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Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια, η μεγαλύτερη προσοχή στο διεθνές δίκαιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα έχει δοθεί στα δικαιώματα των ατόμων. Συχνά τα άτομα 

που ανήκουν σε μια μειονότητα δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πλήρως 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες τους επειδή υφίστανται διακρίσεις με 

βάση την εθνική, θρησκευτική, γλωσσική τους ταυτότητα ή τον πολιτισμό τους. Το 

μεγαλύτερο βάρος στην Ευρώπη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

εθνικών μειονοτήτων και των μειονοτικών γλωσσών καλείται να βαστάξει το ΣτΕ, 

που έχει προχωρήσει στη θέσπιση ειδικών διατάξεων για το έργο αυτό και στην 

οργάνωση ιδιαίτερων μηχανισμών για τη στήριξη και παρακολούθηση των χωρών 

στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων. Η διατριβή αυτή έχει σα στόχο να 

καταγράψει, αφού πρώτα αναφερθεί σε έννοιες σημαντικές για την κατανόησή της, 

το έργο του ΣτΕ, τα μέσα που χρησιμοποιεί, τις δομές και μηχανισμούς που 

αναπτύσσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει η υιοθέτηση 

των πρώτων συμβατικού χαρακτήρα πολυμερών πράξεων για μειονότητες, όπως 

ο Χάρτης για τις μειονοτικές γλώσσες και η Σύμβαση – Πλαίσιο για τις εθνικές 

μειονότητες. Κατόπιν να μελετήσει πώς ανταποκρίνονται οι χώρες της Ευρώπης 

στις ενέργειες του ΣτΕ και να προτείνει, ίσως, κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει 

να ενταθούν οι προσπάθειες και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, καθώς και κάποιες 

αλλαγές πλεύσης που πρέπει να γίνουν. Η μελέτη για τη σύνταξη της παρούσας 

διατριβής στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε βιβλιογραφικά στοιχεία και σε αναφορές 

της επίσημης ιστοσελίδας του ΣτΕ.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 

συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα δικαιοσύνης.»1   

Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στην προαγωγή των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου έγινε από τον Σύριο βασιλιά Χαμουραμπί, πριν 4000 χρόνια 

περίπου, ο οποίος χάρασσε νόμους σε πέτρα  αποσκοπώντας στην προστασία 

των πολιτών του από αυθαίρετη δίωξη.2 Από τις πρώτες φιλοσοφικές σκέψεις 

του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα ξεχωρίζουν οι αναφερόμενες στο φυσικό νόμο, 

που στη συνέχεια έγιναν φυσικά δικαιώματα και αργότερα ανθρώπινα 

δικαιώματα.3 Τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν συνώνυμα με τα φυσικά 

δικαιώματα, αυτά που πηγάζουν από το φυσικό νόμο. Σύμφωνα με την ελληνική 

παράδοση των αρχαίων φιλοσόφων, ο φυσικός νόμος είναι ο νόμος που 

αντικατοπτρίζει τη φυσική τάξη της υφηλίου, ιδιαίτερα δε τη θέληση των θεών 

που ελέγχουν τη φύση. Αυτή η ιδέα των φυσικών δικαιωμάτων συνεχίστηκε 

στην αρχαία Ρώμη, όπου ο ρωμαίος δικαστής Ulpian πίστευε ότι τα φυσικά 

δικαιώματα ανήκαν σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι ρωμαίος πολίτης, είτε όχι.   

Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίστηκε συλλογικά 

διεθνώς στη νεότερη ιστορία, ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 

                                                

 

1The Universal Declaration of Human Rights, Article 1   
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a1 

2 Brian Penduka.2006. The Zimbabwean Situation from a Human Rights Perspective 
http://www.kubatana.net/docs/hr/hrf zim hr perpective 060707.pdf 

3 Η έκφραση «ανθρώπινα δικαιώματα» είναι σχετικά καινούρια, καθώς εμφανίστηκε στην 
καθημερινή γλώσσα μόλις μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ίδρυση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών το 1945. Αντικατέστησε τη φράση «φυσικά δικαιώματα» που αποδοκιμάστηκε 
μερικώς εξαιτίας της έννοιας του φυσικού νόμου (με τον οποίο συνδέθηκε), ο οποίος αποτέλεσε ζήτημα 
μεγάλης αντιπαράθεσης και την μετέπειτα φράση «τα δικαιώματα του ανδρός(man)», που δεν ήταν 
διεθνώς κατανοητά καθώς δε φαινόταν να συμπεριλαμβάνουν και τις γυναίκες. Πηγή: W. Burns 
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/762002.pdf?acceptTC=true 

http://www.kubatana.net/docs/hr/hrf
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Πολέμου. Σήμερα η διεθνής εικόνα έχει να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που 

περιβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύνθετων και δυναμικών κανόνων στα 

πλαίσια της πολιτείας, της περιφέρειας και των διεθνών εθίμων, συμφωνιών και 

νόμων, σχεδιασμένων για την πρωταρχική και θεμελιώδη προστασία του 

ατόμου πάνω από την πολιτεία,4 αλλά με την ιδιαιτερότητα η εφαρμογή και η 

συμμόρφωση σε αυτούς διεθνώς να ποικίλουν. To 1941 o Αμερικανός 

πρόεδρος Franklin D. Roosevelt,  σε ομιλία του στο Κογκρέσο είχε πει: «Στο 

μέλλον, που αποσκοπούμε να το καταστήσουμε ασφαλές, ανυπομονούμε για 

έναν κόσμο θεμελιωμένο σε τέσσερις βασικές ανθρώπινες ελευθερίες»5 : 

ελευθερία λόγου και έκφρασης, θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία από το φόβο 

και ελευθερία βούλησης. Έτσι, οι επιπτώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

οδήγησαν στην ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Οκτώβριο του 

1945, και εντός αυτού το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οικοδομήθηκε 

σε δύο ξεχωριστά μέρη, το σύστημα του καταστατικού χάρτη (Charter) και το 

σύστημα της Συνθήκης (Treaty)6  

Παρόλο που τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν ένα σταθερό και 

συμβουλευτικό περιβάλλον για την επιτάχυνση και την επέκταση της 

διαδικασίας της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικά 

δημιούργησαν ένα σύστημα που απείχε από το τέλειο, κατηγορούμενο κατά 

καιρούς ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό, όχι ορθά αντιπροσωπευτικό και 

ιδεολογικά μη ισορροπημένο. Αλλά αποτέλεσε ένα τεράστιο βήμα μπροστά, 

                                                

 

4 Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η διεθνής προστασία της ανθρώπινης οντότητας αναπτύχθηκε με 
ταχείς και συγκλονιστικούς ρυθμούς. Οι άνθρωποι πια δεν αντιμετωπίζονταν ως μέρος ενός συνόλου, 
μιας μειονότητας, ή κάποιας ομάδας. Άρχισαν να προστατεύονται ως ξεχωριστές ανθρώπινες οντότητες. 

5 “In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four 
essential freedoms.” www.wwnorton.com/college/history/ralph/workbook/ralprs36b.htm   

      6Bλ.https://www.academia.edu/3627627/The_Evolution_Of_International_Human_Rights_LawΣελ.5 

 

http://www.wwnorton.com/college/history/ralph/workbook/ralprs36b.htm
https://www.academia.edu/3627627/The_Evolution_Of_International_Human_Rights_Law
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δεδομένου του παράφωνου γεωπολιτικού τοπίου μετά τους δύο μεγάλους 

πολέμους και τους διχοτομικούς και εχθρικούς κόσμους του Ψυχρού Πολέμου. 

Τον ΟΗΕ ακολούθησαν τα Περιφερειακά Συστήματα. Δημιουργήθηκαν 

τρία κύρια σώματα: Στην Αμερική, η Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων το 1948, στην Αφρική ο Αφρικανικός Χάρτης Δικαιωμάτων των 

ανθρώπων και των λαών το 1986 και στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1950. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι το πιο 

περιεκτικό και περιλαμβάνει δύο κύριους θεσμούς, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(ΣτΕ), που ιδρύθηκε το 1949 και αριθμεί σήμερα 47 κράτη μέλη και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με 27 κράτη μέλη.  

Την εποχή λοιπόν της παγκοσμιοποίησης, εμφανίζεται δυναμικά, μια 

συνολική κίνηση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

προαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων, την προώθηση των υποχρεώσεων -  

δικαιωμάτων του ανθρώπου erga omnes. (Περράκης 2013, 20) Η κίνηση αυτή 

περιλαμβάνει και τα ζητήματα δημοκρατίας, που μαζί με τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και το κράτος δικαίου, συνιστούν το τρίπτυχο δικαίου και πολιτικής, 

που μετά την ιστορική κρίση στην Ευρώπη του 1989, καθιερώνονται σαν ένα 

κίνημα που αδιαπραγμάτευτα απαιτεί, σε κάθε κράτος και σε κάθε εθνική 

κοινωνία, δημοκρατική νομιμοποίηση, χρηστή διακυβέρνηση, σεβασμό του 

κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι η εποχή που 

πρωτοεμφανίζονται διεθνώς και κάποια κείμενα, με αναφορά στη δημοκρατία - 

της οποίας ουσιαστικά αγνοείται η τύχη ως νομική αποτίμηση στο διεθνές δίκαιο 

από το Χάρτη του ΟΗΕ και μεταγενέστερα. (Περράκης 2013, 20) 

Αυτή η εντυπωσιακή, όπως χαρακτηρίζεται, εξέλιξη της προστασίας και 

προαγωγής των δικαιωμάτων του ανθρώπου διεθνώς, και ιδιαίτερα στην 

Ευρώπη, οδήγησε στη διαμόρφωση μιας τάξης δικαιωμάτων και ταυτόχρονα 

μηχανισμών και διαδικασιών εφαρμογής αυτών, με ζητούμενο πάντα την 

αποτελεσματικότητα. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν και το δικαίωμα 

ελέγχου αφενός του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο εσωτερικό 

κάθε έννομης τάξης και αφετέρου την υποχρέωση συμμόρφωσης κάθε κράτους. 

Ένας διεθνής έλεγχος που επιχείρησε να παραμερίσει - και σταδιακά σε μεγάλο 
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βαθμό το κατέφερε - εθνικούς δισταγμούς και επιφυλάξεις. Από το σύνολο 

αυτών των ποικίλων δράσεων σε πραγματικό και νομικό επίπεδο, 

διαμορφώθηκε ένας «ευρωπαϊκός νομικός χώρος» δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. Σ’ αυτόν τον νομικό χώρο το Συμβούλιο της Ευρώπης με την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εγκαθίδρυσαν μια 

πραγματική «ευρωπαϊκή δημόσια τάξη» (Περράκης 2013, 21) που αφορά στα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

Στα δικαιώματα του ανθρώπου συγκαταλέγονται και τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων που έρχονται στο προσκήνιο ακολουθώντας την αρχή περί μη 

διάκρισης και που το ΣτΕ αναλαμβάνει να προασπίσει περισσότερο από κάθε 

άλλο Οργανισμό στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια του ΣτΕ, όταν τη μελετήσει 

και αναλύσει κανείς, δείχνει να έχει τεράστια σημασία τόσο για την κρατική όσο 

και για τη διακρατική λειτουργία ιδιαίτερα σήμερα, που οι γεωγραφικές αλλαγές 

και οι αποσχιστικές τάσεις (ακόμη και στον ευρωπαϊκό χώρο, βλ. περιφέρεια της 

Καταλονίας, Χώρα των Βάσκων), η διευρυνόμενη οικονομική κρίση - που ευνοεί 

τις αποσχιστικές τάσεις, τα αυτονομιστικά κινήματα, την ξενοφοβία, την 

τρομοκρατία (τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας στην Ευρώπη) - , οι 

εμφύλιες κρίσεις καθώς και οι εθνικές κρίσεις, οξύνουν τα προβλήματα. Αλλά 

εκτός από τις μειονότητες, τα όργανα παροχής προστασίας οφείλουν να 

μεριμνήσουν σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, με δεδομένες τις 

εξελίξεις στη διεθνή σκηνή (βλ. πόλεμο στη Συρία και έξαρση των «πολεμικών» 

μεταναστών), πλέον, και για τους νέους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο. 

Μέσα σε όλο αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό, η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζει σημεία φθοράς και δείχνει να αδυνατίζει 

σε αρκετές περιπτώσεις σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι που 

υποδεικνύει τη μεγάλη σημασία των διεθνών μηχανισμών ελέγχου και 

εποπτείας της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων των λαών και των 

μειονοτήτων. Γι αυτό και η ολοένα και πιο αναπτυγμένη αξιολόγηση της 

κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος – μέλος του ΣτΕ κερδίζει το 

ενδιαφέρον και γεννά μεγάλες και ολοένα υψηλότερες προσδοκίες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1.1  Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Μειονότητας 

Θέλοντας να προσδιορίσει κανείς την έννοια μειονότητα και αναζητώντας 

ορισμούς της στη διεθνή βιβλιογραφία αντιλαμβάνεται ότι μια εννοιολογική 

προσέγγιση αυτής δεν είναι διόλου εύκολη, γιατί συναρτάται με διαφορετικές 

πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις των λαών. Ο εγκυκλοπαιδικός 

ορισμός περιγράφει τη μειονότητα ως μια πολιτισμική, εθνική, ή φυλετική 

διακριτή ομάδα ανθρώπων που συνυπάρχει αλλά είναι σε κατώτερη θέση από 

μια επικρατέστερη ομάδα. (Britanica 2015)  

Για το Διεθνές Δίκαιο η μειονότητα αποτελεί τον όρο που αναφέρεται σε 

πληθυσμιακές ομάδες της χώρας που διαφέρουν από την πλειονότητα των 

υπηκόων της είτε ως προς τη γλώσσα, είτε ως προς τη θρησκεία, είτε ως προς 

τη φυλετική καταγωγή ή την εθνική συνείδηση. (Παναγιωτίδης, Μουσουλμανική 

Μειονότητα και Εθνική Συνείδηση 1995, 15) 

Ο ΟΗΕ το 1971 πρότεινε, μέσω της υποεπιτροπής για την πρόληψη των 

διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων, τον εξής ορισμό για τη 

μειονότητα: «ομάδα αριθμητικά κατώτερη από τον υπόλοιπο πληθυσμό του 

κράτους σε μια κυρίαρχη θέση, της οποίας τα μέλη κατέχουν εθνικά, 

θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τον 

υπόλοιπο πληθυσμό και επιδεικνύουν έστω και σιωπηλά ένα πνεύμα 

αλληλεγγύης που κατευθύνεται προς τη διατήρηση του πολιτισμού, των 

παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους». (Χατζηκωνσταντίνου 1982, 

62) 
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Ο ορισμός που προτάθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας7 είναι ο εξής: 

«η μειονότητα υποδηλώνει ομάδα αριθμητικά μικρότερη του υπολοίπου 

πληθυσμού ενός κράτους, τα μέλη της οποίας έχουν την υπηκοότητα του 

κράτους αυτού, έχουν εθνικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά 

διαφορετικά από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού και διακατέχονται από την 

επιθυμία να διατηρήσουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη θρησκεία ή τη 

γλώσσα τους». (Commission 2011, 4) 

Και ενώ η έννοια της λέξης είναι στην κοινή γνώση συνυφασμένη με 

μικρότερο αριθμό πληθυσμών σε σχέση με το γενικό σύνολο, εντούτοις η 

μειονότητα δεν σχετίζεται απαραίτητα με τον αριθμό των μονάδων μιας 

ομάδας.8 Υπό αυτό το πρίσμα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μη δίνοντας 

σημασία στον αριθμητικό παρά στον ψυχολογικό, κοινωνικό και ιστορικό 

παράγοντα ,  ερμηνεύει τον όρο μειονότητα ως  «ομάδα ανθρώπων που ζουν 

σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή έχοντας δική τους φυλή, θρησκεία, γλώσσα 

και παραδόσεις, ενωμένοι με αυτά σε μια μορφή αλληλεγγύης, θέλοντας να 

διατηρήσουν τις παραδόσεις τους και τη μορφή της λατρείας, την εκπαίδευση 

και την ανατροφή των παιδιών τους σύμφωνα με το πνεύμα των παραδόσεων 

της φυλής τους και δίνοντας αμοιβαία βοήθεια μεταξύ τους». 

(Χατζηκωνσταντίνου 1982, 261-280)  

Μια ιστορική αναδρομή στον όρο μειονότητα ξεκινά από τον 16ο αιώνα, 

με τις πρώτες συμβατικές ρυθμίσεις προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων 

να λαμβάνουν χώρα με τη Συνθήκη του Augsbourg το 1955 και το 1648 με τη 

                                                

 

7 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου – περισσότερο γνωστή ως Επιτροπή 
της Βενετίας, καθώς συγκαλείται στη Βενετία – είναι το συμβουλευτικό όργανο του ΣτΕ σε θέματα 
καταστατικού. Ο ρόλος της Επιτροπής της Βενετίας είναι να παρέχει Νομική Συμβουλή στα κράτη – 
μέλη και, ειδικότερα, να βοηθά τα κράτη που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τις νομικές και θεσμικές 
δομές τους με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη διεθνή εμπειρία στα πεδία της Δημοκρατίας, των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Κανόνα του Νόμου. 
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN  

8 Σε πολλές περιπτώσεις μειονοτικές ομάδες μπορεί να έχουν πληθυσμό πολλές φορές μεγαλύτερο 
από την κυρίαρχη ομάδα, όπως ήταν η περίπτωση της Νότιας Αφρικής υπό το Απαρτχάιντ. 

http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN
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συνθήκη της Βεστφαλίας, και οι δύο αναφερόμενες σε θρησκευτικές 

μειονότητες. Η πρώτη αναφορά σε εθνική μειονότητα γίνεται το 1878 στο 

Συνέδριο του Βερολίνου, με την ομώνυμη Συνθήκη να υποχρεώνει τη 

Βουλγαρία να προστατεύσει τους Έλληνες, Ρουμάνους και Τούρκους που 

παρέμεναν στα εδάφη της. Στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης το 1919, με τη λήξη 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα από τις εδαφικές ανακατατάξεις που 

ακολούθησαν, οι νικήτριες δυνάμεις, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, 

καθόρισαν με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών νέες υποχρεώσεις στα κράτη έναντι 

των μειονοτήτων, οι οποίες, ελλείψει διεθνούς ελεγκτικού οργάνου, 

ερμηνεύονταν από τις μεγάλες δυνάμεις κατά το δοκούν. (Παναγιωτίδης, 

Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 35-36) Έτσι αρχικά υπογράφτηκε η πρώτη 

Συνθήκη για τις μειονότητες στις 28 Ιουνίου 1919 μεταξύ των Μεγάλων 

Δυνάμεων και της Πολωνίας, την οποία ακολούθησαν πρακτικά όμοιες 

συνθήκες με την Τσεχοσλοβακία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και την 

Ελλάδα. (Lessing 1931, 143)  

1.2  Ο όρος Μειονότητα για το Συμβούλιο της Ευρώπης 

 Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομικώς δεσμευτικός ορισμός της έννοιας 

«μειονότητα» στο διεθνές δίκαιο. Ούτε ο όρος «μειονότητα» αποτελεί μια κοινή 

αντίληψη: τα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών απευθύνονται σε «εθνικές, 

θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες» και τα περιφερειακά Ευρωπαϊκά 

όργανα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων χρησιμοποιούν την έννοια «εθνικές 

μειονότητες». 

