεσαν 

δύο συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους: ανεξαρτησία του Κοσσόβου και 

ομοσπονδοποίηση της ΠΓΔΜ. Η δυναμική που απέκτησε το αλβανικό ζήτημα μετά 

τις εξελίξεις στο Κόσσοβο το 1998/99 επέδρασε καταλυτικά και στους Αλβανούς των 

Σκοπίων. Ο ένοπλος αγώνας κρίθηκε απαραίτητος για την ικανοποίηση των 

πολιτικών τους επιδιώξεων. Καρπός της ένοπλης σύγκρουσης του 2001 υπήρξε η 

συμφωνία της Αχρίδας. (Σφέτας, 2017). 

  Οι ενστάσεις της, αναγνωρισμένης εξ αρχής της σύστασης του κράτους, 

αλβανικής μειονότητας , ακόμη και πάνω στο Σύνταγμα της χώρας ήταν πολλές. 

Παρόλο που το Σύνταγμα όριζε ένα πολυεθνικό κράτος και εξασφάλιζε πληθώρα 

δικαιωμάτων στις μειονότητες , οι Αλβανοί της χώρας θεώρησαν ότι τους τοποθετεί 

σε κατώτερη θέση απ’ ότι τους Σλαβομακεδόνες. Επιπλέον το σύνταγμα ανακήρυσσε 

ως μόνη επίσημη γλώσσα τη Σλαβομακεδόνικη και παρείχε ειδική αναγνώριση στην 
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Ορθόδοξη εκκλησία παρόλο της δεδομένης ανεξιθρησκίας, γεγονός που δυσχέραινε 

ακόμα περισσότερο και υποβάθμιζε τη θέση και το στάτους των Αλβανών της 

χώρας17.  

Η «κρίση» του 2001 επομένως, ήταν άμεσο επακόλουθο των χρόνιων 

προβλημάτων που απασχολούσαν την χώρα, τόσο για πολιτικά όσο και κοινωνικά 

θέματα. Δεν ήταν μια αναπάντεχη έκρηξη ανάμεσα στις δύο εθνικότητες. Βέβαια, την 

δεκαετία πριν το 2001, δεν υπήρχαν έντονα σημάδια για μια τέτοια διαμάχη. Σίγουρα 

υπήρχαν προβλήματα και εντάσεις όμως όχι σε βαθμό που να προμηνύει τέτοια 

εξέλιξη. Η κατάσταση ξεκινάει να οξύνεται περίπου στο τέλος της δεκαετίας του 90. 

Μέρος σε όλο αυτό φυσικά είχαν και τα γεγονότα στο Κόσσοβο τα οποία συνέβαλλαν 

στο να χειροτερέψουν οι σχέσεις των Αλβανών και των Σλαβομακεδόνων στην 

ΠΓΔΜ λόγω του εθνικού και του συναισθηματικού δεσίματος των Αλβανών με το 

Κόσσοβο το οποίο θεωρείται και η κοιτίδα του αλβανικού πολιτισμού.  

Στις αρχές του 2001, οι αλβανοί αντάρτες οι οποίοι αυτοαποκαλούνταν 

Εθνικός απελευθερωτικός στρατός (NLA) ενίσχυσαν τις επιθέσεις εναντίον των 

δυνάμεων ασφαλείας της πΓΔΜ σε πολλά χωριά κοντά στην πόλη Τέτοβο και στα 

δυτικά σύνορα με το Κόσσοβο, και αργότερα κοντά στην πρωτεύουσα, στα Σκόπια. 

Το NLA πιστεύεται ότι έχει στενή σχέση με το Κόσσοβο και τον απελευθερωτικό 

στρατό (KLA) και τις αντάρτικες δυνάμεις της Αλβανίας που λειτουργούν στη νότια 

Σερβία. Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση της FYROM ξεκίνησε μια αντιπολεμική 

εκστρατεία. Άνοιξε συζητήσεις για πολιτικές μεταρρυθμίσεις με εκλεγμένους 

Αλβανούς εκπροσώπους, αλλά αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τους ίδιους τους 

επαναστάτες. Έτσι, οι συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών και των κυβερνητικών 

δυνάμεων συνεχίστηκαν μέχρι το καλοκαίρι του 2001, παρά την διακεκομμένη 

κατάπαυση του πυρός μέσα από συμφωνίες και συνεχείς πολιτικές συνομιλίες. Με 

την διπλωματική των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή παρέμβαση, τα μέρη υπέγραψαν 

συμφωνία - πλαίσιο στις 13 Αυγούστου, εν μέσω της  βίαιης σύγκρουσης. Η 

εφαρμογή της συμφωνίας προχώρησε αργά και με δυσκολία. Σημαντική ήταν η 

πρόοδος που σημειώθηκε κατά την πορεία και επέτρεψε τη διατήρηση μιας πολύ 

καθυστερημένης διεθνής διάσκεψη στις 12 Μαρτίου 2002.  

                                                           
17 (IGC Balkan Report No 38, The Albanian question in «Macedonia», 11 Αυγούστου 1998, σελ 3) 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-albanian-question-in-macedonia.pdf 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-albanian-question-in-macedonia.pdf
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Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου, ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι παρουσίασε στο 

κοινοβούλιο μια στρατηγική ασφάλειας η οποία περιλάμβανε την προσφορά μερικής 

αμνηστίας για το NLA. Η στρατηγική κάλεσε για πρώτη φορά ενοποιημένη 

κυβερνητική προσπάθεια για την εξουδετέρωση των δυνάμεων των ανταρτών. Στη 

συνέχεια περιγράφει τα σχέδια για να διευκολύνει τον αφοπλισμό των δυνάμεων των 

ανταρτών και την ανασυγκρότηση των σπιτιών. Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο στις 

12 Ιουνίου. Στις 14 Ιουνίου, ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι  ζήτησε την βοήθεια του ΝΑΤΟ 

στον αφοπλισμό των δυνάμεων των ανταρτών με μια πολιτική συμφωνία που 

επιτεύχθηκε. Ο Τραϊκόφσκι ξεκίνησε μαραθώνιες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα 

στις 15 Ιουνίου. Οι συζητήσεις αφορούσαν αλλαγές στο μακεδονικό σύνταγμα που θα 

ανύψωναν το καθεστώς της αλβανικής κοινότητας. Ωστόσο, μέχρι τις 20 Ιουνίου, ο 

Πρόεδρος Τραικόφσκι ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες είχαν οδηγήσει σε "εντελώς 

αδιέξοδο". Ο ίδιος επιρρίπτει  το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στην αλβανική 

πλευρά, υποστηρίζοντας ότι επιδίωξαν βέτο προς την εξουσία και σκόπευαν να 

μετατρέψουν το κράτος σε μια ομοσπονδία των σλαβικών και αλβανικών 

κοινοτήτων. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν στις 25 Ιουνίου, μετά από μια άλλη 

κατάπαυση του πυρός, αλλά έσπασε την επόμενη μέρα μέσα από τις θυμωμένες 

δημόσιες διαδηλώσεις έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στα Σκόπια. 

Τον Ιούλιο, οι συζητήσεις αναζωπυρώθηκαν με την άφιξη του απεσταλμένου 

της ΕΕ Francois Léotard και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Πρέσβη James Pardew. Στις 

4 Ιουλίου, η κυβέρνηση συμφώνησε να μελετήσει τις προτάσεις συνταγματικής 

μεταρρύθμισης που εκπόνησε εξωτερικά ο Γάλλος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος 

Τραϊκόφσκι ανακοίνωσε στις 5 Ιουλίου ότι ο πολιτικός διάλογος σχετικά με τις 

μεταρρυθμίσεις έχει επαναληφθεί, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση για 

κατάπαυση του πυρός. Τον Ιούλιο 7, οι απεσταλμένοι της ειρήνης, Léotard και 

Pardew παρουσίασαν στα διαπραγματευόμενα μέρη ένα ενιαίο έγγραφο πλαίσιο που 

θα αποτελούσε τη βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Τα κόμματα συμφώνησαν 

να συνεργαστούν. Οι  συζητήσεις επανήλθαν στις 9 Ιουλίου, αλλά γρήγορα 

σταμάτησαν καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται κοντά στο Τέτοβο. 