 Στην περίοδο του μεσοπολέμου, το Μόνιμο Δικαστήριο Διεθνούς 

Διακαιοσύνης (Permanent Court of International Justice), κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η ύπαρξη μειονότητας αποτελούσε ζήτημα «πραγματιστικό» 
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και όχι «νομικό», κάτι το οποίο κατέστησε την «αναγνώριση» μιας μειονότητας 

άσχετη με το διεθνές δίκαιο.9 (Commission 2011, 4)  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο καθορισμός ενός γενικώς αποδεκτού ορισμού 

του όρου «μειονότητα» ή «εθνική μειονότητα» επίσης αντιμετώπισε δυσκολίες. 

Οι προτεινόμενοι ορισμοί της Επιτροπής της Βενετίας και της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ποτέ δεν εντάχθηκαν σε μια διεθνή 

συνθήκη. Στο πιο σχετικό νομικά δεσμευτικό όργανο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης ,τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες, αν και θα ήταν 

πολύ φυσικό οι συντάκτες του κειμένου της σύμβασης να ξεκινήσουν τις 

εργασίες τους δίνοντας έναν ορισμό για την Εθνική μειονότητα (Παναγιωτίδης, 

Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 62), εντούτοις δεν περιλαμβάνεται κανένας 

ορισμός της έννοιας «εθνική μειονότητα».10 Και τούτο γιατί, όπως αναφέρεται 

στις παραγράφους 4 και 12 της Επεξηγηματικής Έκθεσης, οι συντάκτες ήθελαν 

να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες τις επιτροπής κι επειδή διέβλεψαν ότι 

ένας ορισμός, κοινά αποδεκτός, που να συγκεντρώνει τη συνολική συναίνεση 

και στήριξη των κρατών – μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δε θα 

μπορούσε να υπάρξει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (CoE, CoE 1995), 

αποφάσισαν να παρακάμψουν το ζήτημα, ακολουθώντας την «πραγματιστική 

                                                

 

9 Βλ. Greco-Bulgarian Communities, PCIJ Series B, No. 17, 1930 

10 Σε άρθρο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), υποστηρίζεται ότι: Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως 
μειονότητες κατανοούνται «…ομάδες ή άτομα σε ένα κράτος που: α. κατοικούν σε μια περιοχή του 
κράτους αυτού και είναι πολίτες του, β. διατηρούν μακροχρόνιους, ισχυρούς και σταθερούς δεσμούς με 
το κράτος αυτό, γ. παρουσιάζουν ιδιαίτερα εθνοτικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά 
χαρακτηριστικά, δ. είναι ικανά αντιπροσωπευτικές, αν και μικρότερες σε αριθμό από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό του κράτους ή μιας περιφέρειας του κράτους αυτού, ε. κινητοποιούνται από ένα ενδιαφέρον 
για τη διαφύλαξη αυτού που συνιστά την κοινή τους ταυτότητα, συμπεριλαμβανόμενης της κουλτούρας 
τους, της παράδοσής τους, της θρησκείας τους ή της γλώσσας τους». – βλ. 
http://blogs.eliamep.gr/chorianopoulos/kinonikos-apoklismos-ke-mionotites-thesmika-ke-simvolika-
empodia/#sthash.yPekf9g9.dpuf  

http://blogs.eliamep.gr/chorianopoulos/kinonikos-apoklismos-ke-mionotites-thesmika-ke-simvolika-empodia/#sthash.yPekf9g9.dpuf
http://blogs.eliamep.gr/chorianopoulos/kinonikos-apoklismos-ke-mionotites-thesmika-ke-simvolika-empodia/#sthash.yPekf9g9.dpuf
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προσέγγιση»11. Κάθε Μέρος της Σύμβασης – Πλαισίου έχει επομένως 

περιθώριο να εκτιμήσει ποιες ομάδες πρέπει να καλυφθούν από τη Σύμβαση 

μέσα στην επικράτειά του. Αυτή η επιλογή, όμως, πρέπει να γίνει με καλή πίστη 

και σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου και τις θεμελιώδεις 

αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης – Πλαισίου12. (CoE 2015)  

Εν τέλει, τα άτομα είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αν επιθυμούν ή όχι να 

θεωρούνται ότι ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα. Αυτό δε σημαίνει ότι κάθε 

άτομο μπορεί αυθαίρετα να επιλέξει να ανήκει σε οποιαδήποτε εθνική 

μειονότητα. Η επιλογή του θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που 

σχετίζονται με την ταυτότητα του ατόμου, όπως η γλώσσα, η θρησκεία και η 

κουλτούρα. 

Θα μπορούσε να πει κανείς εδώ ότι αποτελεί σοβαρή ανεπάρκεια των 

Συνθηκών περί μειονοτήτων το να μην περιλαμβάνουν σαφή ορισμό για το ποια 

είναι τα κριτήρια του να είναι κάποιος μέλος μιας μειονότητας. Αυτό το ζήτημα 

έχει παίξει ρόλο στην πρακτική μεταχείριση των μειονοτήτων και στην αποδοχή 

ή όχι από τα κράτη – μέλη ύπαρξης μειονοτήτων στο έδαφός τους. Από την 

άλλη, η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων όπως η γλώσσα, η θρησκεία κλπ, 

ιδιαίτερα όταν καθορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών καθιστά δυνατή 

παντού μια αυθαίρετη αποεθνικοποίηση των μειονοτήτων. (Lessing 1931, 144) 

                                                

 

11 Αυτή την πραγματιστική προσέγγιση έχει υιοθετήσει και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΑΣΕ για τις 
Εθνικές Μειονότητες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε άλλους διεθνείς οργανισμούς δεν υπάρχει 
συναίνεση για έναν ορισμό της «εθνικής μειονότητας» ή της «μειονότητας». Η συνήθης πρακτική είναι 
να θεωρείται η κατηγοριοποίηση των μειονοτήτων ως πραγματικό και όχι ως νομικό ζήτημα. Η Υπο-
Επιτροπή του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων έχει κάνει 
μια σειρά από απόπειρες για να συμφωνηθεί ένας ορισμός. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί 
οποιαδήποτε συναίνεση. 

12 Άρθρο 3 

 1. Κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα 
εάν θα αντιμετωπίζεται ή όχι βάσει αυτής του της ιδιότητας και καμία δυσμενής επίπτωση δεν μπορεί να 
προκύψει από την επιλογή αυτή ή από την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων. 

 2. 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 εξαγγέλλονται 
στην παρούσα Σύμβαση-πλαίσιο. 
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Τέλος, οι προσωπικές επιθυμίες και διακηρύξεις των μελών των μειονοτήτων 

αποτελούν ίσως το εγκυρότερο κριτήριο που, όμως, δεν είναι πάντοτε 

αντικειμενικό αλλά και όχι πάντοτε αληθές. 

1.3  Ο όρος «περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες» για το 

Συμβούλιο της Ευρώπης 

 «Περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, για τους σκοπούς του Χάρτη των 

Περιφερειακών και Μειονοτικών Γλωσσών13 σημαίνει γλώσσες που: 

 α. παραδοσιακά χρησιμοποιούνται εντός ενός δεδομένου εδαφικού 

χώρου ενός Κράτους από πολίτες που συνιστούν μια ομάδα αριθμητικά 

μικρότερη απ’ ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός του κράτους, και είναι διαφορετικές 

από την επίσημη γλώσσα(-ες) αυτού του Κράτους. Δεν περιλαμβάνει ούτε 

διαλέκτους της επίσημης γλώσσας του Κράτους ούτε τις γλώσσες μεταναστών. 

 β. εδαφικός χώρος στον οποίο η περιφερειακή ή η μειονοτική γλώσσα 

χρησιμοποιείται, σημαίνει τη γεωγραφική περιοχή στην οποία η ανωτέρω 

γλώσσα αποτελεί τον τρόπο έκφρασης ενός αριθμού ανθρώπων τέτοιου που να 

δικαιολογεί την υιοθέτηση των διαφόρων προστατευτικών μέτρων προώθησης 

που προβλέπονται στο Χάρτη.14 

 γ. γλώσσες εκτός εδαφικού χώρου (ή μη εδαφικές γλώσσες) σημαίνει 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται από πολίτες του κράτους, οι οποίες διαφέρουν 

από τη γλώσσα ή τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό του Κράτους αλλά που, μολονότι παραδοσιακά χρησιμοποιούνται 

                                                

 

13 Αναλύεται παρακάτω τι είναι ο Χάρτης για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες στο ΣτΕ 

14 Βλ. παρακάτω «Ευρωπαϊκός Χάρτης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών»  
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εντός του εδαφικού χώρου του Κράτους, δεν μπορούν να ταυτιστούν με μια 

συγκεκριμένη περιοχή αυτού15.» (Coe 1992) 

 Διασαφηνίζει, λοιπόν, ότι με τον όρο περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα 

είναι αυτή που «διαφοροποιείται από την κυρίαρχη γλώσσα του κράτους και 

ομιλείται κατά παράδοση σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή από τους υπηκόους 

του κράτους, οι οποίοι ως αριθμητικό μέγεθος είναι μικρότερο από τον 

υπόλοιπο πληθυσμό»16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

15 Παραδείγματα μη εδαφικής γλώσσας είναι η γερμανοεβραϊκή γλώσσα (γίντις) και η γλώσσα των 
Ρομά. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf παρ.36  

16 Άρθρο 1 παρ.1 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

 

2.1  Γενικά  

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης εδρεύει στο Στρασβούργο και είναι ο 

παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός, με αρμοδιότητα τα δικαιώματα 

του ανθρώπου. Ιδρύθηκε το 1949 (Συνθήκη Λονδίνου, 5 Μαΐου 1949), ως 

οργανισμός για τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων 

της Ευρώπης, με στόχο την «επίτευξη στενότερης ενότητας μεταξύ των μελών 

του, ώστε να διαφυλαχθούν και να προωθηθούν τα κοινά ιδεώδη και οι αρχές 

και να ευνοηθεί η οικονομική πρόοδός τους». Στις αρχές του 2000 

αποτελούνταν από 41 χώρες  - μέλη, δηλαδή τη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών 

της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. (Truchot 2001) Σήμερα αριθμεί 

47 μέλη17, ενώ καθεστώς παρατηρητή έχει παραχωρηθεί στην Αγία Έδρα, τις 

ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, και το Μεξικό. Το Ισραήλ, ο Καναδάς και το 

Μεξικό παρίστανται ως παρατηρητές στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου. Καθεστώς Εταίρου για τη δημοκρατία στη 

Συνέλευση έχει το Μαρόκο. Κύριος στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι 

η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη του.  

                                                

 

17 Αγ. Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
Πολωνία,  Πορτογαλία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, 
Τσεχία, Φιλανδία. Έχει υποβάλλει αίτηση για εισδοχή στον Οργανισμό η Λευκορωσία (1993) αλλά για 
πολιτικούς λόγους, δεν έχει γίνει ακόμη δεκτή.  
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Σε θεσμικό πλαίσιο, απαρτίζεται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση – 

που συντίθεται από τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων -, από τη 

Γραμματεία - η οποία ασκεί ταυτόχρονα την πολιτική διεύθυνση και διοίκηση - 

και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. (Truchot 

2001) Μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επιτύχει την υιοθέτηση 

μεγάλου αριθμού νομικά δεσμευτικών Ευρωπαϊκών Συμβάσεων, οι οποίες 

αποτελούν την βάση για τη μεταρρύθμιση και  την εναρμόνιση των εσωτερικών 

νομοθεσιών των κρατών - μελών σε σειρά θεμάτων όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η καταπολέμηση των βασανιστηρίων, η καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος,  η προστασία των δεδομένων, η πολιτιστική 

συνεργασία και άλλοι τομείς.  Έχει συμβάλει, επίσης, στην επεξεργασία 

κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής σε θέματα νομικής φύσης, υγείας, παιδείας, 

πολιτισμού, αθλητισμού κλπ. Ο Οργανισμός του Στρασβούργου, όπως 

ονομάζεται, αποτελεί το πιο προχωρημένο νομικό και πολιτικό σύστημα σε 

διεθνές επίπεδο για ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, κράτους δικαίου και 

δημοκρατίας, εκφράζοντας - με ποικίλες όψεις - μια διεθνή παρέμβαση προς 

όλες τις κατευθύνσεις. (Περράκης 2013, 29) 

Αναμφίβολα, η πλέον σημαντική συνεισφορά του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου  είναι η 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ), η οποία 

υιοθετήθηκε το 1950 και τέθηκε σε ισχύ το 1953. Η Σύμβαση κατοχυρώνει σειρά 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κράτη - μέλη είναι υποχρεωμένα να 

εγγυηθούν εντός της επικράτειάς τους. Είναι νομικά δεσμευτική απέναντι στα 

κράτη – μέλη, απαιτώντας από αυτά να συμμορφώνονται μέσω δικαστικών 

αποφάσεων και να τηρούν τις συμφωνίες χωρίς διάκριση. 

Επιφορτισμένο με την διασφάλιση του σεβασμού των υποχρεώσεων των 

κρατών μελών που απορρέουν από την Σύμβαση, είναι το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Πρόκειται για τον πρώτο σε 

διεθνές επίπεδο δικαστικό μηχανισμό προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Υφίσταται εν προκειμένω δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής 

προσφυγής, μετά την αποδεδειγμένη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων 

μέσων. 
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Το Δικαστήριο, όπως έχει λεχθεί, έχει πέσει θύμα της επιτυχίας του. 

Ετησίως κατατίθενται περίπου 50.000 προσφυγές, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση 

160.000 περίπου υποθέσεων (Περράκης 2013). Αποτέλεσμα αυτού είναι η 

εξέταση,  ήδη από ετών, τρόπων ελάφρυνσης του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκε στο Μπράϊτον της Αγγλίας, στις 18 έως 20 Απριλίου 2012, η 

Τρίτη Συνδιάσκεψη με αντικείμενο την μεταρρύθμιση της λειτουργίας του 

Δικαστηρίου. Βασικές πλευρές της μεταρρύθμισης έχουν αντικείμενο τη λήψη 

μέτρων εκ μέρους των κρατών προς αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΕΣΔΑ,  

την ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας του ΕΔΑΔ, και την εισαγωγή νέων 

κριτηρίων του παραδεκτού των προσφυγών.  

2.2  Δομή του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί οργανισμό κρατών. Έχει τόσο 

πολιτικούς, όσο και δικαστικούς ή οιονεί δικαστικούς μηχανισμούς για να 

επιβλέπει το έργο του. Τα κύρια πολιτικά όργανα, που ασχολούνται και είναι 

επιφορτισμένα, άμεσα ή έμμεσα, με την προστασία και προαγωγή των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι τα παρακάτω: 

 Η Επιτροπή των Υπουργών, η οποία παίρνει τις σημαντικές 

εκτελεστικές αποφάσεις, καθοδηγεί τη δράση του Οργανισμού, ενεργεί εξ 

ονόματος αυτού και προσδιορίζει την κοινή δράση στα πλαίσιά του. Αποτελείται 

από τους Υπουργούς Εξωτερικών κάθε Κράτους – Μέλους. Συνεδριάζει δύο 

φορές το χρόνο. Ωστόσο υπάρχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις των 

αναπληρωτών τους (των μονίμων εκπροσώπων των Κρατών – Μελών στο 

Στρασβούργο). Εκδίδει, κυρίως κατά πλειοψηφία, αποφάσεις και συστάσεις που 

απευθύνονται προς τα Κράτη – Μέλη (άρθρο 20 Καταστατικού). Καθορίζει την 

πολιτική του Οργανισμού και υιοθετεί πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

 Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, είναι το πρώτο διεθνές 

κοινοβουλευτικό σώμα, που συστάθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αποτελείται από 318 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, επιλεγμένα στα 

εθνικά νομοθετικά σώματα, που διορίζονται κατ’ αναλογία του πληθυσμού των 

Κρατών – Μελών και εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές ομάδες (7 τακτικά 
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και 7 αναπληρωματικά για την Ελλάδα). Η Συνέλευση, που αποτελεί το σώμα 

συζήτησης για το έργο του Συμβουλίου, είχε αρχικά συμβουλευτική 

αρμοδιότητα. Σταδιακά απέκτησε και ελεγκτικές αρμοδιότητες στο πεδίο της 

συμμόρφωσης των Κρατών – Μελών με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τους στο Συμβούλιο και που αφορούν ζητήματα δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και μειονοτήτων. Έχει εξουσία υποβολής συστάσεων, συμμετέχει σε 

αποφάσεις επιλογής Κρατών – Μελών στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εκλέγει 

το Γενικό Γραμματέα και τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκδίδει πράξεις κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις 

(resolutions) και συστάσεις (recommendations), τις οποίες απευθύνει προς την 

Επιτροπή των Υπουργών, συνιστούν επίσημες προτάσεις προς το υπουργικό 

όργανο. Ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Υπουργών, η Συνέλευση 

εκδίδει γνώμες (opinions) για σημαντικά θέματα. Επίσης, εγκρίνει και οδηγίες, 

πράξεις δηλαδή που αφορούν την εσωτερική οργάνωση των εργασιών της. 