Οι Πολιτικές συνομιλίες, μεταφέρθηκαν στο νότο, στην παραλίμνια πόλη, 

Οχρίδα στις 28 Ιουλίου. Την 1η  Αυγούστου, οι διαπραγματευτές ανακοίνωσαν το 

πρώτο μεγάλο βήμα στις συνομιλίες - προσωρινή συμφωνία σχετικά με τη χρήση της 

αλβανικής γλώσσας. Τα κόμματα συμφώνησαν να επιτρέψουν τα Αλβανικά να 
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θεωρηθούν ως επίσημη γλώσσα σε τοπικό επίπεδο σε περιοχές όπου οι Αλβανοί 

αποτελούν το 20% ή περισσότερο του πληθυσμού.  Η  γλωσσική συμφωνία ήταν να 

παραμείνει αντικείμενο της συμφωνίας για την τελική δέσμη μεταρρυθμίσεων. Το 

επόμενο εξίσου αμφιλεγόμενο σημείο για συζήτηση ήταν το θέμα της μεταρρύθμισης 

της αστυνομίας. Στις 5 Αυγούστου, ο Επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Javier 

Solana, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στην πΓΔΜ ανακοίνωσε ότι τα 

κόμματα είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την αύξηση της Αλβανικής εκπροσώπηση 

στην αστυνομία, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο από την κεντρική κυβέρνηση. 

Οι νέες απαιτήσεις σε συνδυασμό με τα νέα ξεσπάσματα βίας απειλούσαν να 

εκτροχιάσουν τις συνομιλίες για μια ακόμη φορά. Παρ 'όλα αυτά, οι διαπραγματευτές 

πίεσαν και τα μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 8 Αυγούστου. Τα μέρη 

υπέγραψαν τη συμφωνία της Οχρίδας στα Σκόπια σε μια ιδιωτική τελετή στις 13 

Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, η NLA συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα της υπό 

την εποπτεία του ΝΑΤΟ. Σε αντάλλαγμα, ο Πρόεδρος δεσμεύθηκε να χορηγήσει 

αμνηστία στην NLA, εξαιρουμένων εκείνων που είναι ύποπτοι για εγκλήματα 

πολέμου. Στις 15 Αυγούστου, η κυβέρνηση της πΓΔΜ ενέκρινε επισήμως την 

ανάπτυξη μιας δύναμης του ΝΑΤΟ για τη συλλογή όπλων. 

Τον Ιούνιο του 2001, το ΝΑΤΟ διατύπωσε και ενέκρινε σχέδια για την έναρξη 

περιορισμένης δράσης στη ΠΓΔΜ για να επιβλέπει τον αφοπλισμό των εθνοτικών 

Αλβανικών ανταρτικών δυνάμεων. Στις 22 Αυγούστου, το ΝΑΤΟ έδωσε τελική 

έγκριση για την ανάπτυξη της επιχείρησης  που περιλαμβάνει συνολικά περίπου 

4.500 στρατιώτες. Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με την συλλογή ενός στοχευόμενου 

ποσού όπλων ανταρτών (σχεδόν 4.000) στις 26 Σεπτεμβρίου, 2001. Στη συνέχεια, το 

ΝΑΤΟ ανέπτυξε μια μικρότερη δύναμη παρακολούθησης ασφάλειας (Task Force 

Fox) από διεθνείς μη στρατιωτικούς παρατηρητές. Η ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ 

στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR) έχει επίσης εμπλακεί στην περιπολία και την ενίσχυση 

των συνόρων του Κοσσυφοπεδίου προκειμένου να καταφέρει να διακόψει τις 

αλβανικές διαδρομές εφοδιασμού των ανταρτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

υποστηρίζουν ορισμένες δυνάμεις της KFOR στη ΠΓΔΜ, αλλά δεν συνεισέφεραν 

στις δυνάμεις Task Force Harvest ή Task Force Fox στις αποστολές στη FYROM. 

Στις αρχές του 2002, η  Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο 

ανάληψης της στρατιωτικής αποστολής στην ΠΓΔΜ από το ΝΑΤΟ. ( Kim, 2002)  
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Η συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας υπογράφηκε από τα τέσσερα βασικά 

πολιτικά κόμματα της πΓΔΜ στις 13 Αυγούστου 2001. Το έγγραφο περιλαμβάνει 

βασικές αρχές του Μακεδονικού κράτους και διατάξεις σχετικά με: την παύση των 

εχθροπραξιών και τον εθελοντικό αφοπλισμό των εθνοτικών αλβανικών ομάδων ·την 

εξάπλωση της κεντρικής εξουσίας στην τοπική διοίκηση. Και τη μεταρρύθμιση των 

μειονοτικών πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, οι διατάξεις 

δημιουργούν μια απαίτηση "διπλής πλειοψηφίας" στο πλαίσιο του κοινοβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του μειονοτικού 

πληθυσμού) για ορισμένες συνταγματικές τροποποιήσεις και νόμους που θίγουν τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι τοπικές κυβερνήσεις χορηγούν ενισχυμένες 

ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιλογής της τοπικής 

επικεφαλής της αστυνομίας, αλλά με κάποιους κεντρικούς ελέγχους. Η συμφωνία 

ονομάζει την μακεδονική ως την επίσημη γλώσσα της χώρας, αλλά λέει ότι 

οποιαδήποτε γλώσσα που ομιλείται από το 20% του πληθυσμού είναι επίσης μια 

επίσημη γλώσσα. Κρατική χρηματοδότηση για πανεπιστημιακού επιπέδου 

εκπαίδευση στις μειονοτικές γλώσσες πρέπει να παρέχεται όπου αυτή η γλώσσα 

ομιλείται από το 20% του πληθυσμού. Στα παραρτήματα της συμφωνίας 

περιγράφονται λεπτομερώς δεκαπέντε τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο 

σύνταγμα και πολλές νομοθετικές τροποποιήσεις που πρέπει να εγκριθούν από την 

εθνική συνέλευση, μερικές εντός καθορισμένων προθεσμιών (οι περισσότερες από τις 

οποίες δεν πληρούνται). Ένα άλλο παράρτημα καλεί τη διεθνή κοινότητα να 

βοηθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου, να συμβάλλει στην κατάρτιση και 

την αναδιάρθρωση της αστυνομίας, να οργανώσει μια νέα απογραφή, και να 

παρατηρεί τις βουλευτικές εκλογές.18 

 Με την υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο της Αχρίδας ξεπεράστηκε η 

κρίση του 2001. Η «κρίση» του 2001 επομένως, ήταν άμεσο επακόλουθο των 

χρόνιων προβλημάτων που απασχολούσαν την χώρα, τόσο για πολιτικά όσο και 

κοινωνικά θέματα. Δεν ήταν μια αναπάντεχη έκρηξη ανάμεσα στις δύο εθνικότητες. 

Βέβαια, την δεκαετία πριν το 2001, δεν υπήρχαν έντονα σημάδια για μια τέτοια 
                                                           
18 Framework Agreement, Concluded at Ohrid «Macedonia», signed at Skopje «Macedonia», on 13 

August 2001, Avaible From: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/framework_agreement_

ohrid_130801_en.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/framework_agreement_ohrid_130801_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/framework_agreement_ohrid_130801_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/framework_agreement_ohrid_130801_en.pdf
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διαμάχη. Σίγουρα υπήρχαν προβλήματα και εντάσεις όμως όχι σε βαθμό που να 

προμηνύει τέτοια εξέλιξη. Όπως αναφέρει ο Σφέτας (2009): στα τέλη του 2004, οι 

περισσότεροι νόμοι που σχετίζονταν με την συμφωνία της Αχρίδας είχαν ψηφιστεί. 

Αλλά αυτή η συμφωνία ήταν ένα πλαίσιο με αρκετές ασάφειες στις διατάξεις της. Έτσι 

άφηνε στου Αλβανούς περιθώρια περαιτέρω διεκδικήσεων. Η Συμφωνία δεν κατάφερε 

να εξαλείψει τις διαφορές ανάμεσα στις δυο πολυπληθέστερες ομάδες της ΠΓΔΜ, 

παρόλο που η συμφωνία στόχευε στην επίλυση των διαφορών και στην συνύπαρξη, 

κατάφερε δημιουργήσει την αμοιβαία εχθρότητα και την δυσπιστία ανάμεσα στους 

Σλαβομακεδόνες και τους Αλβανούς. 

 Το ζήτημα που προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις ήταν ο νόμος περί του 

επανασχεδιασμού των δημοτικών συνόρων. Η Συμφωνία προέβλεπε ότι θα άλλαζαν 

τα όρια των δήμων, αφότου ολοκληρωθεί η απογραφή του 2002. Οφείλει να 

σημειωθεί ότι η απογραφή περιλαμβανόταν μέσα στην Συμφωνία και για την 

διεξαγωγή της βοήθησε ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί. Συνολικά, σύμφωνα με 

την απογραφή, οι Σλαβομακεδόνες αποτελούσαν 68,8 % του συνολικού πληθυσμού, 

ενώ οι Αλβανοί το 25,1%. Το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, προβλεπόταν 

η μετάβαση των αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στην τοπική, ειδικότερα 

αφορούσε τους τομείς υγείας, παιδείας, οικονομίας και της δημοτικής αστυνομίας, 

καθώς για την ανακατάταξη των δημοτικών συνόρων ως κριτήριο οριζόταν τα 

αποτελέσματα της απογραφής,. Ωστόσο, τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη ήταν 

εθνοτικά, για παράδειγμα προβλεπόταν η ένταξη χωρίων που το αλβανικό στοιχείο 

υπερτερούσε σε δήμους που η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν αλβανική, με στόχο 

να έχουν περισσότερη αυτονομία.  Το νομοσχέδιο είχε παγώσει λόγω της εσωτερικής 

πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην χώρα από τον θάνατο του Trajkovski. 