Προβαίνει ακόμη και σε γραπτές δηλώσεις. Τέλος, τα μέλη της Συνελεύσεως 

μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Υπουργών γραπτές και προφορικές 

ερωτήσεις, καθώς και να συνδιαλέγονται με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Υπουργών κατά την παρουσίαση εκθέσεων ή ανακοινώσεων του υπουργικού 

οργάνου ενώπιον της Συνελεύσεως.  

Εκτός των καταστατικών οργάνων στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

λειτουργούν πολλά άλλα όργανα με αρμοδιότητες και αποστολή την προαγωγή 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων. (Περράκης 2013, 33). 

Τέτοια είναι: 

 Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του οποίου η δράση είναι 

πλήρως αυτόνομη.  Στην Εντολή του Επιτρόπου περιλαμβάνεται, μεταξύ 

άλλων,  η παροχή βοήθειας στα κράτη - μέλη για την τήρηση των προτύπων 

προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣτΕ και η επισήμανση πιθανών 
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νομοθετικών αδυναμιών όπως επίσης και αδυναμιών εφαρμογής των 

ισχυουσών διατάξεων, των σχετικών με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο πλαίσιο 

της Εντολής του πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη – μέλη. (Εξωτερικών 

2015)18 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που συστάθηκε το 1998, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επίβλεψη της εφαρμογής της Σύμβασης – Πλαισίου για 

τις Εθνικές Μειονότητες από τα κράτη – μέλη. Το έργο της είναι να βεβαιώνει ότι 

οι διατάξεις – κείμενα των Συμβάσεων εφαρμόζονται από όλα τα συμβαλλόμενα 

κράτη, σε όλα τα πεδία του ενδιαφέροντος αυτής, προστατεύοντας τα άτομα 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Αποτελείται από 18 ανεξάρτητους 

αντιπροσώπους που διορίζονται από την Επιτροπή των Υπουργών19.  

Αξίζει εδώ να αναφερθεί κανείς στα όργανα εκείνα που διαδραμάτισαν, 

από την αρχή της ενασχόλησης του ΣτΕ με τις εθνικές μειονότητες, σημαντικό 

ρόλο στην προπαρασκευή όλων των συμβατικών κειμένων αλλά και την 

εγκαθίδρυση των μηχανισμών που είναι επιφορτισμένα με την προστασία των 

μειονοτήτων στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα εξής: 

 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα που σχετίζονται με τις 

Εθνικές Μειονότητες (DH-MIN). 

H Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις εθνικές μειονότητες υπήρξε – 

διέκοψε τις εργασίες της το 2010 – μια διακυβερνητική επιτροπή από 

εμπειρογνώμονες σε ζητήματα μειονοτήτων, που ιδρύθηκε από την Επιτροπή 

                                                

 

18 Τελευταία επίσκεψη του Επιτρόπου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2013 

με βασικό σκοπό την εξέταση θεμάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας.  
19 Βλ. http://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet  What is the Advisory Committee 

(ACFC)?  

http://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet
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των Υπουργών του ΣτΕ το 1992. Δρούσε κάτω από τη σκέπη της Οργανωτικής 

Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDDH). 

 Πρωταρχικός ρόλος της DH-MIN ήταν να δρα για την ανταλλαγή 

πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών σε πολιτικές και καλές πρακτικές για την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων και να αντανακλά τις ενέργειες των 

κρατών – μελών στην ανταπόκρισή τους στις «επιταγές» του μηχανισμού 

ελέγχου για την εφαρμογή της ΣΠΕΜ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

οργάνωσε ακροάσεις με αντιπροσώπους των εθνικών μειονοτήτων και ΜΚΟ με 

αναγνωρισμένη προσφορά στην προστασία των μειονοτήτων καθώς επίσης και 

με επιτροπές ασχολούμενες με σχετικές έρευνες στην πολιτική αντιμετώπισης 

των μειονοτήτων. Επίσης, προετοίμαζε σχέδια γνωμοδοτήσεων για την CDDH, 

που περιλαμβάνονταν στις γνωμοδοτήσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ή 

του Συμβουλίου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και ταυτοποιούσε και 

εκτιμούσε τρόπους και μέσα για περαιτέρω εντατικοποίηση της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας σε θέματα που σχετίζονται με τις εθνικές μειονότητες. 

 Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συμμετείχαν οι κυβερνήσεις όλων 

των κρατών – μελών του ΣτΕ και όχι μόνο αυτών που αποτελούν 

συμβαλλόμενα κράτη της ΣΠΕΜ. Τα κράτη αυτά εξουσιοδοτούνταν να 

διορίσουν αντιπροσώπους με σχετικά προσόντα στο πεδίο των εθνικών 

μειονοτήτων, ώστε να λάβουν μέρος στις εργασίες της DH-MIN20. 

Αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εργασίας της DH-MIN, μια ad – hoc 

Επιτροπή για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (CAHMIN) 

δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών (4 Νοεμβρίου 1993). Η CAHMIN 

συναντήθηκε 13 φορές μεταξύ Ιανουαρίου 1994 και Νοεμβρίου 1995 και 

ακολουθήθηκε από μια Ad Hoc Επιτροπή για την Εφαρμογή του Μηχανισμού 

                                                

 

20 Βλ. http://www.coe.int/en/web/minorities/dh-min1  

http://www.coe.int/en/web/minorities/dh-min1
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της ΣΠΕΜ την CAHMEC,  η οποία καθιερώθηκε με μια απόφαση της Επιτροπής 

Υπουργών το Νοέμβριο του 1995. (Tove Malloy 2013)  

 CAHMIN 

Στη Διάσκεψη Κορυφής της Βιέννης τον Οκτώβριο του 1993 τα 

κράτη – μέλη του ΣτΕ αποφάσισαν τη συγκρότηση της CAHMIN «ως  

αντίδραση στις ένοπλες συγκρούσεις της πρώην Γιουγκοσλαβίας και τις 

σοβαρές απειλές για την ασφάλεια και την ειρήνη σε άλλα μέρη της Ευρώπης». 

(Tove Malloy 2013) Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να 

δεσμευτούν στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και για το λόγο αυτό σε 

ένα Παράρτημα της Διακήρυξης της Βιέννης εξουσιοδότησαν την Επιτροπή 

Υπουργών να δημιουργήσει ένα σχέδιο σύμβασης πλαισίου, με ελάχιστη 

χρονική καθυστέρηση, όπου θα καθορίζονται οι αρχές που τα κράτη – μέλη 

καλούνται να σέβονται για τις εθνικές μειονότητες (κάτι που θα είναι ανοιχτό για 

υπογραφή και από μη κράτη – μέλη). Επίσης, ένα πρωτόκολλο που θα αναλύει 

την ΕΣΔΑ σε επίπεδο ατομικών δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα για άτομα που 

ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.  

 Σαν αποτέλεσμα η Επιτροπή των Υπουργών δημιούργησε την 

CAHMIN, η οποία πήρε την εντολή να συντάξει τη Σύμβαση – Πλαίσιο και το εν 

λόγω πρωτόκολλο. Αυτή ολοκλήρωσε και παρέδωσε τη Σύμβαση – Πλαίσιο τον 

Οκτώβριο 1994, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το πρωτόκολλο καθώς η 

Υποεπιτροπή των Υπουργών αποφάσισε να αναστείλει τις εργασίες της. (Tove 

Malloy 2013) 

 CAHMEC 

Το Νοέμβριο του 1995 η Υποεπιτροπή των Υπουργών περίμενε ότι ο 

αριθμός των επικυρώσεων (12) που απαιτούνταν για την εφαρμογή της  ΣΠΕΜ 

θα μπορούσε εύκολα να συμπληρωθεί και πίστευε ότι η διαδικασία θα 

μπορούσε να επιταχυνθεί εάν δινόταν στα κράτη – μέλη μια ξεκάθαρη ιδέα για 

το πώς η Συνθήκη θα μπορεί να επιβλέπεται. Έτσι συζήτησαν τα άρθρα 24-26 

της ΣΠΕΜ που καθιστούν υπεύθυνο όργανο για την επίβλεψη εφαρμογής της 

ΣΠΕΜ την Επιτροπή Υπουργών και τη Συμβουλευτική Επιτροπή ως βοηθητικό 
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όργανο για τον ίδιο σκοπό. Η CAHMEC, ειδική επιτροπή για την εφαρμογή της 

ΣΠΕΜ, συστάθηκε για να ξεκαθαρίσει οποιοδήποτε προκύπτον ερώτημα και να 

διακρίνει πιθανές επιλογές που αναδύονται από την εφαρμογή των άρθρων 24 

– 26 της ΣΠΕΜ. 

Γενικεύοντας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τη συμμετοχή αναλόγων 

οργάνων του κάθε φορά, αναπτύσσει κατά καιρούς συνεργασίες και συνέργειες 

με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η ΕΕ, με την οποία έχουν αναπτυχθεί 

διαχρονικά ιδιαίτερες σχέσεις, ο ΟΗΕ και ο ΟΑΣΕ, στοχεύοντας στην κοινή 

αντίληψη για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και του Δικαίου. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2010 

βρίσκεται εν εξελίξει η διαδικασία μεταρρυθμίσεως του Οργανισμού του 

Στρασβούργου, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα κ. 

Jagland21. Η μεταρρύθμιση αποβλέπει στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του, 

στην αναβάθμιση της πολιτικής Γειτονίας του Οργανισμού, αλλά και στην 

ενίσχυση  της παρακολούθησης, εκ μέρους των ελεγκτικών μηχανισμών του,  

της τηρήσεως των υποχρεώσεων των κρατών – μελών. 

2.3  Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις 

μειονότητες 

 Η Συνεργασία των Κρατών – Μελών του ΣτΕ σε νομικά ζητήματα, έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομικού χώρου, με τη θέσπιση ενός 

εντυπωσιακού πλέγματος διεθνών συμβάσεων, μεγάλο μέρος των οποίων 

αφορούν δικαιώματα του ανθρώπου και των μειονοτήτων. (Περράκης 2013, 33) 
                                                

 

21 Τον Ιούνιο 2014,  κατά την διάρκεια της τρίτης συνόδου έτους 2014 της Ολομέλειας της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, επανεξελέγη  Γενικός Γραμματέας του 

Οργανισμού ο Νορβηγός κ. Thorbjorn Jagland, 
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Εκτός της εμβληματικής Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ), έχει υιοθετηθεί ένα εντυπωσιακό σώμα διεθνών συμβάσεων και άλλων 

πράξεων και διατάξεων. 

Οι Συνθήκες που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς για τις μειονότητες 

βεβαιώνουν την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία της ζωής και της 

ελευθερίας και την ελεύθερη άσκηση οποιασδήποτε πίστης, θρησκείας ή 

πεποίθησης, σε όλους τους κατοίκους, χωρίς διάκριση τόπου γέννησης, 

εθνικότητας, γλώσσας, φυλής ή  θρησκείας. Όλοι οι υπήκοοι ενός κράτους 

χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας ή θρησκείας θα είναι ίσοι απέναντι στο νόμο 

και θα απολαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Κανένας 

περιορισμός δε θα τεθεί στην ελεύθερη χρήση οποιασδήποτε γλώσσας.  

 Υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα που αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στις 

εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες: η ίδια αντιμετώπιση στην 

ασφάλεια έναντι του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, ίσα δικαιώματα για την ίδρυση, 

διοίκηση και έλεγχο, θρησκευτικών και κοινωνικών ιδρυμάτων, σχολείων και 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη δική τους 

γλώσσα και τη δική τους θρησκεία εντός αυτών, καθώς και δυνατότητα χρήσης 

της δικής τους γλώσσας στα δικαστήρια. (Lessing 1931, 144-145) 

 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι η 

συνθήκη εκείνη που υλοποιεί κατεξοχήν το στόχο του ΣτΕ, την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διακρίνεται για την πληρότητα, σε ότι αφορά την 

αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, γιατί πρώτη σε 

διεθνές επίπεδο θέσπισε μηχανισμό διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και το σύστημα ελέγχου που εγκαθίδρυσε λειτούργησε σε 

ικανοποιητικό βαθμό. (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 55) Με 

το δικαστικό της μηχανισμό χάραξε την απαρχή μιας νέας εποχής στη θεσμική 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και γενικότερα του διεθνούς 

δικαίου. Έκτοτε παραμένει μοναδική πηγή έμπνευσης και δικαίου για κάθε 

σχήμα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο. Μια θεμελιώδης σταθερά στην ευρωπαϊκή δικαιοπραξία αλλά και στο 

ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Η θέση και ο ρόλος της ΕΣΔΑ στην ενωσιακή 
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έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση. 

(Περράκης 2013, 55)  

 Δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία των μειονοτήτων. 

Εντούτοις, ένας σεβαστός αριθμός δικαιωμάτων του ανθρώπου που εγγυάται η 

εν λόγω σύμβαση, παρέχει σχετική κάλυψη και σε άτομα που ανήκουν σε 

μειονοτικές ομάδες, π.χ. το δικαίωμα να ενημερώνονται οι αλλόγλωσσοι τους 

λόγους σύλληψής τους στη γλώσσα τους, να έχουν μεταφραστή στη διάρκεια 

της δίκης και το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης πολιτικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Επίσης, με το άρθρο 34 καθιστά το άτομο και κατ’ επέκταση 

κάθε μέλος της μειονότητας υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, παρέχοντάς του 

το δικαίωμα της προσφυγής ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, τόσο εναντίον τρίτης χώρας, όσο και εναντίον της δικής του.  

Η μόνη διάταξη της σύμβασης που κάνει ευθεία αναφορά στις 

μειονότητες είναι το άρθρο 14: «Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που 

αναγνωρίζονται στην παρούσα σύμβαση πρέπει να εξασφαλισθούν για όλους 

τους ανθρώπους, χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, 

θρησκείας, πολιτικών ή άλλων ιδεών ή κοινωνικής καταγωγής, υπαγωγής σε 

μια μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή οποιασδήποτε άλλης καταστάσεως». 

(Περράκης 2013, 66) Τα δικαιώματα που διασφαλίζει η σύμβαση έχουν ατομικό 

και όχι συλλογικό χαρακτήρα22.  

Οι Συμβάσεις του ΣτΕ που αναφέρονται κατεξοχήν στις μειονότητες είναι 

ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών ή Μειονοτικών γλωσσών (1992)23 

και η Σύμβαση – Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (1995)24 

, που προσδιορίζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, την ατομική ή συλλογική 

                                                

 

22 Για ανάλυση βλ. Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες, 2005. 

23 http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm  

24 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm  

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm


 -23- 

 

 

διάσταση του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων, τη νομική δεσμευτικότητα 

της αξίωσης και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου κράτους.     

2.3.1  Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών και 

Μειονοτικών Γλωσσών 

 «Αν ορίσουμε τη γλωσσική πολιτική ως ένα σύνολο αποφάσεων και 

μέτρων που λαμβάνονται στην προσπάθεια να επηρεαστεί μια γλωσσική 

κατάσταση, πολλές από τις δράσεις που αναλήφθηκαν από το ΣτΕ 

ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ορισμό, τουλάχιστον εν μέρει». (Truchot 2001) 

Το ΣτΕ αποτελεί έναν από τους κυρίους παράγοντες στον κόσμο που εδώ και 

πολλά χρόνια ασκεί αυτού του είδους την πολιτική. Αρχικά επικεντρώθηκε στη 

διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών, με στόχο την προώθηση της ατομικής 

πολυγλωσσίας25, δράση που ενίσχυσε αργότερα, το 1994, με την ίδρυση ενός 

ιδιαίτερου οργανισμού: του Ευρωπαϊκού Κέντρου των Ζωντανών Γλωσσών26, 

στο Graz της Αυστρίας.  

 Ύστερα από διαπιστώσεις ότι η ΕΣΔΑ αν και απαγορεύει (άρθρο 14), ως 

ατομικό δικαίωμα, κάθε διάκριση βασισμένη στη γλώσσα, ταυτόχρονα τούτη η 

απαγόρευση από μόνη της δεν επαρκούσε ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση 

των μειονοτικών γλωσσών, αφού δεν υποχρεώνει τα κράτη να παρέχουν θετική 

προστασία στις γλώσσες αυτές ή / και τα άτομα που τις μιλούν, με τη λήψη 

θετικών μέτρων. Έτσι, πολλές τοπικές ή μειονοτικές γλώσσες προοδευτικά 

κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Για το λόγο αυτό το ΣτΕ αποφάσισε να προβεί 

στην κατάρτιση νέας σύμβασης για την προστασία των γλωσσών αυτών. 

(Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 57) Το 1992 υιοθέτησε τον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη των Περιφερειακών και Μειονοτικών Γλωσσών (ΧΠΜΓ), με 

                                                

 

25 Προγράμματα για τις ζωντανές γλώσσες http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/publications_EN.asp?  