Στις 13 Μαΐου 2004 ανέλαβε την προεδρία της χώρας ο Cervenkovski,  με την 

πολιτική στήριξη του Ahmeti. Μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης υπο την 

ηγεσία του Kostov, το νομοσχέδιο για την αναδιάταξη των δήμων επανήλθε στην 

επικαιρότητα. Λόγω της υποστήριξης που παρείχε ο Ahmeti στη Σοσιαλδημοκρατική 

Ένωση για την εκλογή του Cervenkovski οι Αλβανοί επέβαλαν τους δικούς τους όρους 

στο νομοσχέδιο. Το πολιτικό μήνυμα του Ahmeti  προς τον  Kostov στις 14.8.2004  

ήταν σαφές: αν ο Πρωθυπουργός δεν δεχτεί  το αλβανικό αίτημα για ‘’αλβανοποίηση’’ 

της Στρούγκας και του Κίτσεβο και  για την αναγνώριση της ισοτιμίας της αλβανικής 

γλώσσα στα Σκόπια, η Δημοκρατική Ένωση για την Ολοκλήρωση θα αποχωρήσει από 
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την κυβέρνηση. Όπως ήταν λογικό εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες από την πλευρά 

των Σλαβομακεδόνων, ότι το νομοσχέδιο οδηγούσε στην διχοτόμηση της χώρας 

(Σφέτας, 2009). 

 Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της International Crisis Group, όπως 

αναφέρει η  Gitta Glüpker, (2013), η συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας έχει τεθεί σε 

εφαρμογή αλλά οι Αλβανοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η διαδικασία υπήρξε 

πολύ αργή και δεν έχει επιτευχθεί μια ουσιαστική δέσμευση για τη δημιουργία ενός 

πολυεθνικού κράτους, στο οποίο θα υπάρχει ίση εξουσία λήψης αποφάσεων ,μεταξύ 

των Σλαβομακεδόνων και των Αλβανών.  Ωστόσο, οι τελευταίοι έχουν διοριστεί σε 

θέσεις του κρατικού τομέα, αλλά οι περισσότερες θέσεις  είναι χωρίς κάποια 

πραγματική εξουσία. Όσον αναφορά στον τομέα της εκπαίδευσης υπάρχει διαφωνία 

σχετικά με τα ιστορικά εγχειρίδια, με την αναθεώρηση του συντάγματος το 2008 

συρρικνώθηκαν τα κεφάλαια της αλβανικής ιστορίας. Τέλος, έχει παρατηρηθεί η 

αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτικών συμπεριφορών στα αλβανικά 

κόμματα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Δεν υπάρχει μια κοινή αποδεκτή έννοια για το πώς ορίζεται η μειονότητα, και 

αυτό ίσως οφείλεται λόγω της αναχρονιστικής ιδέας, που έχουν ορισμένα κράτη για 

την εθνική ομογενοποίηση, ίσως πάλι να οφείλεται στην ιδέα ότι εάνυπάρξει ένας 

κοινός αποδεκτός ορισμός, αρκετά κράτη θα πρέπει να αναγνωρίσουν μειονοτικές 
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ομάδες που είτε εξακολουθούν να μην τις αναγνωρίζουν, εφαρμόζοντας πολιτικές 

κοινωνικού αποκλεισμού, περιθωριοποίησης ή αφομοιώσεις με στόχο την εθνική 

ομογενοποίηση, είτε έχουν εφαρμόσει παλαιότερα τέτοιες πολιτικές και θα πρέπει να 

αποκαταστήσουν τις ιστορικές αδικίες ή να αναγνωρίσουν εγκλήματα κατά των 

μειονοτικών ομάδων 

Επιπλέον, οι συμβάσεις που έχουν θεσμοθετήσει πανευρωπαϊκοί οργανισμοί 

πάσχουν από αδυναμίες και χαρακτηρίζονται από μια διστακτικότητα στον 

προσδιορισμό εννοιών και στην διατύπωση των δικαιωμάτων που περιέχουν. Όσον 

αναφορά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη, η απουσία του κοινωνικού προσδιορισμού των 

περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, δηλαδή, του αντικειμένου εφαρμογής του 

χάρτη αφαιρεί την ουσία μιας από τις κύριες ιδέες του χάρτη της προστασίας δηλαδή 

των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς οι τελευταίες 

αποτελούν μέρος της κοινής σε όλους πολιτιστικής κληρονομιάς. (Τσιτσελίκης, 1997). 

Η Σύμβαση -Πλαίσιο αν και εμπεριέχει τις νομικές διατάξεις για την παροχή της 

προστασίας των μειονοτήτων, αποτελείται κυρίως από ασαφείς διακηρύξεις χωρίς να 

κάνει λόγο για ουσιαστικά δικαιώματα. Μάλιστα, με την υπογραφή της Σύμβασης, τα 

κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν, και όχι να εφαρμόζουν 

το περιεχόμενο της.( Δραμαλίωτη, 2012). 

Επιθυμώντας να προωθήσουν ένα πιο φιλελεύθερο μοντέλο της 

πολυπολιτισμικότητας και διατηρήσουν την ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή των 

Βαλκανίων, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί σχεδίασαν τρεις στρατηγικές- πολιτικές για 

τον επαναπροσδιορισμό των ταραγμένων σχέσεων μειονότητας- κράτους. Κάθε μια 

στρατηγική ,ξεχωριστά, έπασχε από σοβαρές αδυναμίες, και στο θεωρητικό πλαίσιο, 

και στην εφαρμογή τους. Εάν  συνδυαστούν και οι τρείς, το αποτέλεσμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως παρανοϊκό. Αρχικά, το αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης των 

βέλτιστων πρακτικών στα βαλκανικά κράτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

αναποτελεσματικό έως και αποσταθεροποιητικό, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης κράτους 

μειονότητας. 

 Οι βέλτιστες πρακτικές ήταν αποτέλεσμα των δυτικών προτύπων της 

πολυπολιτισμικότητας, όπου στις κοινωνίες της Δύσης η σχέση μειονότητας-κράτους 

είναι τελείως διαφορετική, αντίθετα στα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν θα 

μπορούσαν ποτέ να εφαρμοστούν λόγω της διαφορετικής προσέγγισης της ασφάλειας 

και της μη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα μετακομμουνιστικά 
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κράτη, στις αρχές του 1990, το ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ήταν απών, μόλις μια μειονότητα καταλάμβανε εδάφη και κήρυττε την 

αυτονομία/ανεξαρτησία της αυτοδιοικούμενης περιοχής της, καθιστώντας έτσι την 

πλειονότητα του κράτους σε μειονότητα της αυτοδιοικούμενης περιοχής, μια τέτοια 

περίπτωση αποτελούν οι Κροάτες στην Σέρβικη Δημοκρατία της Κράινας. 

Αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής ήταν η μη-ύπαρξη εγγυήσεων ασφάλειας στα μέλη 

και από τις δυο πλευρές. Επίσης, όσον αναφορά την διαφορετική προσέγγιση 

ασφάλειας, τα κράτη της περιοχής δημιουργήθηκαν από την διάσπαση δυο μεγάλων 

αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Αυτοκρατορίας των 

Αψβούργων. Η διάσπαση αυτή δημιούργησε προβλήματα ασφαλείας, όταν 

χαράχτηκαν τα σύνορα των  νέων κρατών «άφηναν κάποια μέλη της εθνικής ομάδας 

στη «λάθος» πλευρά ενός νέου διεθνούς συνόρου»19, καθιστώντας αυτά τα μέλη, 

μειονότητες συγγενικού κράτους. Αυτός ο τύπος της μειονότητας χαρακτηρίζεται από 

μια αλυτρωτική επιθυμία, καθιστώντας την ως απειλή για την κρατική ασφάλεια. Ένα 

άλλος παράγοντας που επηρεάζει την προσέγγιση της ασφάλειας στα Βαλκάνια είναι 

το θέμα της δικαιοσύνης και των ιστορικών αδικιών, ανέκαθεν, η εθνική ασφάλεια 

είχε υπεροχή έναντι των μειονοτήτων, ειδικά αν αυτές οι μειονότητες είναι άπιστες 

και έχουν αλυτρωτικές επιθυμίες.    

Η στρατηγική της διατύπωσης νομικών κειμένων είχε ως στόχο να 

επικεντρωθεί σε περιπτώσεις εθνικών μειονοτήτων και των διεκδικήσεων τους, και 

όχι στην θέσπιση γενικών κανόνων μειονοτικών δικαιωμάτων. Μια βασική κινητήρια 

ιδέα της στρατηγικής ήταν οι εθνοτικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή των 

μετακομμουνιστικών κρατών, όμως οι ίδιες οι εθνοτικές συγκρούσεις ήταν ο λόγος 

της αποτυχίας της. «Επισήμως, παραμένει στοχευμένη, αλλά με τρόπο που δεν 

παρακολουθεί ούτε το σκεπτικό της εθνοτικής σύγκρουσης στις μετακομμουνιστικές 

χώρες, ούτε το σκεπτικό της φιλελεύθερης πολυπολιτισμικότητας στη Δύση κι έτσι 

αντιμετωπίζει την πίεση να υπαναχωρήσει σε μία πιο γενικευμένη προσέγγιση.»20 

Η κατά περιπτώσεις επεμβάσεις οδηγούσαν τα κράτη να εκχωρήσουν 

παραπάνω δικαιώματα στις μειονότητες, από αυτά που όριζαν οι νομικοί κανόνες. Η 

                                                           
19 Kymlicka, W. (2012). Πολυπολιτισμικές  Οδύσσειες. Πλοήγηση στη νέα διεθνή πολιτική της 

διαφορετικότητας. Αθήνα: Σιδέρης (σελ. 324) 

 
20 Ο.Π. 
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προβληματική που γεννάται σε αυτήν την στρατηγική- πολιτική των ευρωπαϊκών 

οργανισμών είναι ότι οι παρεμβάσεις και οι συστάσεις γινόταν σε περίπτωση που η 

μειονότητα εξωθούνταν με ακραίες μορφές, καθιστώντας την επικίνδυνη για την 

αποσταθεροποίηση της περιοχής. 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί προσπάθησαν να ανακατευθύνουν την σχέση 

μεταξύ του κράτους και της μειονότητας στα πλαίσια της φιλελεύθερης 

πολυπολιτισμικότητας της Δύσης Εάν προσθέσουμε και τις τρεις προσεγγίσεις της 

φιλελεύθερης πολυπολιτισμικότητας των ευρωπαϊκών οργανισμών, το αποτέλεσμα 

που προκύπτει είναι ότι « ενθαρρύνουν και ταυτόχρονα αποθαρρύνουν την 

εθνοπολιτισμική κινητοποίηση από τις γηγενείς μειονότητες επικυρώνουν και 

ταυτόχρονα αμφισβητούν…» τα δυτικά μοντέλα πολυεθνικού ομοσπονδιασμού, καθώς 

και «τη νομιμότητα των στοχευμένων μειονοτικών δικαιωμάτων». ( Kymlicka, 2012). 

 Η διάλυση της αυτοκρατορίας των Αψβούργων και της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας δημιούργησε τα εθνικά κράτη στη Βαλκανική, ο σχεδιασμός των νέων 

συνόρων στα νέα εθνικά κράτη έφερε μια πληθώρα προβληματικών, που 

εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Όπως αναφέρεται παραπάνω, ο 

επαναπροσδιορισμός των συνόρων άφησε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες σε κράτη, 

όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είχε διαφορετική ταυτότητα με τις πρώτες. 

Βέβαια, δημιουργούσε πρόβλημα στις κυβερνήσεις, που είχαν ως κυρία πολιτική την 

δημιουργία ενός έθνος- κράτος, και ταυτόχρονα την πλήρη ομογενοποίηση του 

πληθυσμού. Μετά το τέλος του Β παγκοσμίου πολέμου και την άνοδο των 

κομμουνιστικών καθεστώτων στα κράτη των Βαλκανίων ο στόχος της δημιουργίας 

έθνους- κράτους έπαψε να υφίσταται και η προσέγγιση των σχέσεων κράτος – 

μειονότητα είναι με μαρξιστικούς όρους. Αυτό αλλάζει στην μεταψυχροπολεμική 

περίοδο, η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην περιοχή έφερε μια σειρά 

από αλλαγές και συνδυαστικά με την πολεμικές συγκρούσεις στο εσωτερικό της 

Γιουγκοσλαβίας, το μειονοτικό φαινόμενο ξαναεμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό, 

επηρεάζοντας την εσωτερική πολιτική σκηνή του εκάστοτε κράτους και τις 

διαβαλκανικές σχέσεις. 

 Ταυτόχρονα, ξαναγεννάτε στα Βαλκάνια η ιδέα της σύστασης ( εκ νέου) των 

εθνικών κρατών, καθώς κυριάρχησε η πεποίθηση ότι αν το έθνος δεν είναι ενωμένο 

και ομοιογενές, θα το ωθήσει στην καταστροφή. – ο ίδιος ο συλλογισμός ισχύει και 

για την πολυπολιτισμικότητα και την διαφορετικότητα, δηλαδή ότι η ύπαρξη των 

μειονοτήτων βλάπτει τα κρατικά συμφέροντα και απειλεί την κρατική ασφάλεια. 



44 
 

 Οι μελέτες περιπτώσεις που επιλέχθηκαν, δείχνουν ακριβώς ότι 

προαναφέρθηκε και πιο πάνω. Οι ιστορικές συγκυρίες και διαφορές καθόρισαν ένα 

μεγάλο μέρος της σχέσης μεταξύ της μειονότητας και του κράτους, καθώς και η 

ισορροπία ισχύος ανάμεσα στο κράτος – μειονότητα – συγγενικό κράτος ( το κράτος 

με το όποιο η μειονότητα έχει διάφορους δεσμούς βλ. π,χ,  οι αλβανικές μειονότητες 

στα Βαλκάνια και η Αλβανία. Την ίδια στιγμή, η « ταραγμένη» σχέση αυτή, είχε ως 

επακόλουθο την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την έξαρση εθνοτικών 

συγκρούσεων. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί στοχεύοντας στην διατήρηση της 

περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης, προσπάθησαν να επιλύσουν τις διαφορές 

ανάμεσα στις δυο πλευρές μέσω της προώθησης της φιλελεύθερης 

πολυπολιτισμικότητας, το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικό. 

 Για να γίνει μια ουσιαστική  επαναπροσέγγιση της σχέσης μειονότητας – 

κράτους, θα πρέπει να γίνει κατανοητή η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει την 

Βαλκανική χερσόνησο, τα διάφορα πολιτισμικά, εθνοτικά  και θρησκευτικά που 

συνθέτουν την βαλκανική κοινωνία ανά των αιώνων. 
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θεωρώντας ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να πραγματοποιήσει μια 

πιο στενή προσέγγιση των μελών του, ώστε να προστατεύσει και να προάγει τα 

ιδεώδη και τις αρχές που αποτελούν την κοινή τους κληρονομιά, 

θεωρώντας ότι ένα από τα μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι η προστασία 

και η ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, 

ευχόμενα να δοθεί συνέχεια στη Διακήρυξη των αρχηγών Κρατών και κυβερνήσεων 

των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε στη Βιέννη στις 9 

Οκτωβρίου 1993, 

αποφασισμένα να προστατεύσουν την ύπαρξη των εθνικών μειονοτήτων που ζουν 

στην επικράτειά τους, 

θεωρώντας ότι οι ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή ιστορία έχουν καταδείξει ότι η 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων αποτελεί κύριο παράγοντα σταθερότητας για 

την ασφάλεια της δημοκρατίας και της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 

θεωρώντας ότι κάθε πλουραλιστική και αληθινά δημοκρατική κοινωνία οφείλει όχι 

μόνο να σέβεται την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα 

κάθε προσώπου που ανήκει σε εθνική μειονότητα, αλλά επίσης να δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν να εκφράσει, να διατηρήσει και να 

αναπτύξει αυτή την ταυτότητα, 

θεωρώντας ότι η δημιουργία κλίματος ανεκτικότητας και διαλόγου είναι απαραίτητη, 

ώστε να επιτραπεί στην πολιτιστική πολυμορφία να αποτελέσει πηγή, όπως και 

παράγοντα όχι διαίρεσης, αλλά πλούτου κάθε κοινωνίας, 

θεωρώντας ότι η άνθιση μιας ανεκτικής και ευμαρούς Ευρώπης δεν εξαρτάται μόνο 

από τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών, αλλά επίσης βασίζεται στη διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών με σεβασμό της εδαφικής 