26 http://www.ecml.at/. 31 χώρες- μέλη. Η Ελλάδα δε συμμετέχει. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/publications_EN.asp
http://www.ecml.at/
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τον οποίο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να επεξεργαστεί νομικά κείμενα που 

αφορούν τη θέση, την κατάσταση και την εξέλιξη αυτών των γλωσσών.27  

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και πολλά χρόνια, φιλοξενούν στο 

έδαφός τους περιφερειακά αυτόχθονες ομάδες που μιλούν μια γλώσσα 

διαφορετική από αυτή που μιλά η πλειονότητα του πληθυσμού. Αυτό είναι 

συνέπεια ιστορικών διεργασιών κατά τις οποίες ο σχηματισμός των κρατών δε 

συντελέστηκε αμιγώς εντός γλωσσικών ορίων, με αποτέλεσμα τις μικρές 

κοινότητες να έχουν περικλείσει μεγαλύτερες. Η δημογραφική κατάσταση 

τέτοιων περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών ποικίλει σε μεγάλο βαθμό, από 

μερικές χιλιάδες ομιλητές μέχρι αρκετά εκατομμύρια, όπως - θα μπορούσε να 

πει κανείς ότι - συμβαίνει και με τη νομοθεσία και την πρακτική των 

μεμονωμένων κρατών αναφορικά με αυτές. Όμως, το κοινό στοιχείο πολλών 

από τις γλώσσες αυτές είναι ένας μεγαλύτερος ή μικρότερος βαθμός 

αβεβαιότητας ως προς την επιβίωσή τους στο πέρασμα του χρόνου. Επιπλέον, 

ανεξάρτητα από τα όσα συνέβαιναν στο παρελθόν, οι απειλές που έχουν να 

αντιμετωπίσουν αυτές οι περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες σήμερα 

οφείλονται συχνά στην αναπόφευκτα τυποποιητική και ευθυγραμμιστική 

επιρροή του σύγχρονου πολιτισμού, που τείνει να εκμηδενίσει τη 

διαφορετικότητα, κυρίως δε αυτή των μέσων μαζικής ενημέρωσης που πολλές 

φορές εμφανίζει εχθρική συμπεριφορά και εγκαθιδρύει ένα εχθρικό περιβάλλον 

απέναντι στις μειονοτικές γλώσσες. Την ίδια δράση και αποτελέσματα 

επιφέρουν και οι πολύ πιθανές κυβερνητικές πολιτικές αφομοίωσης. 

 Βασική, ως εκ τούτου, φιλοσοφία του Χάρτη είναι το γεγονός ότι 

αντιμετωπίζει τις μειονοτικές γλώσσες ως είδος προς εξαφάνιση, εξαιτίας της 

ολοένα και περισσότερο περιορισμένης χρήσης τους. Αυτή η περιορισμένη 

                                                

 

27 Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣτΕ, το οποίο παρεμβαίνει μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς για 
να συμβάλλει στην επίλυση συγκρούσεων που ανακύπτουν στην Ευρώπη, καλείται συχνά να 
αντιμετωπίσει και τη γλωσσική διάσταση αυτών των συγκρούσεων. 
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χρήση επηρεάζει, κατ’ επέκταση, αρνητικά τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Κι επειδή το ΣτΕ θέτει μεταξύ των προτεραιοτήτων 

του τη διάσωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, κάτι που σε μεγάλο βαθμό θα 

επιτευχθεί με τη διάσωση των περιφερειακών γλωσσών, επιδιώκει να 

δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες, τόσο στη δημόσια όσο και την ιδιωτική ζωή, 

για τη χρήση των γλωσσών των πάσης φύσεως μειονοτήτων και μειοψηφιών 

προκειμένου να προστατέψει την πολιτιστική ποικιλότητα της Ευρώπης. 

(Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 57) (Patrick Thornberry 

2004) 

Για πολλά χρόνια, διάφορα σώματα εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης 

είχαν προβληματιστεί για την κατάσταση των περιφερειακών ή μειονοτικών 

γλωσσών. Όπως προαναφέρθηκε, η Σύμβαση για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο άρθρο 1428, 

διατυπώνει την αρχή της μη διάκρισης, καθιστώντας παράνομη, τουλάχιστον 

όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εγγυάται η 

Σύμβαση, οποιαδήποτε διάκριση βάσει γλώσσας ή συσχέτιση με κάποια εθνική 

μειονότητα. Παρόλο που είναι πολύ σημαντικό, το εν λόγω άρθρο αποδίδει 

μόνο το δικαίωμα να μη γίνεται διάκριση στα υποκείμενα, χωρίς να παρέχει ένα 

σύστημα θετικής προστασίας των μειονοτικών γλωσσών και των κοινοτήτων 

που τις χρησιμοποιούν, όπως τονίστηκε από την Συμβουλευτική Συνέλευση ήδη 

από το 1957 στο ψήφισμα 136.29 Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση30, με τη 

σύσταση 285 το 1961, τόνισε την ανάγκη θέσπισης επιπλέον μέτρων για τη 

                                                

 

28 Απαγόρευση των διακρίσεων Άρθρον 14.- Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση 
Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, 
χρώματος, γλώσσης, θρη σκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, 
συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως. Βλ. 
www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/gre_conv_ar8ro9_esda.pdf   

29 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση, Εισαγωγή, παρ.3 
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf  

30 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση, Εισαγωγή, παρ.3 
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf  

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/gre_conv_ar8ro9_esda.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf
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συμπλήρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης προκειμένου να διασφαλιστούν τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

τους, να ιδρύουν τα δικά τους σχολεία και να βιώνουν τον πολιτισμό τους. 

Αποτέλεσμα ήταν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ να προχωρήσει το 

1981 στη σύσταση 928, η οποία εξέφραζε την αναγκαιότητα σχεδιασμού ενός 

χάρτη περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών, ο οποίος, αφού 

συντάχθηκε από εμπειρογνώμονες31 που διερεύνησαν την ισχύουσα 

κατάσταση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη, 

κατόπιν κάποιων τροποποιήσεων που δέχτηκε, αποτέλεσε το τελικό κείμενο, 

που υιοθετήθηκε ως σύμβαση.  Η σύμβαση αυτή δεν έχει γνωρίσει ευρεία 

αποδοχή εντός του ΣτΕ. Από τα 47 μέλη του Συμβουλίου, τα 22 δεν έχουν 

ακόμη προβεί σε επικύρωση του Χάρτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα32. (Office 

2015) 

 Ο Χάρτης αποτελείται από τρία μέρη. Τα δύο πρώτα καθορίζουν τους 

στόχους του και το που βρίσκει εφαρμογή33. Διαπιστώνει κανείς ότι μια 

περιφερειακή - μειονοτική γλώσσα ορίζεται σε συνάρτηση με την επικράτεια του 

κράτους όπου ομιλείται, ως μια γλώσσα που «χρησιμοποιείται παραδοσιακά»34. 

Εξαιρούνται οι διάφορες τοπικές διάλεκτοι και οι γλώσσες μεταναστών που 

ομιλούνται πρόσφατα σε μια χώρα εισόδου.  

Το τρίτο μέρος αποτελείται από τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν 

από τα συμβαλλόμενα κράτη προκειμένου να υλοποιηθούν οι γενικές αρχές 

που επιβάλλονται από τα δύο πρώτα μέρη. Το κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα 

                                                

 

31 Ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων στις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη 
(CAHLR) 

32 Βλ. http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signatures  

33 http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c5/04.html  

34 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/A7/pop02.html  

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signatures
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c5/04.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/A7/pop02.html
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να επιλέξει το ίδιο εκείνα τα μέτρα που επιθυμεί να επικυρώσει35, με ελάχιστο 

όριο τις τριάντα πέντε παραγράφους ή υποπαραγράφους (από τις εκατό 

περίπου), συμπεριλαμβανομένων ενός αριθμού από υποχρεωτικά μέτρα 

επιλεγμένα από έναν «σκληρό πυρήνα».36 (Coe 1992, Άρθρο 2) Τα μέτρα αυτά 

αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της διοίκησης, των 

δημοσίων υπηρεσιών, των ΜΜΕ, του πολιτισμού και της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής.37  

 Οι συντάκτες του Χάρτη φροντίζουν να υπογραμμίσουν ότι ο 

Χάρτης προστατεύει γλώσσες και όχι μειονότητες (έργο που έχει αναλάβει η 

Σύμβαση –Πλαίσιο, όπως αναλύεται παρακάτω). Από την άλλη, οι διατάξεις του 

χάρτη, όπως είναι διατυπωμένες συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της 

μειονοτικής ταυτότητας, αφού η γλώσσα για μια μειονότητα, συνιστά παράγοντα 

καθοριστικό για την επιβίωσή της. Ορισμένοι όροι εξάλλου, όπως εθνικές 

μειονότητες, εθνοτικές ομάδες ακόμη και γλωσσικές κοινότητες αποφεύχθηκαν 

επιμελώς. Ο Χάρτης δεν κάνει λόγο παρά για «χρήστες» των προστατευομένων 

γλωσσών.38  

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή του χάρτη στην 

ποικιλότητα των γλωσσικών καθεστώτων που απαντώνται στα διάφορα 

ευρωπαϊκά κράτη, οι συντάκτες αυτού παρέχουν μια σαφή τροποποίηση: κατ’ 

αρχάς, τα κράτη έχουν την ελευθερία να κατονομάσουν τις γλώσσες για τις 

οποίες συμφωνούν να έχει εφαρμογή ο Χάρτης, (CoE, CoE 2015) , τις γλώσσες 

που θεωρούν εκείνα ότι απαιτείται να προστατευτούν από τις διατάξεις του 

Χάρτη.  Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό για ένα κράτος να αναγνωρίσει, χωρίς να 

                                                

 

35 Η επικύρωση λαμβάνει χώρα με ψηφοφορία του κοινοβουλίου του κάθε συμβαλλόμενου 
κράτους. 

36 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/148.htm  

37 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf  

38 http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/A7/index.html#toc002     

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/148.htm
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/A7/index.html#toc002
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/A7/index.html#toc002
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παραβιάζει το γράμμα του χάρτη, την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης 

περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας στο έδαφός του αλλά να θεωρήσει 

προτιμότερο, για λόγους που εμπίπτουν στη διακριτική του ευχέρεια, να μην 

επεκτείνει σε αυτή τη γλώσσα τα προνόμια των διατάξεων του χάρτη. Είναι 

σαφές, ωστόσο, ότι οι λόγοι που ωθούν ένα κράτος στον αποκλεισμό μιας 

αναγνωρισμένης περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας εξ ολοκλήρου από τα 

προνόμια του τρίτου μέρους του Χάρτη πρέπει να είναι συμβατοί με το πνεύμα, 

τους στόχους και τις αρχές του χάρτη. 

 Πρωταρχικός στόχος του Χάρτη είναι να προστατεύσει και να προωθήσει 

τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, και όχι τις γλωσσικές μειονότητες, ως 

απειλούμενο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της γλωσσικής 

πολυμορφίας της Ευρώπης, τόσο κρίσιμης σήμερα για την πολιτιστική 

ετερότητα. Όμως μειονοτική γλώσσα χωρίς ομιλητές καθίσταται νεκρή και 

πολιτιστική κληρονομιά χωρίς τους αντίστοιχους κληρονόμους δεν μπορεί να 

επιβιώσει. Γι’ αυτό και δεν περιορίζεται στη ρήτρα μη διάκρισης αλλά προβλέπει 

μέτρα για την ενεργό υποστήριξη των γλωσσών αυτών. Αυτό κατ’ επέκταση 

δύναται να βοηθήσει και στην άμβλυνση του προβλήματος των εθνικοτήτων 

που προσβλέπουν σε ανεξαρτητοποίηση ή επαναχάραξη συνόρων, δίνοντας τη 

δυνατότητα σε δυσαρεστημένους πληθυσμούς να αισθανθούν πιο άνετα εντός 

του κράτους στο οποίο διαβιούν αφού δεν υφίστανται λόγοι προσπάθειας για 

καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους, με αποτέλεσμα την εξάλειψη 

πιθανών αποσχιστικών και διασπαστικών τάσεων. Αλλά και ο ίδιος ο Χάρτης 

δεν καθιερώνει ευθέως ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα για τους χρήστες των 

περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, ως ένα σχέδιο τακτικής από τους 

συντάκτες του που θα αποτρέψει αυτονομιστικές διεκδικήσεις και αποσχιστικές 

τάσεις που θα άνοιγαν ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. 

 Η προσέγγιση του χάρτη σέβεται τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας. Κάθε κράτος-μέλος καλείται να λάβει υπ’ όψιν του μια 

πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα και δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης 

οποιασδήποτε πολιτικής ή θεσμικής τάξης. Αντίθετα, επειδή τα κράτη δέχονται 

τις εδαφικές δομές ως έχουν, πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η , εντός του 

κράτους, λήψη μέτρων για την προώθηση των περιφερειακών ή μειονοτικών 
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γλωσσών, με συντονισμένο τρόπο. Η επισφράγιση των αρχών της 

πολυγλωσσίας αποκλείει τις παρερμηνείες όσον αφορά στους στόχους του 

Χάρτη, καθώς σε καμία περίπτωση δεν υποθάλπει οποιοδήποτε 

κατακερματισμό γλωσσικών ομάδων. Αντιθέτως, αναγνωρίζεται η ανάγκη 

γνώσης της επίσημης γλώσσας εκάστου κράτους. Εν κατακλείδι, καμία από τις 

διατάξεις του Χάρτη δεν θα πρέπει να παρερμηνευτεί και να οδηγηθεί στην 

κατεύθυνση της δημιουργίας εμποδίων στη γνώση και χρήση των επίσημων 

γλωσσών.   

 Ο Χάρτης υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να «μεριμνήσουν ώστε να 

ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές, οργανώσεις και πρόσωπα σχετικά με τα 

δικαιώματα και τα καθήκοντα» που καθιερώνονται από αυτόν (άρθρο 6). Το 

κίνητρο γι’ αυτό έγκειται στο γεγονός ότι ο Χάρτης δε θα είναι ποτέ 

αποτελεσματικός εάν οι αρμόδιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και 

άτομα δεν είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που συνάγονται από αυτόν. 

 Κύριες και σημαντικότερες υποχρεώσεις που προωθεί ο Χάρτης προς τα 

κράτη – μέλη για τη διαφύλαξη των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών 

είναι οι εξής: 

 Τα κράτη υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης ή μέρος της κάθε βαθμίδας ή να ενσωματώνουν σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης τη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας. Το κάθε 

κράτος που έχει επικυρώσει το Χάρτη πρέπει να υιοθετήσει μια από τις τρεις 

επιλογές, συνήθως εκείνη που ικανοποιεί ταυτόχρονα την πολιτική του κράτους, 

προκειμένου η τήρηση του μέτρου να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία της 

επίσημης γλώσσας του κράτους αλλά ούτε και την προσπάθεια προαγωγής και 

προστασίας της μειονοτικής γλώσσας. 

 Στον τομέα της δικαιοσύνης, σε εδαφική περιοχή, όπου έχει 

αναγνωριστεί ως κυρίαρχη η μειονοτική γλώσσα, παρέχεται η δυνατότητα όλες 

οι δικαστικές πράξεις και διαδικασίες να πραγματοποιούνται στη γλώσσα αυτή, 

με τη διάθεση από το κράτος μεταφραστών και διερμηνέων που δεν 

επιβαρύνουν χρηματικά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. 
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 Κάτι ανάλογο υποχρεούται όπως εφαρμόσει το συμβαλλόμενο 

κράτος και στον διοικητικό τομέα. Έτσι, οποιεσδήποτε διοικητικές συναλλαγές 

των μελών μιας εδαφικής περιοχής που είναι ομιλητές της μειονοτικής γλώσσας 

θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με τη χρήση της γλώσσας αυτής, κάτι που 

σημαίνει ότι το κράτος θα παρέχει και θα δέχεται τα αντίστοιχα έγγραφα 

μεταφρασμένα στην εκάστοτε γλώσσα αλλά και θα διαθέτει διοικητικούς 

υπαλλήλους που θα εξυπηρετούν τις συναλλαγές αυτές, γνωρίζοντας την εν 

λόγω γλώσσα. 

 Τέλος, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται, σεβόμενα την ελευθερία της 

έκφρασης, να επιτρέπουν και να προάγουν τη διακίνηση ιδεών και 

πληροφοριών στη μειονοτική γλώσσα, με την παροχή διευκολύνσεων σε 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά,  

ραδιόφωνο, τηλεόραση) που χρησιμοποιούν τη μειονοτική γλώσσα, με την 

προϋπόθεση αυτά να μην χρησιμοποιούνται προπαγανδιστικά εις βάρος του 

συμβαλλόμενου κράτους.  

 Η εφαρμογή του Χάρτη τίθεται υπό τον έλεγχο μιας επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι περιοδικά εξετάζουν αναφορές που 

παρουσιάζονται από τα συμβαλλόμενα κράτη. Οι αναφορές είναι τριετείς. Κατά 

την εξέταση των αναφορών, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων μπορεί να λαμβάνει 

πληροφορίες από σώματα ή οργανώσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν 

προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες ή περιγράφοντας συγκεκριμένες 

καταστάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του Χάρτη και ειδικά με το τρίτο 

μέρος αυτού (Άρθρο 16, παρ.2). Μόνο σώματα που έχουν συσταθεί με νόμιμο 

τρόπο θα έχουν πρόσβαση στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων.  

Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί οιονεί δικαστική διαδικασία παραπόνων. Η 

επιτροπή εμπειρογνωμόνων είναι επιφορτισμένη αποκλειστικά με την 

επιτήρηση της εφαρμογής του Χάρτη και της συλλογής πληροφοριών για το 
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σκοπό αυτό. Τα σώματα που αναφέρονται στο άρθρο 1639 δεν έχουν τη 

δυνατότητα να ζητήσουν από αυτή να δράσει ως σώμα επίλυσης διοικητικών 

αναφορών σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.40 

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων μπορεί να επικυρώσει οποιαδήποτε 

πληροφορία αναφέρεται από τα εμπλεκόμενα κράτη και δύναται να τα καλεί για 

περαιτέρω εξηγήσεις ή πληροφορίες στο πλαίσιο διεξαγωγής των ερευνών της. 

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Υπουργών, από κοινού με τα 

σχόλια των εμπλεκόμενων κρατών, κατά την παρουσίαση των αναφορών των 

εμπειρογνωμόνων. Αν και, προς όφελος της απρόσκοπτης πρόσβασης, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτές οι αναφορές θα έπρεπε να δημοσιεύονται 

αυτόματα, εκτιμήθηκε ότι, δεδομένου ότι μπορεί να περιέχουν προτάσεις για 

συστάσεις τις οποίες η Επιτροπή Υπουργών πιθανόν να κάνει σε ένα ή 

περισσότερα κράτη, θα πρέπει να εναποτεθεί στην Επιτροπή Υπουργών η 

εκτίμηση κατά περίπτωση του βαθμού στον οποίο θα πρέπει να δημοσιευτούν 

οι αναφορές.  

Ο αριθμός των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι ο ίδιος με 

τον αριθμό μερών του Χάρτη. Θα πρέπει να είναι άτομα με διακεκριμένες 

ικανότητες στον τομέα των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών. 

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στο εγγενώς προσωπικό χαρακτηριστικό της 

«μέγιστης ακεραιότητας», οι εμπειρογνώμονες που τοποθετούνται στην 

επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή του έργου τους, πρέπει να είναι ελεύθεροι να 

δρουν ανεξάρτητα και να μην υπόκεινται σε δεσμούς με τα εμπλεκόμενα κράτη.  

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτήρησης της εφαρμογής του Χάρτη από 

την επιτροπή εμπειρογνωμόνων σκοπό έχει να καταστήσει δυνατή τη 

συγκρότηση ενός σώματος αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με το 

                                                

 

39Βλ.  http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_gre.pdf  

40 Βλ. παρ.129 https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf  

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_gre.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf
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καθεστώς των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, σεβόμενος πλήρως τις 

συγκεκριμένες ευθύνες των κρατών.41 

Αναμφίβολα η στόχευση του ΣτΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Χάρτη των 

μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών, είναι πολύ υψηλή όσον αφορά την 

προαγωγή και διαφύλαξη των γλωσσών αυτών. Περιλαμβάνει όλους τους 

τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής εκάστου ατόμου που υπάγεται στην 

κατηγορία των ομιλούντων μια μειονοτική γλώσσα, συμβάλλοντας και 

εξασφαλίζοντας, άμα τη εφαρμογή των μέτρων που προωθεί, τη διάσωση των 

γλωσσών αυτών. Παρά ταύτα, πρακτικές δυσκολίες καθιστούν μερικά από τα 

δικαιώματα που ενέχει δυσκόλως εφαρμόσιμα.  

Τόσο η σύνταξη και η έκδοση δικαστικών και διοικητικών εγγράφων στη 

μειονοτική γλώσσα, όσο και η εκπαίδευση υπαλλήλων στην εν λόγω γλώσσα, 

αλλά και η παροχή διερμηνέων και μεταφραστών, συνιστούν ένα αρκετά ακριβό 

σε κόστος και δύσκολο σε εκτέλεση σύστημα προστασίας. Αποτέλεσμα, να 

θεωρείται σχεδόν ανέφικτη η εφαρμογή ολόκληρου του άρθρου 9. Το ίδιο ισχύει 

και τα αφορούντα την οργάνωση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς 

απαιτεί εξεύρεση κατάλληλου διδακτικού προσωπικού και αυξημένες 

οικονομικές υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τα κράτη και μόνο. 

 Ίσως γι’ αυτό το λόγο, και όχι τυχαία, οι συντάκτες του Χάρτη αφήνουν 

στη διακριτική ευχέρεια των κρατών την αναγνώριση της ύπαρξης μειονοτικών 

γλωσσών στην εδαφική τους επικράτεια (Παράρτημα Α) και την εφαρμογή 

μέρους από το σύνολο των προβλεπομένων διατάξεων (35 από 100 περίπου), 

μετριάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις των κρατών αλλά και ουσιαστικά αφήνοντας 

στην καλή θέληση του εκάστοτε συμβαλλόμενου κράτους την προάσπιση και 

διαφύλαξη της αντίστοιχης γλώσσας.  

                                                

 

41 https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf  

https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf
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Τέλος, οι αρμοδιότητές του ΣτΕ, αν και εκτεταμένες, δεν παύουν να έχουν 

τα όριά τους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναπτύσσει εργαλεία που μπορούν 

να ενσωματωθούν στις γλωσσικές πολιτικές. Οι στόχοι τους είναι σαφώς 

καθορισμένοι. Οι μέθοδοι επεξεργασίας στηρίζονται στη συναίνεση μεταξύ των 

εταίρων, δηλαδή μετά των χωρών-μελών. Ωστόσο, δεν είναι της αρμοδιότητάς 

του ούτε το σύνολο των αποφάσεων που οδηγούν στην εφαρμογή μιας 

γλωσσικής πολιτικής ούτε και η ίδια η εφαρμογή, έστω και αν διασφαλίζει μια 

συνέχεια των δράσεών του. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης δεν διαθέτει ένα χώρο υπερεθνικότητας. Οι αποφάσεις 

ανήκουν στην αρμοδιότητα των εθνικών εταίρων. (Truchot 2001) 

2.3.2    Συμβάση – Πλαίσιο42 για τις Εθνικές Μειονότητες 

 Την 1η Φεβρουαρίου 1998 τέθηκε σε ισχύ (υιοθετήθηκε το 1995) η 

Σύβαση – Πλαίσιο του ΣτΕ  για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων 

(ΣΠΕΜ). (Issues 1998) Αφορμή για τη διαμόρφωσή της στάθηκε η επικύρωση 

της διεύρυνσης του Οργανισμού προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη 

(1993). Τότε, οι πρωθυπουργοί των κρατών στη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης 

διαπίστωσαν ότι χωρίς την υιοθέτηση μέτρων που στόχο θα είχαν να 

εξασφαλίσουν την ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη, οποιαδήποτε 

διεύρυνση δεν ήταν νοητή, ούτε και εύκολα πραγματοποιήσιμη. 

Επωφελήθηκαν, λοιπόν, να διαμορφώσουν νομικό όργανο στον τομέα των 

μειονοτήτων, για να αποφύγουν τις ενδεχόμενες συγκρούσεις με τις 

μειονότητες.  Άλλωστε, ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, με τις εθνικές 

εκκαθαρίσεις στους σερβικούς, κροατικούς και βοσνιακούς πληθυσμούς τους 

είχε διδάξει τόσα, ώστε να θεωρήσουν απαραίτητο να αποκλειστεί στο εξής η 

                                                

 

42 «Η λέξη πλαίσιο τονίζει το περιθώριο των κρατών να μεταφέρουν τις διατάξεις αυτής της 
Σύμβασης στη συγκεκριμένη κατάσταση των χωρών τους διαμέσου της εθνικής νομοθεσίας και 
κατάλληλων κυβερνητικών πολιτικών. Αυτό με κανένα τρόπο δε μειώνει το νομικά δεσμευτικό 
χαρακτήρα της.» (CoE 2015) 
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εξαφάνιση μιας εθνικής μειονότητας με τη βία από ένα κράτος ή από άλλες 

μειονότητες. (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 60) 

 Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες-μέλη πρέπει να επικυρώσουν και να 

εφαρμόσουν τη Σύμβαση, και οι μη χώρες – μέλη πρέπει να συμμετέχουν στο 

μηχανισμό εφαρμογής προτού συμμετάσχουν εξ ολοκλήρου στο ΣτΕ. Μέχρι 

σήμερα, 4 χώρες – μέλη δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση ενώ τρεις 

δεν την έχουν καν υπογράψει. (Παράρτημα «Β») 

Και ενώ οι συντάκτες της Σύμβασης θα έπρεπε να ξεκινήσουν αρχικά με 

το να ορίσουν τη μειονότητα ως έννοια, αποφάσισαν, όπως και προκάτοχοί 

τους συντάκτες άλλων διεθνών κειμένων, να παρακάμψουν το ζήτημα, καθώς 

διέβλεψαν ότι ένας ορισμός κοινά αποδεκτός που να συγκεντρώνει τη συνολική 

συναίνεση και στήριξη των κρατών – μελών του ΣτΕ, δε θα μπορούσε να 

διατυπωθεί και να γίνει άμεσα αποδεκτός, παρουσιάζοντας μια αδυναμία να 

βρουν μια κοινή άποψη για τον ορισμό . Προχώρησαν, λοιπόν, στη σύνταξη 

των άρθρων της Σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία που θεσπίζεται 

για τα μειονοτικά δικαιώματα από τη Σύμβαση, αναφέρεται στις μειονότητες που 

προσδιορίζονται με βάση τέσσερα κριτήρια αντικειμενικής φύσεως, ήτοι της 

θρησκείας, της γλώσσας, των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Ήταν ένα σημαντικό ορόσημο, διότι η σύμβαση αποτελεί την πρώτη 

διεθνή συμβατική πράξη, το πρώτο νομικά δεσμευτικό πολυμερές όργανο, που 

είναι αφιερωμένο στην προστασία των μειονοτήτων εν γένει και αποδεικνύει μια 

συγκροτημένη νομική πρόταση προώθησης των δικαιωμάτων των προσώπων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Και διαφάνηκε από την αρχή ότι η 

αποτελεσματικότητά της θα εξαρτιόταν από το κατά πόσο σοβαρά θα την 

έπαιρναν οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών και από τη δύναμη του 

μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγκαθίδρυε το Συμβούλιο της Ευρώπης 

προκειμένου να επιβλέψει την υλοποίησή της. 

Βασίζεται στα κείμενα τόσο του Τελικού Κειμένου της Συνάντησης 

Ανθρώπινης Διάστασης της Κοπεγχάγης (29 Ιουνίου 1990), της Διάσκεψης για 

την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), όσο και της Διακήρυξης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Προσώπων που ανήκουν σε Εθνικές ή 
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Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες (1992).43 Στα άρθρα της 

Σύμβασης, άλλωστε, δηλώνεται ότι συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η προστασία που παρέχεται στις 

εθνικές μειονότητες είναι αρνητικού χαρακτήρα. Παρέχεται δηλαδή με τη μορφή 

των υποχρεώσεων των κρατών και όχι ως δικαιώματα των εθνικών 

μειονοτήτων. 

Η Σύμβαση – Πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα και νομικό 

ορόσημο των κρατών που είναι πρόθυμα να γίνουν μέλη, σε ότι αφορά τη 

μεταχείριση που επιφυλάσσουν στις μειονότητες. Κι αυτό γιατί θεωρείται το πιο 

πρόσφατο και περιεκτικό διεθνές πρότυπο για τις εθνικές μειονότητες. Έχει 

ηθικό και πολιτικό κύρος, παρόλο που δεν έχει επικυρωθεί νομικά από 

ορισμένες χώρες (Παράρτημα «Β»). Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε, ως προς 

τη διατύπωση του κειμένου, δε θεωρείται από τους συνηθισμένους για 

παρόμοια διεθνή συμβατικά κείμενα. (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και 

Μειονότητες 2005, 61) Είναι σχετικά πρόσφατος στη γλώσσα του Διεθνούς 

Δικαίου. Τα άρθρα της Σύμβασης διατυπώνονται ως «προγραμματικές 

διατάξεις» και επιδιώκουν να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά και τους στόχους που 

δεσμεύονται τα κράτη να ακολουθήσουν, χωρίς να ενσωματώνουν αγώγιμα 

δικαιώματα44.  

 Αφού επιβεβαιώνει ότι η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διεθνούς προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη όχι μόνο την εφαρμογή της μη διάκρισης, 

της ισονομίας και της ισοπολιτείας, αλλά και τη δυνατότητα υιοθέτησης θετικών 

μέτρων υπέρ των ατόμων που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα. (Περράκης 

                                                

 

43 Προοίμιο σύμβασης, βλ. Μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα (Γ6) Κων/νος Τσιτσελίκης (2001), 
Κείμενο 6  http://www.greek-λanguage.gr/greekLang/studies/guide/thema_c6/06.html  

44 Τα αγώγιμα δικαιώματα είναι προθεσμίες μέσα από τις οποίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα στη 
Δημοκρατία, πρέπει να κινηθούν για να εγείρουν αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. 
http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=211753  

http://www.greek-λanguage.gr/greekLang/studies/guide/thema_c6/06.html
http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=211753
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2013, 93) Τα Μέρη της Σύμβασης αναλαμβάνουν την προώθηση της πλήρους 

και αποτελεσματικής ισότητας των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες σε 

όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, 

μαζί με τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να εκφράσουν, να διατηρήσουν 

και να αναπτύξουν την κουλτούρα και την ταυτότητά τους. Ποιες είναι όμως οι 

δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη – μέλη όταν επικυρώνουν τη Σύμβαση 

– Πλαίσιο; Οι διατάξεις της σύμβασης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

που περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής (CoE 2015): 

 Μη διάκριση 

 Προώθηση της αποτελεσματικής ισότητας 

 Προώθηση των συνθηκών που ευνοούν τη συντήρηση και την 

ανάπτυξη του πολιτισμού, της θρησκείας, της γλώσσας και των παραδόσεων. 

 Ελευθερία συνάθροισης, συνεταιρισμού, έκφρασης, σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας. 

 Πρόσβαση και χρήση των μέσων επικοινωνίας. 

 Γλωσσικές ελευθερίες: 

 χρήση της γλώσσας της μειονότητας σε ιδιωτικούς και 

δημόσιους χώρους καθώς και χρήση της ενώπιον διοικητικών αρχών, 

 χρήση του ατομικού ονόματος στη γλώσσα της μειονότητας, 

 παροχή πληροφοριών ιδιωτικής φύσης στη γλώσσα της 

μειονότητας, 
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 τοπωνύμια στη γλώσσα της μειονότητας.45 

 Εκπαίδευση: 

 εκμάθηση και διδασκαλία της γλώσσας της μειονότητας, 

 ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Διασυνοριακές επαφές. 

 Διεθνής και διασυνοριακή συνεργασία. 

 Συμμετοχή στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή. 

 Συμμετοχή στη δημόσια ζωή. 

 Απαγόρευση αναγκαστικής αφομοίωσης. 

 

Τα περισσότερα άρθρα κάνουν λόγο για εγγύηση της τυπικής ισότητας, 

δηλαδή για την εφαρμογή της μη διάκρισης. Ωστόσο αρκετές είναι και οι 

διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη οφείλουν να εγκαταλείψουν την 

κλασική αντιμετώπιση των μειονοτικών προβλημάτων που στηριζόταν στην 

αρχή της μη διάκρισης και να περάσουν στη θετική δράση υπέρ των 

μειονοτήτων. Οι διατάξεις της Σύμβασης δεν έχουν το χαρακτήρα της άκαμπτης 

και επείγουσας εφαρμογής από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών. Επιδιώκουν, 

κυρίως, αρχικά να συμφιλιώσουν τα κράτη με την ιδέα ότι είναι προς το 

συμφέρον της Ειρήνης στην Ευρώπη, αλλά και των ιδίων, η προστασία των 

μειονοτήτων και η αποφυγή συγκρούσεων με αυτές. (Patrick Thornberry 2004) 

                                                

 

45 Η εφαρμογή αυτής της διάταξης όπως και της χρήσης ονόματος και επιθέτου στη μειονοτική 
γλώσσα, δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες καθώς επεκτείνεται και στην αναγραφή ονομάτων των οδών 
και άλλων τοπογραφικών πινακίδων, ενώ δεν υπάρχει πολλές φορές αλφαβητική αντιστοιχία ανάμεσα 
στη μειονοτική γλώσσα και τη γλώσσα της πλειοψηφίας. Γι’ αυτό τα κράτη αφήνονται ελεύθερα να 
προβλέψουν εκείνα τους τρόπους εφαρμογής αυτής της διάταξης. 
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Ως στόχος της Σύμβασης διαφάνηκε να είναι η μετατροπή των πολιτικών 

δεσμεύσεων των πρωθυπουργών των κρατών που συμμετείχαν στη Σύνοδο 

της Βιέννης (Τσιτσελίκης, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 2001, προοίμιο), σε 

νομικές υποχρεώσεις. Η φιλοσοφία του κειμένου στοχεύει όχι μόνο στην 

προστασία της ύπαρξης της μειονότητας και της διατήρησης της ταυτότητάς 

της, αλλά και στην ενίσχυση και ανάπτυξη της μειονοτικής διαφορετικότητας 

γενικότερα. Όχι όμως με τη μορφή υπερβολικών υποχρεώσεων αλλά με αρχές 

που τα κράτη καλούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία. Αρχές 

που υιοθετούνται, σύμφωνα με την αντίληψη των μελών του ΣτΕ, μόνο όταν οι 

διατάξεις έχουν ήπιο χαρακτήρα εφαρμογής και αποφεύγουν τον αυταρχισμό. 

Γιατί, όπως υποστηρίζεται από το ΣτΕ, ούτως ή άλλως, η επιβολή της 

προστασίας μιας μειονοτικής ομάδας είναι μάταιη όταν το κράτος είναι 

αποφασισμένο να εξαλείψει την ομάδα αυτή (Μπερεδήμας-Σισιλιάνος 1997, 29).  

Για το λόγο αυτό στην εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης 

υπεισέρχονται όροι όπως: «στο μέτρο του δυνατού» (άρθρο 10,παρ. 2), «αν 

είναι δυνατό» (άρθρο 10,παρ.3), «τα Μέρη θα προσπαθήσουν» (άρθρο 

11,παρ.3), «όπου συντρέχει περίπτωση» (άρθρο 18,παρ.2) κ.α. Το γεγονός 

όμως ότι διατυπώνονται αυτές ως προγραμματικές διατάξεις και συνοδεύονται 

από φράσεις του τύπου «εάν συντρέχει λόγος», τις καθιστά αρκετά 

αποδυναμωμένες και ανίσχυρες να εξασφαλίσουν ουσιαστική προστασία στις 

εθνικές μειονότητες. Ο Ναθ. Παναγιωτίδης, βέβαια,  υποστηρίζει ότι «ίσως αυτή 

η ελαστικότητα και ο μη εξαναγκαστικός χαρακτήρας που παρουσιάζουν οι 

διατάξεις της Σύμβασης – Πλαισίου, συνετέλεσαν ώστε τα κράτη να σπεύσουν, 

σε μεγάλο ποσοστό, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους και η μέχρι τώρα 

ανταπόκρισή τους να κρίνεται ως θετική. (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και 

Μειονότητες 2005, 61) 

Κυρίως οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη αναφέρονται στην 

ισότητα «ενώπιον του νόμου». Παρ’ όλα τα αρνητικά, η υποχρέωση αυτή των 

κυβερνήσεων, που κινείται προς την κατεύθυνση να μεταβάλλει τις πολιτικές 

δεσμεύσεις των κρατών σε συμβατικές υποχρεώσεις, ανοίγει νέους ορίζοντες 

στην αντιμετώπιση των μειονοτικών ζητημάτων. (Και παρά το γεγονός ότι η 

προσέγγιση αυτή έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει δεν μπορεί κανείς να 
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αμφισβητήσει ότι διαμορφώνει ελπιδοφόρα δεδομένα για την προστασία των 

μειονοτήτων.) 