σύνθεσης και ακεραιότητας κάθε Κράτους, 

λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και την Προάσπιση των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τα 

Πρωτόκολλά της, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 

εθνικών μειονοτήτων που περιλαμβάνονται στις συνθήκες και τις διακηρύξεις των 

Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στα κείμενα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη, κυρίως της Κοπεγχάγης της 29ης Ιουνίου 1990, 

αποφασισμένα να προσδιορίσουν τις αρχές που αρμόζει να σεβαστούν και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές για να εξασφαλίσουν, στο εσωτερικό των 

Κρατών μελών και των άλλων Κρατών που θα γίνουν μέρη του παρόντος νομικού 

κειμένου, την αποτελεσματική προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων που ανήκουν σε αυτές, με σεβασμό της 

υπεροχής του δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, 

έχοντας αποφασίσει να εφαρμόσουν τις αρχές που διατυπώνονται από την παρούσα 

Σύμβαση-πλαίσιο μέσα από την εθνική νομοθεσία και την κατάλληλη κυβερνητική 

πολιτική, συμφωνούν στα ακόλουθα: 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Άρθρο 1 

Η προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

προσώπων που ανήκουν στις μειονότητες αυτές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ως τέτοια συνιστά τομέα 

της διεθνούς συνεργασίας. 

Άρθρο 2 

Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου θα εφαρμοστούν με καλή πίστη, 

πνεύμα κατανόησης και ανεκτικότητας, καθώς και με σεβασμό της αρχής της καλής 

γειτονίας, των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών. 

Άρθρο 3 

Κάθε πρόσωπο που ανήκει σε μια εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να επιλέγει 

ελεύθερα το να αντιμετωπίζεται ή όχι ως τέτοιο και κανένα μειονέκτημα δεν πρέπει 

να απορρέει από την επιλογή αυτή ή την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων. 
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Τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες μπορούν ατομικά καθώς και από 

κοινού να ασκούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τις αρχές που 

διατυπώνονται από την παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Άρθρο 4 

Τα Μέρη δεσμεύονται να εγγυηθούν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε κάποια εθνική 

μειονότητα το δικαίωμα στην ισότητα απέναντι στον νόμο και την ισότιμη προστασία 

από τον νόμο. Από αυτή την άποψη, κάθε διάκριση που θεμελιώνεται στη συμμετοχή 

σε εθνική μειονότητα απαγορεύεται. 

Τα Μέρη δεσμεύονται να υιοθετήσουν, εάν συντρέχει λόγος, κατάλληλα μέτρα ώστε 

να προαχθεί σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και 

πολιτιστικής ζωής, πλήρης και αποτελεσματική ισότητα μεταξύ των προσώπων που 

ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα και εκείνων που ανήκουν στην πλειονότητα. 

Λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις ιδιάζουσες κοινωνικές συνθήκες των προσώπων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2 δεν θεωρούνται πράξεις 

διάκρισης. 

Άρθρο 5 

Τα Μέρη δεσμεύονται να καλλιεργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 

επιτρέψουν στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες να διατηρήσουν και 

να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους, καθώς και να διατηρήσουν τα θεμελιώδη στοιχεία 

της ταυτότητάς τους, όπως η θρησκεία, η γλώσσα, οι παραδόσεις και η πολιτιστική 

τους κληρονομιά. 

Χωρίς να θίγονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της γενικής τους πολιτικής 

για την κοινωνική ένταξη, τα Μέρη απέχουν από κάθε πολιτική ή πρακτική που έχει 

στόχο την αφομοίωση των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, ενάντια 

στη θέλησή τους και προστατεύουν τα πρόσωπα αυτά από κάθε πράξη που αποσκοπεί 

σε τέτοιου είδους αφομοίωση. 

Άρθρο 6 
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Τα Μέρη θα επιληφθούν να προάγουν το πνεύμα ανεκτικότητας και διαπολιτιστικού 

διαλόγου, καθώς και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να ευνοήσουν τον 

αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μεταξύ όλων των προσώπων που ζουν στο έδαφός 

τους, όποια και αν είναι η εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευτική τους 

ταυτότητα, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας. 

Τα Μέρη δεσμεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουν τα 

πρόσωπα που θα μπορούσαν να πέσουν θύματα απειλής ή πράξεων διακρίσεων, 

εχθρότητας ή βίας εξαιτίας της εθνοτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής ή θρησκευτικής 

τους ταυτότητας. 

Άρθρο 7 

Τα Μέρη θα επιληφθούν να εξασφαλίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

μειονότητα το σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης 

και στην ελευθερία του συναιτερισμού, στην ελευθερία της έκφρασης και στην 

ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 

Άρθρο 8 

Τα Mέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

μειονότητα το δικαίωμα να πρεσβεύει την θρησκεία ή την πίστη του, καθώς και το 

δικαίωμα να ιδρύει θρησκευτικά ιδρύματα, οργανώσεις ή συλλόγους. 

Άρθρο 9 

Τα Mέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της 

έκφρασης κάθε προσώπου που ανήκει σε εθνική μειονότητα συμπεριλαμβάνει και την 

ελευθερία στη λήψη και τη διάδοση πληροφοριών ή ιδεών στη μειονοτική γλώσσα, 

πέρα από σύνορα και χωρίς την ανάμειξη των δημόσιων αρχών. Κατά την πρόσβαση 

στα μέσα ενημέρωσης, τα Μέρη θα επιληφθούν, στο πλαίσιο του νομοθετικού τους 

συστήματος, ώστε τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες να μην 

υπόκεινται σε διακρίσεις. 

Η πρώτη παράγραφος δεν εμποδίζει τα Μέρη να υπάγουν τις επιχειρήσεις 

ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή κινηματογράφου σε ένα καθεστώς ελέγχου, χωρίς 

διακρίσεις και βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια. 
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Τα Μέρη δεν θα εμποδίσουν τη δημιουργία και τη χρήση μέσων γραπτής ενημέρωσης 

στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Στο νομικό πλαίσιο που διέπει το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση, θα επιληφθούν, στο μέτρο του δυνατού και 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, για να αναγνωρίσουν στα 

πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και 

να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους μέσα ενημέρωσης. 

Στο πλαίσιο του νομοθετικού τους συστήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των προσώπων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες στα μέσα ενημέρωσης, για να προάγουν την 

ανεκτικότητα και να επιτρέψουν την πολιτιστική πολυμορφία. 

Άρθρο 10 

Τα Μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

μειονότητα το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τη μειονοτική 

του γλώσσα ιδιωτικά, όπως και δημόσια, προφορικά και γραπτά. 

Στις γεωγραφικές περιοχές σημαντικής ή παραδοσιακής εγκατάστασης προσώπων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, όταν αυτά τα πρόσωπα το ζητήσουν και αυτό 

ανταποκρίνεται σε μία πραγματική ανάγκη, τα Μέρη θα προσπαθήσουν να 

εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις συνθήκες που θα επιτρέψουν τη χρήση της 

μειονοτικής γλώσσας στις σχέσεις των προσώπων αυτών με τις διοικητικές αρχές. 

Τα Μέρη δεσμεύονται να εγγυηθούν το δικαίωμα κάθε προσώπου που ανήκει σε 

εθνική μειονότητα να πληροφορείται, στο συντομότερο διάστημα και σε μία γλώσσα 

που κατανοεί, τους λόγους της σύλληψής του, τη φύση της αιτίας της κατηγορίας που 

απαγγέλλεται εναντίον του, καθώς και να αμυνθεί στη γλώσσα αυτή, αν είναι δυνατό 

με τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα. 

Άρθρο 11 

Τα Μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

μειονότητα το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα το επίθετό του (πατρώνυμο) και 

το βαφτιστικό όνομά του στη μειονοτική γλώσσα, καθώς και το δικαίωμα της 

επίσημης αναγνώρισής τους, με τον τρόπο που προβλέπεται από το νομικό τους 

σύστημα. 
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Τα Μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε μία εθνική 

μειονότητα το δικαίωμα να παρουσιάζει στη μειονοτική του γλώσσα σήματα, 

επιγραφές και άλλες πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα που εκτίθενται σε δημόσια 

θέα. 

Στις περιοχές που κατοικούνται παραδοσιακά από σημαντικό αριθμό προσώπων που 

ανήκουν σε εθνική μειονότητα, τα Μέρη, στο πλαίσιο του νομοθετικού τους 

συστήματος και των συμφωνιών με άλλα Κράτη, εάν υπάρχουν, θα προσπαθήσουν, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, να υιοθετήσουν τη μειονοτική γλώσσα 

στις τοπικές παραδοσιακές ονομασίες, στα ονόματα των δρόμων και άλλων 

τοπογραφικών πινακίδων που απευθύνονται στο κοινό, όταν η ζήτηση είναι η 

απαιτούμενη. 