Από την άλλη υπάρχει και η διάσταση σύμφωνα με την οποία οι 

μειονότητες υποχρεούνται να σέβονται την εθνική έννομη τάξη και τα 

δικαιώματα τρίτων. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των μελών μιας 

μειονότητας δεν επιτρέπονται δραστηριότητες ή ενέργειες που αντιστρατεύονται 

τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου περί κυριαρχικής ισότητας, εδαφικής 

ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας των κρατών.46 Ήτοι, αυτονομία ή 

απόσχιση οποιασδήποτε εθνικής μειονότητας, χωρίς τη συναίνεση του κράτους 

αποκλείεται. Ωστόσο δεν εκλείπουν τα σημεία τριβής στις σχέσεις γειτονικών 

χωρών (όπως συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας στη Δυτική Θράκη σε 

συνάρτηση με τη Συνθήκη της Λωζάνης) έως και  φανερές, έμπρακτες ή 

προσχηματικές ενέργειες (όπως συνέβη προσφάτως στην επέμβαση της 

Ρωσίας στην Ουκρανία), όταν το κράτος που εμφανίζει εθνική ή γλωσσική 

συγγένεια με μειονότητα άλλου κράτους επιδιώκει να τη χρησιμοποιήσει ως 

στοιχείο εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει βέβαια και η αντίληψη ότι το ενδιαφέρον 

ετέρου κράτους για το καθεστώς και τη διαβίωση μιας μειονότητας, με την οποία 

συγγενεύει γλωσσικά, θρησκευτικά ή εθνικά, είναι θεμιτό και δεν αποτελεί 

ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους η εκδήλωσή του. 

 Η αρνητική εμπειρία του παρελθόντος, σε συνδυασμό με τους 

υψηλότερους στόχους που έθετε η Σύμβαση – Πλαίσιο, οδήγησαν τους 

συντάκτες της να διατυπώσουν με σαφήνεια δικαιώματα και υποχρεώσεις και 

των δύο πλευρών. Για την αρμονική συμβίωση και συνεργασία των δύο, δεν 

αρκεί η καλή πρόθεση του ενός. Η επικύρωση και η καλόπιστη εφαρμογή της 

Σύμβασης από τα κράτη – μέλη και η μη κατάχρηση των δικαιωμάτων τους από 

                                                

 

46 Άρθρα 20,21. Σημειώνεται εδώ ότι κατά την επικύρωση της Σύμβασης οι κυβερνήσεις 
υποχρεούνται να δηλώσουν το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, να καθορίσουν δηλαδή ποιες ομάδες 
αναγνωρίζουν ως εθνικές μειονότητες στο έδαφός τους, και μόνο στις αναγνωρισμένες υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της Σύμβασης.  
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τις μειονότητες μπορούν να συναντηθούν και ν’ αποτελέσουν τη χρυσή τομή για 

μια αποτελεσματική υλοποίηση των διατάξεων της Σύμβασης, σε πνεύμα 

συνεργασίας και ανεκτικότητας, χωρίς τριβές και βίαιες συγκρούσεις.   

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι η Σύμβαση – Πλαίσιο προσπαθεί να 

ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί. Επιδιώκει μια πιο αποτελεσματική προστασία 

για τις εθνικές μειονότητες και ταυτόχρονα δε θέλει να αγνοήσει την 

επιφυλακτικότητα και τους φόβους των κρατών να δεσμευτούν για μέτρα 

προστασίας των μειονοτήτων που κατά τη γνώμη τους θα έθεταν σε κίνδυνο 

την εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία των χωρών τους. Το μήνυμα 

που εκπέμπει και έχει ως αποδέκτες κράτος και εθνική μειονότητα, συνοψίζεται 

στο ότι: η εθνική κυριαρχία και ομοιογένεια ενός κράτους δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι για την καταπίεση των μειονοτήτων, αλλά ούτε και 

η προστασία των μειονοτήτων σημαίνει φαλκίδευση της πολιτικής ανεξαρτησίας 

και εδαφικό διαμελισμό ενός κράτους. 

 Όσον αφορά το ζήτημα του διεθνούς ελέγχου των δεσμεύσεων που 

αναλαμβάνουν τα κράτη, η εμπειρία και οι δυνατότητες του διεθνούς δικαίου 

δικαιωμάτων του ανθρώπου προσφέρουν λύσεις με όρια νομικής ασφάλειας 

(πχ ατομικές προσφυγές). Έτσι, πέρα από το σύστημα της ΕΣΔΑ, το δικαστήριο 

της οποίας έχει ήδη αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα νομολογία γύρω από τα 

δικαιώματα προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες – μέρος της οποίας αφορά 

και την Ελλάδα47 – παραμένει ως γεγονός η επιφυλακτικότητα στο ΣτΕ ως προς 

την αναγνώριση ειδικών νομικών μέσων για τα μέλη εθνικών μειονοτήτων 

(Περράκης 2013, 93) ,δηλαδή για ομάδες και όχι άτομα.  Αντιμετωπίζεται 

δηλαδή ουσιαστικά η προστασία της εθνικής μειονότητας ως ένα περισσότερο 

ατομικό παρά συλλογικό δικαίωμα.  

                                                

 

47 Βλ. υποθέσεις Αχμέτ Σαδίκ (1996), Σερίφ (1999), Τουρκική Ένωση Ξάνθης (2008) κ.α. 
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Η τάση, βέβαια, της Σύμβασης – Πλαισίου να προσδώσει συλλογική 

διάσταση στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων είναι εμφανής. Στόχος της 

δεν είναι μόνο «η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες» αλλά και η «προστασία των εθνικών 

μειονοτήτων» συνολικά. Επίσης, δικαιώματα όπως η διαχείριση δικών τους 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η παροχή παιδείας στη γλώσσα τους σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης αποδεικνύουν την τάση για παροχή συλλογικών 

δικαιωμάτων.  

Εν αντιθέσει, η επεξηγηματική έκθεση ξεκαθαρίζει ότι η Σύμβαση – 

Πλαίσιο δεν αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώματα , αλλά κατοχυρώνει δικαιώματα 

των οποίων φορείς είναι τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Αυτό 

δείχνει φόβο από την πλευρά των συντακτών που προσπαθούν να μην υπάρξει 

σύγχυση ως προς τις ερμηνείες που θα οδηγήσουν σε αποσχιστικές τάσεις και 

υπονόμευση του εδαφικού status quo των συμβαλλομένων κρατών. 

Η έλλειψη ορισμού για την «εθνική μειονότητα» από την άλλη 

αποτυπώνει κάτι περισσότερο από μια απλή εννοιολογική διαφωνία μεταξύ των 

μελών του ΣτΕ. Το ζήτημα δείχνει επίσης να επηρεάζεται από την κυριαρχία του 

κράτους. Τα κράτη συχνά  παρουσιάζονται διστακτικά να παραχωρήσουν 

δικαιώματα σε μειονοτικές ομάδες επειδή ερμηνεύουν μια τέτοια ενέργεια ως 

παραχώρηση κυριαρχίας. Για αυτό τα κράτη συχνά αγωνίζονται να ορίσουν τις 

μειονότητες με τρόπους που δεν υπονομεύουν την κυριαρχία τους. (M. E. 

Tsekos 2002, 26-29)   

Η έλλειψη ορισμού, επίσης, για την έννοια της εθνικής μειονότητας και η 

διστακτικότητα των κρατών να υπογράψουν μια Σύμβαση με τόσο ευαίσθητο 

περιεχόμενο, όπως αυτό των εθνικών μειονοτήτων, έκανε τους συντάκτες του 

κειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη να διατυπώσουν επιφυλάξεις (και 

πολλά από αυτά, όπως η Ελλάδα, δεν επικύρωσαν καν τη Σύμβαση). Έμεινε, 

έτσι, το πεδίο ελεύθερο στα κράτη – μέλη με «ερμηνευτικές διακηρύξεις» να 

καθορίζουν το είδος των μειονοτήτων που προστατεύει η Σύμβαση – Πλαίσιο, 

περιορίζοντας ουσιαστικά, την εφαρμογή της μονάχα σ’ αυτές που καθορίζονται 
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με ακρίβεια, δηλαδή στις ιστορικές μειονότητες, αποκλείοντας όλες τις νέες που 

προέκυψαν από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

Η Γερμανία, για παράδειγμα, δέχεται ότι η Σύμβαση αφορά και θα 

εφαρμοστεί στις εθνότητες που κατοικούν, κατά παράδοση στη Γερμανία, 

δηλαδή στους Frisou, Sintis και Rom γερμανικής υπηκοότητας. Για πολλά 

χρόνια, βέβαια, η Γερμανία αρνούνταν να αναγνωρίσει τους Ρομά ως 

μειονότητα στη χώρα. Και τούτο επειδή η μη ύπαρξη συγκεκριμένου ορισμού 

της μειονότητας επέτρεψε στη χώρα να μην συμπεριλάβει τους Ρομά στις 

προστατευμένες από τη Σύμβαση μειονότητες, καθώς, σύμφωνα με τη 

Γερμανική Κυβέρνηση ως «εθνικές μειονότητες» καθορίστηκαν εκείνες που 

αποτελούν «εθνικές ομάδες, των οποίων τα μέλη είναι Γερμανοί πολίτες που 

ζουν εγκατεστημένοι σε καθορισμένες περιοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα» 

(M. E. Tsekos 2002), κάτι που δεν ισχύει για τους Ρομά, αφού δεν ζουν σε 

διακριτές περιοχές εντός της Γερμανίας, αλλά είναι διασπαρμένοι σε όλη την 

επικράτεια της χώρας. 

Η Σλοβενία αναγνωρίζει ότι από τη Σύμβαση – Πλαίσιο επωφελούνται 

μόνο οι ιταλικές και ουγγρικές αυτόχθονες μειονότητες και η κοινότητα των 

Rom. Η Βουλγαρία, σε ερμηνευτική διακήρυξη δηλώνει ότι η επικύρωση της 

Σύμβασης – Πλαισίου δε συνεπάγεται για τις εθνικές μειονότητες το δικαίωμα να 

εκτελούν ενέργειες που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα και απειλούν την 

εθνική κυριαρχία του κράτους της Βουλγαρίας, καθώς και την εσωτερική και 

διεθνή ασφάλειά του, κάτι που ούτως ή άλλως προβλέπεται στις διατάξεις της 

Σύμβασης, καταδεικνύει όμως την επιφυλακτικότητα των κρατών ως προς αυτή 

και την εφαρμογή της. 

 Άλλα πάλι κράτη, όπως η Αυστρία και η Εσθονία, για να αποκλείσουν με 

τρόπο έμμεσο και διακριτικό ορισμένες μειονότητες της επικράτειάς τους από 

την προστασία της Σύμβασης, έδωσαν το δικό τους ορισμό, για το πώς το 

καθένα αντιλαμβάνεται τις εθνικές μειονότητες. Έτσι, η Αυστρία δέχεται ότι η 

Σύμβαση – Πλαίσιο προστατεύει τις μειονότητες εκείνες που είναι 

αναγνωρισμένες από αυστριακό νόμο, δηλαδή «εθνότητες εγκατεστημένες στο 

αυστριακό έδαφος, τα μέλη των οποίων είναι αυστριακοί υπήκοοι και έχουν ως 
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μητρική γλώσσα άλλη από τη γερμανική», ενώ η Εσθονία παραπέμπει στον 

σχετικό με τις εθνικές μειονότητες εσθονικό νόμο που ψηφίστηκε το 1993, 

σύμφωνα με τον οποίο ως εθνικές μειονότητες θεωρούνται εκείνες των οποίων 

τα μέλη είναι: «Υπήκοοι της Εσθονίας, εγκατεστημένοι στο εσθονικό έδαφος, 

που διαφέρουν από τους Εσθονούς ως προς τα εθνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά 

και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και που διατηρούν όμως από παλιά δεσμούς με 

την Εσθονία». Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται από την προστασία της 

Σύμβασης η ρωσική μειονότητα που διαμένει στο εσθονικό έδαφος, γιατί τα 

μέλη της δεν απέκτησαν την εσθονική υπηκοότητα. Αυτό οδήγησε τη Ρωσία να 

δηλώσει την αντίθεσή της με το καθεστώς που επιτρέπει στα κράτη να ορίζουν 

μονομερώς και περιοριστικώς τον όρο «εθνική μειονότητα», αποκλείοντας έτσι 

από την προστασία της σύμβασης τις μειονότητες που δεν επιθυμούσαν να 

προστατεύσουν. (Pentassuglia 2002) 

 Τέλος, υπήρξαν και κράτη που, επικυρώνοντας τη Σύμβαση, 

υποστήριξαν ότι η εδαφική τους επικράτεια δε διαθέτει εθνικές μειονότητες, με 

τη μορφή που περιγράφονται στη Σύμβαση – Πλαίσιο, αλλά υπέγραψαν τη 

σύμβαση από καθαρή αλληλεγγύη προς τις μειονότητες και συμφωνώντας με 

τις διατάξεις που προβλέπει. (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 

63-64)  

Όσον αφορά, όμως, το ζήτημα των «νέων» μειονοτήτων (που είναι εκείνα 

τα πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της χώρας που κατοικούν ή που ανήκουν σε 

ομάδα που πρόσφατα μετακινήθηκε στην περιοχή που κατοικεί), δεν έχει δοθεί 

ξεκάθαρη απάντηση. Η κατάσταση στον εσωτερικό νόμο φαίνεται να ποικίλει, 

όπως φαίνεται να ποικίλει και στις δηλώσεις των χωρών – μελών, είτε κατά την 

επικύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο είτε κατά τις αναφορές τους. Πράγματι, 
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μερικές από τις διατάξεις της ΣΠΕΜ48 – όπως το άρθρο 11 παρ.3, με την 

ξεκάθαρη αναφορά του σε περιοχές που παραδοσιακά κατοικούνται από άτομα 

που ανήκουν σε εθνική μειονότητα – θα μπορούσαν προφανώς να βρίσκουν 

εφαρμογή μόνο στις «παλιές» μειονότητες. Αντίθετα, είναι ξεκάθαρο ότι το 

άρθρο 6 της ΣΠΕΜ εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα που ζουν στο έδαφος μιας 

περιοχής ενός κράτους και ως εκ τούτου σε άτομα επίσης που ανήκουν σε 

«νέες» μειονότητες. Επιπλέον, είναι πιθανό να ισχυριστεί κανείς ότι άλλες 

διατάξεις της ΣΠΕΜ, όπως τα άρθρα 3, 5, 7 και 8, θα μπορούσαν, τουλάχιστο 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να είναι εφαρμόσιμα σε άτομα που ανήκουν σε 

«νέες» μειονότητες. 

Βασισμένη σε αυτή την ανάλυση, η Συμβουλευτική Επιτροπή49 έχει 

επιλέξει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση που δέχεται ως πιθανή την συμπερίληψη 

ατόμων που ανήκουν σε τέτοιες ομάδες στην εφαρμογή της ΣΠΕΜ, με κατά 

περίπτωση εξέταση των άρθρων. Από την άλλη πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια αυτό αφορά κυρίως περιπτώσεις στις οποίες «νέες» 

μειονότητες μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκαν, συνήθως ως αποτέλεσμα της 

αποκατάστασης της ανεξαρτησίας των Βαλτικών χωρών, ή τη διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης, ή τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. Πράγματι, θα πρέπει 

να διαφοροποιηθούν, από την μια μεριά τα πρόσωπα που ήρθαν σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή σαν πολίτες του κράτους του οποίου αυτή η περιοχή 

ήταν τότε μέρος – κι ακόμη περισσότερο εάν έχουν γεννηθεί εκεί – και από την 

άλλη τα πρόσωπα που μετακινήθηκαν σε άλλη χώρα ως εργατικοί μετανάστες 

και ίσως ποτέ να μην περίμεναν να αναπτύξουν στενούς δεσμούς με το κράτος 

στο οποίο εγκαταστάθηκαν. Είναι λοιπόν δικαιολογημένο το να επεκταθεί η 

                                                

 

48 Βλ. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c1303  

49 Βλ. κεφ. 2.2  Δομή του Συμβουλίου της Ευρώπης 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c1303
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c1303
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εφαρμογή της ΣΠΕΜ και σε άτομα που ανήκουν σε «νέες μειονότητες» με την 

κατά περίπτωση εξέταση  των ζητημάτων τους.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά δύο ακόμη 

ζητήματα. Στις διεθνείς συζητήσεις στον όρο «εθνική μειονότητα» δεν υπάρχει 

ομόφωνη άποψη για το αν τα άτομα που διαφέρουν από την πλειοψηφία του 

πληθυσμού μόνο στη θρησκεία θα πρέπει να θεωρείται ότι σχηματίζουν εθνική 

μειονότητα. Όσον αφορά όμως τουλάχιστο τη ΣΠΕΜ, το ζήτημα δείχνει να έχει 

λυθεί στην πράξη: στη γνωμοδότησή της για την Κύπρο η Συμβουλευτική 

Επιτροπή, εξέτασε εκτενώς το ζήτημα των Μαρωνιτών και δευτερευόντως άλλες 

θρησκευτικές κοινότητες όπως τους Λατίνους και τους Αρμένιους, και 

ξεκαθάρισε ότι για τους σκοπούς της ΣΠΕΜ εκλαμβάνει τις θρησκευτικές 

μειονότητες ως εθνικές, κάτι στο οποίο συμφώνησε και η Επιτροπή των 

Υπουργών.50 (Marc Weller 2008) 

Άλλο ένα ζήτημα που διχάζει τις απόψεις είναι το ερώτημα κατά πόσο 

άτομα που ανήκουν σε αυτόχθονες πληθυσμούς, θα μπορούσαν να θεωρούνται 

«εθνικές μειονότητες» από νομικής άποψης. Η άποψη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής ως προς αυτό είναι ότι η αναγνώριση μιας ομάδας ως «γηγενής 

πληθυσμός» δεν εξαιρεί τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα από το να 

επωφελούνται από τη ΣΠΕΜ.51  

                                                

 

50 Βλ. κεφ. 2.2  Δομή του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

      51 Παράγραφος 21- 29 της (first) Opinion on Finland (Saami). ACFC/INF/OP/I (2001) 002. 

06.07.2001και  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE

wiJ2Kn3jbTJAhXCVywKHYxaD6EQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.fi%2Fpublic%2
Fdownload.aspx%3FID%3D13959%26GUID%3D%257BA7DCDD21-5066-4686-B643-

5BD9A2DB96BF%257D&usg=AFQjCNFcce0TOl-

JuAAs32IsmmLyOm4G4A&bvm=bv.108194040,d.bGg 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Kn3jbTJAhXCVywKHYxaD6EQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D13959%26GUID%3D%257BA7DCDD21-5066-4686-B643-5BD9A2DB96BF%257D&usg=AFQjCNFcce0TOl-JuAAs32IsmmLyOm4G4A&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Kn3jbTJAhXCVywKHYxaD6EQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D13959%26GUID%3D%257BA7DCDD21-5066-4686-B643-5BD9A2DB96BF%257D&usg=AFQjCNFcce0TOl-JuAAs32IsmmLyOm4G4A&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Kn3jbTJAhXCVywKHYxaD6EQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D13959%26GUID%3D%257BA7DCDD21-5066-4686-B643-5BD9A2DB96BF%257D&usg=AFQjCNFcce0TOl-JuAAs32IsmmLyOm4G4A&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Kn3jbTJAhXCVywKHYxaD6EQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D13959%26GUID%3D%257BA7DCDD21-5066-4686-B643-5BD9A2DB96BF%257D&usg=AFQjCNFcce0TOl-JuAAs32IsmmLyOm4G4A&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Kn3jbTJAhXCVywKHYxaD6EQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D13959%26GUID%3D%257BA7DCDD21-5066-4686-B643-5BD9A2DB96BF%257D&usg=AFQjCNFcce0TOl-JuAAs32IsmmLyOm4G4A&bvm=bv.108194040,d.bGg
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2.4  Μηχανισμός Ελέγχου  

Στόχος, όπως προειπώθηκε, του ΣτΕ είναι να επιτύχει μεγαλύτερη 

ενότητα μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών προκειμένου να διευκολύνει την 

οικονομική και κοινωνική τους πρόοδο και να διαφυλάξει τις αρχές της 

πολυφωνικής δημοκρατίας, το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

κράτος δικαίου. Τα κράτη – μέλη πρέπει να ασπαστούν αυτές τις αρχές και να 

διασφαλίσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους είναι 

σε θέση να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες.  

Τα κύρια όργανα του ΣτΕ που αναλαμβάνουν να παρακολουθήσουν, να 

εξετάσουν τα ζητήματα των εθνικών μειονοτήτων και να εξασφαλίσουν, κατά το 

δυνατόν, την τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών – μελών είναι η 

Συμβουλευτική Επιτροπή,  η Επιτροπή των Υπουργών, ο Επίτροπος και για τις 

μειονοτικές γλώσσες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που διορίζεται ανά εξαετία 

από την Επιτροπή Υπουργών και αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο εκάστου 

κράτους – μέλους που έχει υπογράψει και επικυρώσει τις συμβάσεις περί 

μειονοτήτων. Παράλληλα και άλλα όργανα του ΣτΕ δραστηριοποιούνται στο 

ζήτημα της χρήσης της γλώσσας και των πιθανών διακρίσεων γύρω από αυτήν, 

όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

(ECRI), η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες, ο Επίτροπος 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου52 κλπ. 

Την επίβλεψη της εφαρμογής της ΣΠΕΜ αναλαμβάνει η Επιτροπή των 

Υπουργών που αξιολογεί τα συμβαλλόμενα κράτη, επικουρούμενη από τη 

                                                

 

52 Ανεξάρτητο όργανο στην όλη αρχιτεκτονική δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΣτΕ που 
θεσμοθετήθηκε το 1999. Ευέλικτος με πολυσχιδή – διευρυνόμενη με το χρόνο- δράση, με έντονα 
στοιχεία πολιτικής, διπλωματίας και fact-finding, ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ως 
αποστολή την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις 47 χώρες-μέλη και τη 
συμμόρφωσή τους προς τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. (Περράκης 2013, 47) 



 -47- 

 

 

Συμβουλευτική Επιτροπή για τις εθνικές μειονότητες. Τα κράτη υποχρεούνται 

αρχικά, εντός ενός έτους από την ένταξή τους στη Σύμβαση, να υποβάλλουν 

μια αναφορά που να περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο 

και άλλα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αρχές 

της ΣΠΕΜ. Περαιτέρω αναφορές πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική βάση 

και όποτε η Επιτροπή των Υπουργών το ζητήσει. Εάν τα κράτη αποτύχουν να 

υποβάλλουν τις αναφορές τους, η Επιτροπή των Υπουργών μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει τη Συμβουλευτική Επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία 

επιτήρησης, ασχέτως αυτού. Τούτο το σύστημα υποβολής εκθέσεων εκ μέρους 

των κρατών – μελών και γνωμοδοτήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

θυμίζει διαδικασίες ΗΕ. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει τις αναφορές των κρατών και 

παράλληλα πραγματοποιεί επισκέψεις στα εν λόγω κράτη με σκοπό να έχουν 

εποικοδομητικούς διαλόγους με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών. 

Έπειτα από προσεκτική εξέταση της κατάστασης στη χώρα, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή, υιοθετεί μια Γνώμη (Opinion), η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες 

αρχές. Τα κράτη – μέλη, επακολούθως, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα 

σχόλιά τους επί της Γνώμης εντός χρονικού πλαισίου τεσσάρων μηνών, χρονικό 

όριο έπειτα από το οποίο τα σχόλια και η Γνώμη θα κοινοποιηθούν. Η 

Επιτροπή των Υπουργών, βασισμένη στη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, λαμβάνει μια απόφαση (Resolution) με συμπεράσματα και 

Συστάσεις (Recommendations) που αφορούν το συγκεκριμένο κράτος. Η 

Εφαρμογή των Συστάσεων, κατόπιν, παρακολουθείται και επικουρείται μέσω 

ακολουθούμενων δραστηριοτήτων επιτήρησης των κρατών53.     

Το ΣτΕ επαφίεται στην κρατική νομική δράση και σε ένα ανεπίσημο 

ουσιαστικά σύστημα αναφορών για να εφαρμόσει και να επιβάλλει τις διατάξεις 

                                                

 

53 Βλ. http://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet  How is states’ compliance with the 
Framework Convention monitored?  

http://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet
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της ΣΠΕΜ. Με την επικύρωση της Σύμβασης τα κράτη θα πρέπει να 

δεσμευτούν με νομικές αλλαγές και συμμορφώσεις ώστε να εφαρμόσουν τα 

άρθρα της Σύμβασης. Τα κράτη θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικές 

αναφορές - που αφορούν στα μέτρα που λαμβάνουν, νομικά ή μη, ώστε να 

ανταπεξέλθουν στην τήρηση των αρχών και δεσμεύσεων της Σύμβασης – στον 

Γενικό Γραμματέα, ο οποίος με τη σειρά του προωθεί τις αναφορές στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή.54 Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται 

από τις περιοδικές αναφορές των Χωρών και τις πληροφορίες που συλλέγονται 

από αναφορές του τύπου, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ενδιαφερόμενα 

μέρη, η Συμβουλευτική Επιτροπή διαμορφώνει άποψη και υποβάλλει προτάσεις 

και παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή των Υπουργών ως προς την επάρκεια 

της αναφοράς. Η Επιτροπή των Υπουργών τότε εκδίδει συστάσεις στο υπό 

εξέταση Κράτος.  

Η δύναμη της Επιτροπής των Υπουργών να επιβάλλουν αυτές τις 

συστάσεις δεν είναι ξεκάθαρη. Επιπλέον, η Σύμβαση-Πλαίσιο δεν παρέχει 

δικαιώματα προβολής αιτημάτων σε ιδιώτες, μειονοτικές ομάδες ή άλλα Κράτη 

που αναζητούν να υποβάλλουν παράπονα ενάντια σε ένα Κράτος – Μέλος υπό 

τη Σύμβαση – Πλαίσιο.  

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή διαμορφώνει 

και υποβάλλει σε απάντηση των αναφορών των Κρατών – Μελών απόψεις και 

όχι ζητήματα υπό αμφισβήτηση που πρέπει να επιλυθούν, οι απόψεις της 

Επιτροπής τείνουν να είναι γενικές και αόριστα διατυπωμένες.55 Οι γνώμες 

ουσιαστικά ελέγχουν τις αναφορές των κρατών όσον αφορά την αξιοπιστία των 

                                                

 

54 Άρθρα 25 και 26 ( δεδομένου ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από εμπειρογνώμονες 
με αναγνωρισμένη εξειδίκευση στον τομέα της προστασίας των εθνικών μειονοτήτων, επιλεγμένους από 
την Επιτροπή των Υπουργών). 

55 Έχουν χαρακτηριστεί οι γνώμες της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως λίγο ή πολύ «διπλωματικές 
αβρότητες» με ελάχιστη ευθεία κριτική π.χ. Advisory Committee on the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities, Opinion on Azerbaijan,116 (26 Jan 2004, όπου προτείνει γενικές 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα) 
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ισχυρισμών τους και εκτιμούν τις προσπάθειες των Χωρών – Μελών να 

εφαρμόσουν της ΣΠΕΜ.  

Όταν η Επιτροπή σημειώνει μια αδυναμία στο μηχανισμό προστασίας 

των μειονοτήτων, και πάλι προσφεύγει σε γενικές συστάσεις για το πώς το 

κράτος μπορεί να τη διορθώσει56 . Όταν δίνονται οι συστάσεις παραδοσιακά 

αποτελούν γενικότητες, προτείνοντας στο κράτος να αυξήσει την εγρήγορσή του 

και να αναζητήσει λύσεις και να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες που  στοχεύουν 

να προστατεύσουν τις μειονότητες λειτουργούν σωστά. Ακόμη και σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η προστασία των μειονοτήτων εκλείπει ή 

μειώνεται, η γλώσσα της Συμβουλευτικής Επιτροπής σπάνια αυξάνει σε 

αυστηρότητα ή ακρίβεια.57  

Η αόριστη φρασεολογία αυτών των αναφορών θέτει σε αμφισβήτηση την 

αποτελεσματικότητα της Σύμβασης – Πλαισίου και αναδεικνύει μια κρίσιμη 

εγγενή αδυναμία της Σύμβασης: την έλλειψη εξουσίας της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής να επιβάλλει στα κράτη να ανταποκριθούν ή να συμμορφωθούν με 

τις συστάσεις της.  

Όσον αφορά το Χάρτη, για τον έλεγχο των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν τα κράτη – μέλη  εγκαθιδρύει ένα μηχανισμό επιτήρησης. Τα 

κράτη υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα του ΣτΕ περιοδικές εκθέσεις ανά 

τριετία σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να συμμορφωθούν στις δεσμεύσεις 

του Χάρτη (άρθρο 15). Οι εκθέσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 16), η οποία διαπιστώνει την κατάσταση σε κάθε 

                                                

 

56 e.g. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 
Opinion on the United Kingdom ,p.43, 30 June 2011 (step up efforts to adopt a comprehensive and 
human rights – based anti-discrimination and equality legislation for Northern Ireland) 

57  Opinion on Russian Federation,p.60, 24 Nov 2011 (step up efforts to prevent and sanction human 
rights violations in the North Caucasus and to end the impunity of perpetrators of human rights violations; 
combat religious intolerance and promote respect for diversity, in order to restore a climate of security, 
mutual trust and tolerance in this region.) 
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συμβαλλόμενο κράτος επικοινωνώντας με τη διοίκηση, με Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ), τους χρήστες της περιφερειακής / μειονοτικής γλώσσας, 

ενώ πραγματοποιεί επισκέψεις fact-finding επί τόπου στις εν λόγω χώρες. 

Κατόπιν, συντάσσει εκθέσεις, στις οποίες αναγράφονται οι διαπιστώσεις και 

περιλαμβάνονται συστάσεις για το συμβαλλόμενο κράτος, οι οποίες εκθέσεις 

υποβάλλονται στην Επιτροπή Υπουργών. Η Επιτροπή απευθύνει συστάσεις 

προς τα κράτη-μέλη στη βάση των διαπιστώσεων και συστάσεων της 

Επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του 

Οργανισμού του Στρασβούργου απευθύνει, ανά διετία, λεπτομερή έκθεση 

εφαρμογής του Χάρτη στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση. 

Βέβαια, το κύριο ερώτημα που τίθεται αμέσως αφορά την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των κυρώσεων που επιβάλλονται -  

όταν επιβάλλονται - στα πλαίσια της προστασίας των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων. Η απάντηση στο βασικό αυτό ερώτημα, εν όψει όλων των μέχρι 

τώρα διαπιστώσεων δεν ικανοποιεί ολικώς αλλά μερικώς.  

Αναμφίβολα, η νομική και θεσμική πλαισίωση διαφόρων δεσμεύσεων στο 

ΣτΕ προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις μετά την προσχώρηση στον Οργανισμό 

χωρών της κεντροανατολικής, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης. Με 

δεδομένο το πολιτικό παρελθόν των νέων μελών η ιδιότητα του μέλους έκτοτε 

ετέθη υπό τον έλεγχο των οργάνων του ΣτΕ, με θέσπιση περιοδικών ελέγχων. 

Το 1994 η Επιτροπή Υπουργών εγκαθίδρυσε μια διαδικασία58, βάση της οποίας 

μπορεί να επιληφθεί ζητήματος στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους 

δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μπορεί να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα (γνώμες, συστάσεις) σύμφωνα με τις καταστατικές αρμοδιότητές της. 

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση θεσμοθέτησε59 μια επιτροπή για το 

σεβασμό των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των κρατών – μελών του ΣτΕ, η 
                                                

 

58 Declaration 10/01/1994 

59 Resolution 1115/1997 
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οποία δύναται να υποβάλλει συστάσεις σε κράτος που δεν ακολουθεί τις 

δεσμεύσεις του και σε περίπτωση που αυτό αρνείται να συμμορφωθεί ως προς 

αυτές να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Υπουργών προκειμένου να 

κινηθούν διαδικασίες κυρώσεων σύμφωνα με το καταστατικό. Πράγματι, η εν 

λόγω Επιτροπή, μετά το 1997 παρουσίασε, εκπληρώνοντας το έργο της, 

πολλές εκθέσεις και γνώμες.  

Παρ’ όλα αυτά έχει διαφανεί στο παρελθόν ότι ακόμη και το πλέον 

αποτελεσματικό όργανο του ΣτΕ, το ΕΔΑΔ που εξάγει αποφάσεις μη 

υποκείμενες σε αμφιβολία να εφαρμοστούν καθώς καταδικάζουν οποιαδήποτε 

παραβίαση της ΕΣΔΑ, δεν υποστηρίζεται πάντοτε από την Επιτροπή 

Υπουργών, καθώς πολλές φορές, η τελευταία, δεν επιβάλλει κυρώσεις60 στα 

κράτη που αρνούνται να εκτελέσουν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Δεν είναι 

λίγες οι φορές στο παρελθόν που η Επιτροπή Υπουργών έχει τηρήσει παθητική 

στάση απέναντι σε συστηματική «ανυπακοή» προς αποφάσεις του ΕΔΑΔ που 

καταδικάζουν χώρες-μέλη για σοβαρές παραβιάσεις της ΕΣΔΑ (Περράκης 2013, 

35) (πχ υποθέσεις Κυπρίων κατά Τουρκίας). Πόσο μάλλον στις εκθέσεις και 

συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο ρόλος του υπουργικού οργάνου, 

βάσει καταστατικού, αναδεικνύεται καθοριστικός προκειμένου να συμμορφωθεί 

ένα κράτος σε απόφαση του ΕΔΑΔ αλλά και σε οποιαδήποτε σύσταση της 

κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ. Υπάρχουν, όμως, φορές που η 

Επιτροπή Υπουργών, δρώντας ως πολιτικός φορέας, δεν ανταποκρίνεται στις 

Εκθέσεις των υπολοίπων οργάνων. (βλ. Ρωσία-Τσετσενία, συστάσεις 

1441,1456/2000)  

Βέβαια, κατά τις διαδικασίες επιτήρησης(monitoring) και fact-finding ο 

διάλογος ανάμεσα στη Συνέλευση και τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις είναι 

                                                

 

60 Η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι δυνατό να κινητοποιήσει τις καταστατικές 
πολιτικές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων: αποχώρηση (άρθρο 7), αναστολή εκπροσώπησης, πρόσκληση 
για αποχώρηση, αποβολή (άρθρο 8) 
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ενθαρρυντικός και αποδίδει αποτελέσματα θετικά, στην προσπάθεια των 

κρατών να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους έναντι του ΣτΕ που επιτελεί το 

έργο της επιτήρησης, καθώς αργά και σταδιακά ωθεί τις κυβερνήσεις στην 

πραγματοποίηση βημάτων προς την κατεύθυνση της ευθυγράμμισης της 

νομοθεσίας τους και της πρακτικής τους - το σημαντικότερο – με τις διατάξεις 

του ΣτΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

3.1 Γενικά 

Ως ο πρώτος πολυεθνικός οργανισμός που ιδρύθηκε μετά το τέλος του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το ΣτΕ έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα στην 

υλοποίηση του οράματος του Ουίστον Τσώρτσιλ για μια Ευρώπη «Ηνωμένων 

Εθνών». Μέσω μιας σειράς συνθηκών, εποπτικών οργάνων και ενός ισχυρού 

και αρκετά σεβαστού δικαστηρίου, το ΣτΕ έχει αναπτύξει τον πιο δυνατό 

μηχανισμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο σήμερα. 