Άρθρο 12 

Τα Μέρη θα λάβουν, αν είναι απαραίτητο, μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

έρευνας για να προάγουν τη γνώση του πολιτισμού, της ιστορίας, της γλώσσας και 

της θρησκείας των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και της πλειονότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα δημιουργήσουν τις δυνατότητες κατάρτισης των 

διδασκόντων και της πρόσβασης στα σχολικά εγχειρίδια, και θα διευκολύνουν τις 

επαφές μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε διαφορετικές 

κοινότητες. 

Τα Μέρη δεσμεύονται να προάγουν την ισότητα ευκαιριών όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην παιδεία, σε όλα τα επίπεδα για τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές 

μειονότητες. 

Άρθρο 13 

Στο πλαίσιο του συστήματος παιδείας, τα Μέρη αναγνωρίζουν στα πρόσωπα που 

ανήκουν σε εθνική μειονότητα το δικαίωμα να ιδρύουν και να διαχειρίζονται δικά 

τους ιδιωτικά εκπαιδευτικά και μορφωτικά ιδρύματα. 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση για τα 

Μέρη. 

Άρθρο 14 
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Τα Μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε μία εθνική 

μειονότητα το δικαίωμα να μαθαίνει τη μειονοτική του γλώσσα. 

Στις γεωγραφικές περιοχές σημαντικής ή παραδοσιακής εγκατάστασης προσώπων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, όταν υπάρχει αρκετή ζήτηση, τα Μέρη θα 

προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, και στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού τους συστήματος, τη δυνατότητα των προσώπων που ανήκουν σε 

αυτές τις μειονότητες να μάθουν τη μειονοτική γλώσσα ή να τους παρέχεται παιδεία 

στη γλώσσα αυτή. 

Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου θα εφαρμοστεί χωρίς να θίγεται η εκμάθηση 

της επίσημης γλώσσας ή η διδασκαλία στη γλώσσα αυτή. 

Άρθρο 15 

Τα Μέρη δεσμεύονται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την 

αποτελεσματική συμμετοχή των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες 

στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς και στα δημόσια θέματα, 

ιδιαίτερα σε αυτά που τις αφορούν. 

Άρθρο 16 

Τα Μέρη απέχουν από τη λήψη μέτρων, τα οποία, μεταβάλλοντας τις πληθυσμιακές 

αναλογίες σε μία γεωγραφική περιοχή που κατοικούν πρόσωπα που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες, αποσκοπούν στην παραβίαση των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών που απορρέουν από τις αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα 

Σύμβαση-πλαίσιο. 

Άρθρο 17 

Τα Μέρη δεσμεύονται να μην εμποδίσουν το δικαίωμα των προσώπων που ανήκουν 

σε εθνικές μειονότητες να συνάψουν και να διατηρήσουν, ελεύθερα και ειρηνικά, 

σχέσεις πέρα από τα σύνορα με πρόσωπα που βρίσκονται τακτικά σε άλλα Κράτη, 

ιδιαίτερα με εκείνα που έχουν κοινή εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευτική 

ταυτότητα, ή πολιτιστική κληρονομιά. 
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Τα Μέρη δεσμεύονται να μην εμποδίσουν το δικαίωμα των προσώπων που ανήκουν 

σε εθνικές μειονότητες να συμμετέχουν σε εργασίες μη κυβερνητικών οργανώσεων, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Άρθρο 18 

Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να συνομολογήσουν, εάν είναι απαραίτητο, διμερείς και 

πολυμερείς συμφωνίες με άλλα Κράτη, κυρίως με γειτονικά, για να εξασφαλίσουν 

την προστασία των προσώπων που ανήκουν στις εν λόγω εθνικές μειονότητες. 

Όπου συντρέχει περίπτωση, τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας. 

Άρθρο 19 

Τα Μέρη δεσμεύονται να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τις αρχές που 

διατυπώνονται στην παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο και να θέσουν, αν είναι απαραίτητο, 

τους περιορισμούς ή τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται μόνο από τα διεθνή νομικά 

κείμενα, κυρίως τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

και την Προάσπιση των Θεμελιωδών Ελευθεριών και των Πρωτοκόλλων της, στο 

μέτρο που αντιστοιχούν στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που απορρέουν από τις 

ενλόγω αρχές. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

Άρθρο 20 

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που απορρέουν από τις αρχές 

που διατυπώνονται από την παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο, τα πρόσωπα που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες σέβονται την εθνική νομοθεσία και τα δικαιώματα των τρίτων, 

ιδιαίτερα εκείνων των προσώπων που ανήκουν στην πλειονότητα ή σε άλλες εθνικές 

μειονότητες. 

Άρθρο 21 

Καμία από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου δεν θα ερμηνευτεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει στο άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδοθεί σε 

δραστηριότητες ή να διαπράξει ενέργειες αντίθετες στις θεμελιώδεις αρχές του 
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διεθνούς δικαίου, κυρίως στην κυριαρχική ισότητα, στην εδαφική ακεραιότητα και 

στην πολιτική ανεξαρτησία των Κρατών. 

Άρθρο 22 

Καμία από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου δεν θα ερμηνευτεί ότι 

περιορίζει ή ότι παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες που θα μπορούσαν να αναγνωριστούν σύμφωνα με τους νόμους κάθε 

Μέρους ή κάθε άλλης σύμβασης από την οποία δεσμεύεται το Μέρος αυτό. 

Άρθρο 23 

Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες οι οποίες απορρέουν από τις αρχές που 

διατυπώνονται στην παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο, καθ' όσον υπάρχουν οι αντιστοιχές 

τους στη Σύμβαση Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών, θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τις τελευταίες. 

ΜΕΡΟΣ ΙV 

Άρθρο 24 

Η Επιτροπή Υπουργών είναι επιφορτισμένη να επιβλέπει την εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης-πλαισίου από τα συμβαλλόμενα Μέρη. 

Τα Μέρη που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συμμετέχουν στο 

μηχανισμό προστασίας της εφαρμογής σύμφωνα με τον τρόπο που θα προσδιοριστεί. 

Άρθρο 25 

Σε προθεσμία ενός έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου για 

κάθε Συμβαλλόμενο μέρος, το τελευταίο μεταβιβάζει στο Γενικό Γραμματέα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης πλήρεις πληροφορίες για τα νομοθετικά και άλλα μέτρα 

που έχει λάβει για να εφαρμόσει τις αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα 

Σύμβαση-πλαίσιο. 

Αργότερα, κάθε Συμβαλλόμενο μέρος μεταβιβάζει στο Γενικό Γραμματέα, σε τακτά 

διαστήματα και κάθε φορά που η Επιτροπή Υπουργών το ζητά, κάθε πληροφορία 

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου. 
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Ο Γενικός Γραμματέας μεταβιβάζει στην Επιτροπή Υπουργών κάθε κοινοποιούμενη 

πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26 

Κατά την αξιολόγηση της προσφορότητας των μέτρων που λήφθηκαν από ένα Μέρος 

για την εφαρμογή των αρχών που διατυπώνονται στην παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο, η 

Επιτροπή Υπουργών επιβοηθείται από συμβουλευτική επιτροπή, της οποίας τα μέλη 

είναι κατά κοινή ομολογία ειδικευμένα στον τομέα της προστασίας των εθνικών 

μειονοτήτων. 

Η σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της, 

καθορίζονται από την Επιτροπή Υπουργών σε διάστημα ενός έτους από τη θέση σε 

ισχύ της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου. 

ΜΕΡΟΣ V 

Άρθρο 27 

Η παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο είναι ανοιχτή σε υπογραφή για τα Κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέχρι την ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ, είναι επίσης 

ανοιχτή σε υπογραφή για κάθε άλλο προσκεκλημένο Κράτος, από την Επιτροπή 

Υπουργών, για να την υπογράψει. Θα είναι υποκείμενη σε επικύρωση, αποδοχή ή 

έγκριση. Τα κείμενα της επικύρωσης, της αποδοχής ή της έγκρισης κατατίθενται στο 

Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Άρθρο 28 

Η παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που 

ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών ύστερα από την ημερομηνία κατάθεσης 

του κειμένου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. 

Για κάθε Κράτος μέλος που θα εκφράσει αργότερα τη συγκατάθεσή του να δεσμευτεί 

από τη Σύμβαση-πλαίσιο, αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που 

ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του 

κειμένου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. 

Άρθρο 29 
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Ύστερα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου και τη γνωμοδότηση 

των συμβαλλομένων Κρατών, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

θα μπορεί να καλέσει σε προσχώρηση στην παρούσα σύμβαση-πλαίσιο με λήψη 

απόφασης με την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 20.d. του Καταστατικού του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, κάθε Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

οποίο προσκεκλημένο να την υπογράψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 δεν 

θα το έχει ακόμη πράξει, όπως και κάθε άλλο Κράτος μη μέλος. 

Για κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει, η Σύμβαση-πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ την 

πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από την 

ημερομηνία κατάθεσης του κειμένου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Άρθρο 30 

Κάθε Κράτος μπορεί κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του κειμένου επικύρωσης, 

αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να υποδείξει το έδαφος ή τα εδάφη των οποίων 

εγγυάται τις διεθνείς σχέσεις και στα οποία θα εφαρμόσει την παρούσα σύμβαση-

πλαίσιο. 

Κάθε Κράτος μπορεί στη συνέχεια, σε κάθε στιγμή με μία δήλωση που θα 

απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης-Πλαισίου σε κάθε άλλο έδαφος που 

υποδεικνύεται στη δήλωση. Η Σύμβαση-πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ για το έδαφος αυτό 

την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από την 

ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από τον Γενικό Γραμματέα. 

Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορεί να 

νακληθεί για το έδαφος που υποδεικνύεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση θα 

έχει ισχύ από την πρώτη μέρα που που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών 

ύστερα από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από τον Γενικό 

Γραμματέα. 

Άρθρο 31 
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Κάθε Μέρος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση-

πλαίσιο αποστέλλοντας μία κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

Η καταγγελία θα έχει ισχύ την πρώτη μέρα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου έξι 

μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 32 

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει στα Κράτη 

μέλη του Συμβουλίου, στα άλλα υπογράφοντα Κράτη και σε κάθε Κράτος που έχει 

προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο: 

α. κάθε υπογραφή, 

β. την κατάθεση κάθε κειμένου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, 

γ. κάθε ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης-πλαισίου σύμφωνα με τα 

άρθρα 28, 29 και 30, 

δ. κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που σχετίζεται με την παρούσα 

Σύμβαση-πλαίσιο. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Προοίμιο 

Τα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφουν παρακάτω, 

 

Θεωρώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιφέρει μεγαλύτερη 

ενότητα μεταξύ των μελών του, ειδικά για να προστατεύσει και να προαγάγει τα 

ιδεώδη και τις αρχές που αποτελούν την κοινή τους κληρονομιά, 



61 
 

Θεωρώντας ότι η προστασία των ιστορικών περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών 

της Ευρώπης, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται υπό απειλή ή υπό εξαφάνιση, 

συμβάλλει στη συντήρηση και την ανάπτυξη του πολιτισμικού πλούτου και των 

παραδόσεων της Ευρώπης, 

Θεωρώντας ότι το δικαίωμα στη χρήση μιας περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας, 

ιδιωτικά και δημόσια, αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα σύμφωνα με τις αρχές που 

διατυπώνονται από το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα των 

Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το πνεύμα της Σύμβασης για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Προάσπιση των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Αναφερόμενα στις εργασίες που έχουν συντελεστεί στα πλαίσια της Διάσκεψης για 

την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ιδιαίτερα, στην Τελική Πράξη 

του Ελσίνκι του 1975 και του Κειμένου της Κοπεγχάγης του 1990, 

Υπογραμμίζοντας την αξία της πολυ-πολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας και 

θεωρώντας ότι η προστασία και η ενθάρρυνση των περιφερειακών ή μειονοτικών 

γλωσσών δεν θα είναι σε βάρος των επίσημων γλωσσών και της ανάγκης εκμάθησης 

τους, 

Διαπιστώνοντας ότι η προστασία και η προαγωγή των περιφερειακών ή μειονοτικών 

γλωσσών στις διαφορετικές χώρες και περιοχές της Ευρώπης αντιπροσωπεύει 

σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης, που θεμελιώνεται στη 

δημοκρατία και την πολιτισμική ποικιλότητα μέσα στο πλαίσιο της εθνικής 

κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις και τις ιστορικές παραδόσεις που 

υπάρχουν στις διαφορετικές περιοχές των ευρωπαϊκών Κρατών, 

συμφωνούν στα ακόλουθα: 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς αυτού του Χάρτη: 
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α. "Περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες" εννοούνται οι γλώσσες, οι οποίες είναι: 

1. Παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες εντός δεδομένου εδάφους του Κράτους, από 

πολίτες του Κράτους αυτού, οι οποίοι αποτελούν ομάδα αριθμητικώς μικρότερη από 

το υπόλοιπο του πληθυσμού του Κράτους και 

2. Διαφορετικές από την/τις επίσημη/ες γλώσσα/ες του Κράτους αυτού. 

β. "Έδαφος στο οποίο η περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα χρησιμοποιείται" 

εννοείται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία η εν λόγω γλώσσα αποτελεί τον τρόπο 

έκφρασης ενός αριθμού προσώπων, δικαιολογώντας την υιοθέτηση διαφόρων μέτρων 

προστασίας και προαγωγής που προβλέπονται από τον Χάρτη αυτό. 

γ. "Μη εδαφικές γλώσσες" εννοούνται οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται από πολίτες 

του Κράτους, οι οποίες διαφέρουν από τη γλώσσα ή τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται από το υπόλοιπο του πληθυσμού του Κράτους, αλλά οι οποίες, αν 

και παραδοσιακά χρησιμοποιούνται εντός του εδάφους του Κράτους, δεν μπορούν να 

εντοπιστούν σε συγκεκριμένη περιοχή. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Άρθρο 7. Στόχοι και αρχές 

1. Σχετικά με τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, εντός του εδάφους όπου οι 

γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με την κατάσταση της κάθε γλώσσας, 

τα Μέρη θα θεμελιώσουν την πολιτική τους, τη νομοθεσία τους και την πρακτική 

στους παρακάτω στόχους και αρχές: 

α. Την αναγνώριση των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών ως έκφρασης 

πολιτισμικού πλούτου, 

β. Τον σεβασμό των γεωγραφικών περιοχών κάθε περιφερειακής ή μειονοτικής 

γλώσσας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες νέες διοικητικές διαιρέσεις 

δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο στην προαγωγή της εν λόγω περιφερειακής ή 

μειονοτικής γλώσσας, 

γ. Την ανάγκη αποφασιστικής δραστηριοποίησης για την προαγωγή των 

περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών με σκοπό την προστασία τους, 
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δ. Τη διευκόλυνση ή/και την ενθάρρυνση της χρήσης των περιφερειακών ή 

μειονοτικών γλωσσών, προφορικά και γραπτά, στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή, 

ε. Τη διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων, στα πεδία που καλύπτονται από τον Χάρτη 

αυτό, ανάμεσα σε ομάδες που χρησιμοποιούν μία περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα 

και σε άλλες ομάδες στο κράτος, όπου χρησιμοποιείται η ίδια ή παρόμοια γλωσσική 

ποικιλία, όπως και η σύναψη πολιτιστικών σχέσεων με άλλες ομάδες μέσα στο 

κράτος που χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες, 

στ. Την πρόβλεψη κατάλληλων τρόπων και μέσων για τη διδασκαλία και τη μελέτη 

των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών σε όλα τα κατάλληλα στάδια, 

ζ. Την πρόβλεψη διευκολύνσεων που επιτρέπουν σε μη ομιλητές μιας περιφερειακής 

ή μειονοτικής γλώσσας, στην περιοχή που αυτή χρησιμοποιείται, να τη μάθουν, εάν 

το επιθυμούν, 

η. Την προαγωγή της μελέτης και έρευνας σχετικά με τις περιφερειακές ή μειονοτικές 

γλώσσες στα πανεπιστήμια ή σε αντίστοιχα ιδρύματα, 

θ. Την προαγωγή κατάλληλων μορφών διακρατικών ανταλλαγών στους τομείς, στους 

οποίους αναφέρεται αυτός ο Χάρτης, για τις τις περιφερειακές ή μειονοτικές 

γλώσσες. 

2. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να εξαλείψουν, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη, κάθε 

αδικαιολόγητη διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση ως προς τη χρήση 

μιας περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας και σε περίπτωση που επιχείρησαν να 

αποθαρρύνουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη διατήρηση ή την ανάπτυξή της. Η 

υιοθέτηση ειδικών μέτρων σε όφελος των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, τα 

οποία αποσκοπούν στην προαγωγή ισότητας μεταξύ των ομιλητών αυτών των 

γλωσσών και του υπολοίπου του πληθυσμού ή λαμβάνουν κατάλληλα υπόψη τους τις 

ειδικές συνθήκες που τις αφορούν, δεν θεωρείται πράξη διάκρισης σε βάρος των 

ομιλητών των πλέον χρησιμοποιούμενων γλωσσών. 

3. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να προάγουν με τα κατάλληλα μέτρα, την αμοιβαία 

κατανόηση μεταξύ όλων των γλωσσικών ομάδων της χώρας και, ειδικότερα, να 

συμπεριλάβουν τον σεβασμό, την κατανόηση και την ανεκτικότητα απέναντι στις 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες ανάμεσα στις αρχές που διέπουν την παιδεία 
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και την κατάρτιση που παρέχεται στη χώρα, καθώς και να ενθαρρύνουν τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας να επιδιώξουν τον ίδιο σκοπό. 

4. Προσδιορίζοντας την πολιτική τους σχετικά με τις περιφερειακές ή μειονοτικές 

γλώσσες, τα Μέρη θα λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες και τις επιθυμίες που 

εκφράζονται από τις ομάδες που χρησιμοποιούν τέτοιες γλώσσες. Ενθαρρύνονται να 

ιδρύσουν φορείς, εάν αυτό απαιτείται, για την παροχή συμβουλών στις αρχές ως προς 

κάθε ζήτημα που αφορά περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. 

5. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν κατ' αντιστοιχία τις αρχές που 

αναφέρθηκαν στις παραγράφους 1 έως 4 παραπάνω σχετικά με τις μη εδαφικές 

γλώσσες. Ωστόσο, όσον αφορά τέτοιες γλώσσες, η φύση και ο σκοπός των μέτρων 

που πρόκειται να ληφθούν στο πλαίσιο αυτού του Χάρτη πρέπει να προσδιορίζονται 

με ελαστικό τρόπο, έχοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ομάδων που 

χρησιμοποιούν τέτοιες γλώσσες, με σεβασμό των παραδόσεων και των 

χαρακτηριστικών τους. 

Άρθρο 8 - Εκπαίδευση 

1. Σχετικά με την εκπαίδευση, τα Μέρη υποχρεώνονται, σε ό,τι αφορά το έδαφος στο 

οποίο οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την κατάσταση της κάθε μίας 

από τις γλώσσες αυτές και όχι εις βάρος της διδασκαλίας της επίσημης γλώσσας του 

κράτους: 

α. 

i. Να προβλέψουν την παροχή προσχολικής εκπαίδευσης στις εν λόγω περιφερειακές 

ή μειονοτικές γλώσσες, ή 

ii. Να προβλέψουν την παροχή ουσιαστικού τμήματος της προσχολικής εκπαίδευσης 

για τη διδασκαλία των εν λόγω περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, ή 

iii. Να εφαρμόσουν ένα από τα μέτρα που περιγράφηκαν παραπάνω στα σημεία i και 

ii τουλάχιστον για εκείνους τους μαθητές των οποίων οι οικογένειες το επιθυμούν και 

των οποίων ο αριθμός θεωρείται επαρκής, ή 
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iv. Εάν οι δημόσιες αρχές δεν έχουν άμεση εξουσία στον χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης, να ευνοήσουν ή/και να ενθαρρύνουν την εφαρμογή των μέτρων που 

περιγράφηκαν στα παραπάνω σημεία i έως iii. 

β. 

i. Να προβλέψουν την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις εν λόγω 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, ή 

ii. Να προβλέψουν την παροχή ουσιαστικού τμήματος της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των εν λόγω περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, 

ή 

iii. Να προβλέψουν στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την ένταξη της 

διδασκαλίας των εν λόγω περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών ως συστατικό 

στοιχείο του ωρολόγιου προγράμματος, ή 

iv. Να εφαρμόσουν ένα από τα μέτρα που διατυπώνονται στα παραπάνω i έως iii 

τουλάχιστον για εκείνους τους μαθητές των οποίων οι οικογένειες το επιθυμούν και 

των οποίων ο αριθμός θεωρείται επαρκής. 

γ. 

i. Να προβλέψουν την παροχή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εν λόγω 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, ή 

ii. Να προβλέψουν την παροχή ουσιαστικού τμήματος της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των εν λόγω περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, 

ή 

iii. Να προβλέψουν στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την ένταξη της 

διδασκαλίας των εν λόγω περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών ως συστατικό 

στοιχείο του ωρολόγιου πρόγραμματος, ή 

iv. Να εφαρμόσουν ένα από τα μέτρα που διατυπώνονται στα παραπάνω i έως iii 

τουλάχιστον για εκείνους τους μαθητές των οποίων οι οικογένειες το επιθυμούν και 

των οποίων ο αριθμός θεωρείται επαρκής. 

δ. 
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i. Να προβλέψουν την παροχή τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 

στις εν λόγω περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, ή 

ii. Να προβλέψουν την παροχή ουσιαστικού τμήματος της τεχνικής εκπαίδευσης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης για τη διδασκαλία των εν λόγω περιφερειακών ή 

μειονοτικών γλωσσών, ή 

iiii. Να προβλέψουν στα πλαίσια της τεχνικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης την ένταξη της διδασκαλίας των ενλόγω περιφερειακών ή μειονοτικών 

γλωσσών ως συστατικό στοιχείο του ωρολόγιου προγράμματος, ή 

iv. Να εφαρμόσουν ένα από τα μέτρα που διατυπώνονται στα παραπάνω i έως iii 

τουλάχιστον για εκείνους τους μαθητές των οποίων οι οικογένειες το επιθυμούν και 

των οποίων ο αριθμός θεωρείται επαρκής. 

ε. 

i. Να προβλέψουν την παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και άλλων μορφών 

ανώτερης εκπαίδευσης στις εν λόγω περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, ή 

ii. Να παράσχουν διευκολύνσεις για τη μελέτη των γλωσσών αυτών ως 

πανεπιστημιακών ή της ανώτερης εκπαίδευσης μαθημάτων, ή 

iiii. Εάν, εξαιτίας της σχέσης του Κράτους με τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, οι 

υποπαράγραφοι i και iii δεν μπορούν να εφαρμοστούν, να ενθαρρύνουν ή/και να 

επιτρέψουν την παροχή πανεπιστημιακής, ή άλλων μορφών ανώτερης, εκπαίδευσης 

σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες ή άλλων διευκολύνσεων για τη μελέτη 

αυτών των γλωσσών ως πανεπιστημιακών ή ανώτερης εκπαίδευσης μαθημάτων. 

στ. 

i. Να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή μαθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη 

διά βίου μάθηση, τα οποία να διδάσκονται κυρίως ή εξ ολοκλήρου στην περιφερειακή 

ή μειονοτική γλώσσα, ή 

ii. Να παράσχουν τις γλώσσες αυτές ως μάθημα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 

διά βίου μάθησης, ή 
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iii. Εάν οι δημόσιες αρχές δεν έχουν άμεση αρμοδιότητα στον τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και της διά βίου μάθησης, να διευκολύνουν ή/και να ενθαρρύνουν τη 

διδασκαλία αυτών των γλωσσών ως μάθημα στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά 

βίου μάθηση. 

η. Να παράσχουν στοιχειώδη ή και περαιτέρω επιμόρφωση των διδασκόντων που 

απαιτείται για την εφαρμογή εκείνων των παραγράφων από την α έως τη ζ, που έχουν 

γίνει αποδεκτές από τη Μέρη. 

i. Να ιδρύσουν συμβουλευτικό φορέα, ή φορείς, υπεύθυνο για τον έλεγχο των μέτρων 

που έχουν ληφθεί και της προόδου που έχει επιτευχθεί, υιοθετώντας ή αναπτύσσοντας 

τη διδασκαλία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλώσσών, και για τη σύνταξη 

περιοδικών εκθέσεων σχετικά με τα συμπεράσματά τους, οι οποίες θα είναι δημόσιες. 

2. Σχετικά με την παιδεία σε περιοχές εκτός από εκείνες όπου οι περιφερειακές ή 

μειονοτικές γλώσσες χρησιμοποιούνται παραδοσιακά, τα Μέρη αναλαμβάνουν, εάν ο 

αριθμός των ομιλητών μίας περιφερειακή ή μειονοτικής γλώσσας το δικαιολογεί, να 

επιτρέψουν, να ενθαρρύνουν ή να παράσχουν διδασκαλία στην ή της περιφερειακής ή 

μειονοτικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 1: Απογραφή 1981 & 1991. Πηγή Συνταγματική γεωγραφία των μειονοτήτων στα 

Δυτικά Βαλκάνια. Η περίπτωση των πρώην σοσιαλιστικών κρατών 
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