Καθώς η Ευρώπη μεγαλώνει και γίνεται περισσότερο ποικιλόμορφη, το ΣτΕ 

καλείται να διαδραματίσει έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην προστασία 

του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. 

Η ΕΣΔΑ, αρχικά, παρότι κατοχύρωσε τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

ιδιωτών καθώς παρείχε μεγάλα πλεονεκτήματα στην προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδείχτηκε λιγότερο επιτυχής στην προστασία των 

μειονοτήτων. Για να αντισταθμίσει αυτή την αδυναμία το ΣτΕ και για να 

διαχειριστεί ζητήματα που αναδύθηκαν από την αύξηση του μειονοτικού 

πληθυσμού μετά τις αλλαγές του 1990 στην Ευρώπη, συνέταξε τη Σύμβαση - 

Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες και το Χάρτη για τις Περιφερειακές και 

Μειονοτικές Γλώσσες, που περιγράφουν με λεπτομέρεια τα μειονοτικά 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών ώστε να προασπιστούν αυτά τα 

δικαιώματα. Οι δύο αυτές συνθήκες ωστόσο αποδυναμώνονται σημαντικά 

καθώς ο μηχανισμός επιβολής των διατάξεών τους περιορίζεται σε αδύναμες 

διακρατικές αναφορές συμμόρφωσης και μη δεσμευτικές συστάσεις από τα 

εποπτικά όργανα, τη Συμβουλευτική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Υπουργών. 

Ενώ λοιπόν η ΕΣΔΑ, η ΣΠΕΜ και ο ΧΠΜΓ επί του παρόντος παρέχουν 

μάλλον ανεπαρκή προστασία στις μειονότητες, με αλλαγές επί των διατάξεων 
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των Συνθηκών και την επέκταση της εφαρμογής των νομικών αποφάσεων του 

ΕΔΑΔ, το ΣτΕ μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μειονοτήτων που 

αναδύθηκαν και ακόμη υπάρχουν στην Ευρώπη περισσότερο αποτελεσματικά. 

3.2 Ανάλυση 

Παρά την επιτυχία της στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

ΕΣΔΑ υπήρξε λιγότερο αποτελεσματική στην προαγωγή των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων. Η Σύμβαση – Πλαίσιο και ο Χάρτης αναπτύσσουν πιο 

επιτυχημένα τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις υποχρεώσεις των Κρατών – 

Μελών να τα προστατεύσουν, αλλά υπολείπονται στην επιβολή αυτών των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αντίστοιχα. Και τα τρία όργανα, παρόλα αυτά, 

καλούνται να διαδραματίσουν αυξημένο και μακροπρόθεσμο ρόλο στη 

συνεργασία με τα κράτη – μέλη όσον αφορά στην αποτελεσματική προστασία 

των μειονοτήτων. 

Αναμφίβολα το ευρωπαϊκό δίκαιο των μειονοτήτων, με μήτρα  τον 

Οργανισμό του Στρασβούργου, αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα που 

διαρκώς διευρύνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για ζητήματα μειονοτήτων μέσα 

από τη δράση ειδικευμένων και μη οργάνων επιτήρησης του ΣτΕ. Τόσο η 

Συμβουλευτική Επιτροπή για τις εθνικές μειονότητες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τις περιφερειακές/μειονοτικές γλώσσες όσο και η Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του ΣτΕ, η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, ο 

επίτροπος των δικαιωμάτων του ανθρώπου κ.α. προάγουν περισσότερο ή 

λιγότερο, τα ζητήματα των εθνικών μειονοτήτων. Ωστόσο το όλο ζήτημα 

παραμένει βαθύτατα πολιτικό όπως καταδεικνύεται από την επιφύλαξη 

αποδοχής της Σύμβασης –Πλαισίου και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις 

περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες από ικανό αριθμό χωρών, τη μη 

αναγνώριση εθνικών μειονοτήτων σε πολλές χώρες, τη μη αποδοχή στην 

πράξη της μειονοτικής διαφορετικότητας και της παραχώρησης αναλόγων 

δικαιωμάτων κλπ.  

Οι διαπιστώσεις των ελεγκτικών οργάνων του ΣτΕ είναι χαρακτηριστικές 

προς αυτή την κατεύθυνση, ιδίως την τελευταία δεκαετία. Οι εν λόγω 
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διαπιστώσεις, επιβεβαιώνουν ότι η διευρυμένη προστασία των προσώπων που 

ανήκουν σε εθνικές μειονότητες από το ευρωπαϊκό/διεθνές κεκτημένο 

προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν επαρκεί, αν η εκάστοτε πολιτική 

στάση των κυβερνήσεων κρατά τα εν λόγω άτομα/μειονότητες στην αρνητική 

διάκριση και τα ωθεί στο περιθώριο μιας κοινωνίας – κράτους δικαίου, κάτι που 

αποτελεί μια αληθινή πρόκληση για τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. (Περράκης 

2013, 96)  

Η Σύμβαση – Πλαίσιο και ο Χάρτης, δημιουργούμενα για να καλύψουν τα 

κενά και να επεκτείνουν τα δικαιώματα της ΕΣΔΑ, υπογραμμίζουν και τονίζουν 

τις ελλείψεις της. Πράγματι, δύο από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της ΕΣΔΑ, η 

απουσία ρητής αναγνώρισης και προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων και 

η ανεπαρκώς ευρεία ερμηνεία των δικαιωμάτων,  καθιστούν την ΕΣΔΑ πολύ 

γενική για να περιγράψει επακριβώς την πραγματικότητα της προστασίας των 

μειονοτήτων. Οι δύο νέες συνθήκες και κυρίως η Σύμβαση – Πλαίσιο γεμίζουν 

τα κενά που άφησε η ΕΣΔΑ αναγνωρίζοντας ότι η προστασία των εθνικών 

μειονοτήτων και των μειονοτικών γλωσσών απαιτούν όχι μόνο εκτεταμένη 

προστασία αλλά επίσης θετικές υποχρεώσεις και καθήκοντα των κρατών – 

μελών ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη προάσπιση των μειονοτήτων. 

Ας χρησιμοποιήσουμε δύο παραδείγματα που αναφέρονται στο δικαίωμα 

ελευθερίας της θρησκείας. Το ένα προερχόμενο από την Ελλάδα και το άλλο 

από τη γειτονική Τουρκία: 

 Υπόθεση Ελλάδας για τις παρελάσεις εθνικής επετείου. 

Το ΕΔΑΔ δίκασε το 1996 δύο υποθέσεις που αφορούσαν στη 

συμμετοχή μαθητών δημοτικού σχολείου, μαρτύρων του Ιεχωβά σε παρέλαση 

εθνικής επετείου. Τα δεδομένα των δύο υποθέσεων ήταν σχεδόν ίδια: μαθητές 

του δημοτικού υποχρεώθηκαν, παρά τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, που 
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είναι υπέρ της ειρήνης και ενάντια στον πόλεμο, να συμμετάσχουν σε 

παρελάσεις που εορτάζουν την «πολεμική» αντίδραση των ελλήνων απέναντι 

στη φασιστική Ιταλία61, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Και τα δύο παιδιά 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και έλαβαν την ποινή αποβολής, για μία ημέρα 

και 2 ημέρες αντίστοιχα, από το σχολείο. Ισχυρίστηκαν παραβίαση του άρθρου 

9 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο έκρινε, στην πρώτη υπόθεση ότι η παρέλαση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια για επηρεασμό και πλύση εγκεφάλου 

του παιδιού, ενάντια στις απόψεις και τις πεποιθήσεις των γονιών του, και για το 

λόγο αυτό η υποχρέωσή του να συμμετάσχει στην παρέλαση δεν συνιστά 

παραβίαση του άρθρου 9 αλλά ούτε και παρεμβαίνει στο δικαίωμα της 

θρησκείας. Στη δεύτερη περίπτωση  το Δικαστήριο αποφάσισε ότι επειδή ο 

σκοπός της παρέλασης ήταν να εορταστεί η ελευθερία και η δημοκρατία και όχι 

να δοξαστεί ο πόλεμος, η υποχρεωτική συμμετοχή του παιδιού δε λογίζεται ως 

παρέμβαση και παρεμπόδιση της θρησκευτικής ελευθερίας του παιδιού. 

 Υπόθεση Τουρκίας για τη χρήση της μαντίλας σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

Το ζήτημα της ισλαμικής μαντίλας στο χώρο των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων τέθηκε από τη Λεϊλά Σαχίν στο ΕΔΑΔ. Η Σαχίν αποβλήθηκε από το 

πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου σπούδαζε ιατρική, επειδή δεν 

πειθάρχησε στον κανονισμό που απαγορεύει τους φοιτητές να φορούν 

                                                

 

61 Βαλσάμης και Ευστρατίου εναντίον Ελλάδας.  

 CASE OF VALSAMIS v. GREECE (21787/93) 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wiUzpzdjbPJAhUBvhQKHRL9DdwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-VALSAMIS-v.-
GREECE2.docx&usg=AFQjCNFWj3CzYtuNQgFY712gTaJSezCxwg&bvm=bv.108194040,d.bGg  

CASE OF EFSTRATIOU v. GREECE (Application no. 24095/94) 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE

wiNz7L_j7PJAhXHwxQKHTBCDCgQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-EFSTRATIOU-v.-

GREECE2.docx&usg=AFQjCNGmC7HuvT3kJSDKI8ERqo3lbwdbug&bvm=bv.108194040,d.bGg 
 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzpzdjbPJAhUBvhQKHRL9DdwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-VALSAMIS-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNFWj3CzYtuNQgFY712gTaJSezCxwg&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzpzdjbPJAhUBvhQKHRL9DdwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-VALSAMIS-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNFWj3CzYtuNQgFY712gTaJSezCxwg&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzpzdjbPJAhUBvhQKHRL9DdwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-VALSAMIS-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNFWj3CzYtuNQgFY712gTaJSezCxwg&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzpzdjbPJAhUBvhQKHRL9DdwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-VALSAMIS-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNFWj3CzYtuNQgFY712gTaJSezCxwg&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNz7L_j7PJAhXHwxQKHTBCDCgQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-EFSTRATIOU-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNGmC7HuvT3kJSDKI8ERqo3lbwdbug&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNz7L_j7PJAhXHwxQKHTBCDCgQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-EFSTRATIOU-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNGmC7HuvT3kJSDKI8ERqo3lbwdbug&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNz7L_j7PJAhXHwxQKHTBCDCgQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-EFSTRATIOU-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNGmC7HuvT3kJSDKI8ERqo3lbwdbug&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNz7L_j7PJAhXHwxQKHTBCDCgQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ddp.org.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FCASE-OF-EFSTRATIOU-v.-GREECE2.docx&usg=AFQjCNGmC7HuvT3kJSDKI8ERqo3lbwdbug&bvm=bv.108194040,d.bGg
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ρουχισμό που συμβολίζει ή δηλώνει οποιαδήποτε θρησκεία, πίστη, φυλή, ή 

πολιτική ή ιδεολογική πεποίθηση σε οποιονδήποτε χώρο ή τμήμα του 

πανεπιστημίου. Η Σαχίν ισχυρίστηκε ότι η απαγόρευση του πανεπιστημίου 

παραβίασε το δικαίωμά της να δηλώνει τη θρησκεία της, σύμφωνα με το άρθρο 

9 της ΕΣΔΑ. Παρά την αναγνώριση από το Δικαστήριο ότι η απαγόρευση 

παρεμβαίνει στο  δικαίωμα της Σαχίν να εκδηλώνει τη θρησκεία της, αυτό 

αποφάνθηκε ότι η παρέμβαση αυτή ήταν δικαιολογημένη από νομικής και 

νομοθετικής άποψης, υποστηρίζοντας την ανεξιθρησκεία και την αναλογικότητα, 

καθώς η απαγόρευση  και τα μέτρα που επιβλήθηκαν αντιμετώπιζαν ισότιμα 

όλα τα είδη των θρησκειών και απαγόρευαν όλα τα θρησκευτικά σύμβολα στην 

ενδυμασία των φοιτητών. 

Οι γενικές προστατευτικές πρακτικές της ΕΣΔΑ για την προστασία των 

μειονοτήτων υπήρξαν ανεπαρκείς σε διάφορες σημαντικές εκτιμήσεις. Η 

έλλειψη ρητής αναγνώρισης και προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων από 

τη Συνθήκη εξασθενεί την ασφάλεια των μειονοτήτων επιτρέποντας στα κράτη – 

μέλη την εφαρμογή κατά την κρίση τους των μέτρων προστασίας. Όπως για 

παράδειγμα και η απλή απαγόρευση της απευθείας παρέμβασης ή της 

διάκρισης απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες δεν παρέχει αυτομάτως και 

την πλήρη προστασία της ελευθερίας στη θρησκεία. 

Όπως φαίνεται στις υποθέσεις Βαλσάμη, Ευστρατίου και περισσότερο 

στην υπόθεση Σαχίν, τα κράτη μπορούν να ενεργήσουν με τρόπους που να 

παραβιάζουν την ελευθερία της θρησκείας χωρίς απευθείας παρέμβαση, ρητή 

διάκριση ή την πρόθεση να εφαρμόσουν διάκριση. Με το να εστιάζει στο νομικό 

και νομοθετικό σκοπό και προθέσεις των πολιτικών και των γεγονότων που 

εξετάζει, το Δικαστήριο απέτυχε να θέσει επί τάπητος ένα σημαντικό ζήτημα 

στην κάθε υπόθεση: το δικαίωμα στην ανεμπόδιστη εκδήλωση των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η υπόθεση Σαχίν δείχνει το σεβασμό που το 

ΕΔΑΔ επιδεικνύει στην κρίση του κράτους περί επιβολής περιορισμών στην 

εκδήλωση της θρησκείας, ενώ οι υποθέσεις της ελληνικής εθνικής επετείου 

υποδηλώνουν ότι η ΕΣΔΑ δεν αναγνωρίζει την ελευθερία της θρησκείας 

περισσότερο αλλά την απλή προστασία από απευθείας παρέμβαση ή πλήρη 

διάκριση βασισμένη σε θρησκευτικές πεποιθήσεις.     
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Έτσι, η ΕΣΔΑ δεν υποδεικνύει πώς θα πρέπει να προστατεύονται τα 

δικαιώματα. Συνεπώς, η ανοχή που επιδεικνύει σε βασικούς περιορισμούς των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων ώστε να διατηρήσει τη δημόσια τάξη διακυβεύει 

την προστασία που μπορεί να παρέχουν τα κράτη, καθώς τα τελευταία 

διατηρούν άθικτη την διακριτική τους ευχέρεια να καθορίσουν τι είναι εκείνο που 

θα εξασφαλίσει τη δημόσια τάξη. Παρόλη την απαίτηση όλοι οι περιορισμοί να 

καθορίζονται από το νόμο, να επιδιώκουν έναν νόμιμο σκοπό και να είναι 

απαραίτητοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, τα κράτη μπορούν και διατηρούν στη 

διακριτική τους ευχέρεια τη δυνατότητα να περιορίζουν την χρήση των 

δικαιωμάτων από τις μειονότητες. 

Με το να καθιερώνει θετικές υποχρεώσεις (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και 

Μειονότητες 2005, 183-187) στα κράτη – μέλη, το ΣτΕ με τη ΣΠΕΜ και το 

ΧΠΜΓ, αντιμετωπίζει και καλύπτει τις «ατέλειες» της ΕΣΔΑ στην προστασία των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Οι δύο συνθήκες του ΣτΕ για τις μειονότητες 

επεκτείνουν τα καθήκοντα των κρατών που τις υπογράφουν πέρα από την 

απλή απαγόρευση των διακρίσεων, με το να απαιτούν από τα κράτη να 

ενθαρρύνουν ένα κλίμα μέσα στο οποίο να μπορούν οι μειονότητες να 

ανθίσουν62 τόσο εθνικά, όσο θρησκευτικά και πολιτισμικά. Ενώ μερικοί έχουν 

κατά καιρούς ασκήσει κριτική στην αποτυχία της Σύμβασης – Πλαισίου καθώς 

παρέχει στα κράτη τα μέσα να περιορίσουν τα δικαιώματα των εθνικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων στο όνομα της δημόσιας τάξης, άλλοι έχουν 

εγκωμιάσει τα σημαντικά της πλεονεκτήματα στην προάσπιση των δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων. 

                                                

 

62 Βλ. ΣΠΕΜ αρθρ.5-6,9 (απαιτώντας προστασία από απειλές ή ενέργειες διάκρισης, 
εχθρότητας, ή βίας, σε επίπεδο εθνικής μειονότητας, απαγορεύοντας πολιτικές αφομοίωσης, και 

εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ των εθνικών μειονοτήτων.) 
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3.3 Προασπίζονται επιτυχώς  τα δικαιώματα  των 

μειονοτήτων με τη ΣΠΕΜ και το ΧΠΜΓ;  Ποιες οι διαφορές με 

την ΕΣΔΑ; 

 Και ενώ οι Συνθήκες του ΣτΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων έχουν καταφέρει βασικά και μεγάλα βήματα στην βελτίωση της 

προστασίας αυτών, ο μηχανισμός εφαρμογής και επιβολής των διατάξεών τους 

υστερεί πολύ καθώς επιτρέπει σημαντική παράβλεψη των όρων της διαδικασίας 

εφαρμογής τους από τα κράτη. Με άλλα λόγια, αφού οι διατάξεις τους δεν είναι 

απευθείας εφαρμοστέες στο εσωτερικό νομικό σύστημα των κρατών, 

παραχωρεί σε αυτά το δικαίωμα να τις εφαρμόζουν κατά το δοκούν, στο βαθμό 

που εκείνα θεωρούν ότι εφαρμόζοντάς τα θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο 

σκοπό. Ταυτόχρονα, η πολιτική φύση των εποπτικών οργάνων, το κρατικά 

καθοδηγούμενο σύστημα συμμόρφωσης και η ανικανότητα άλλων κρατών, 

ιδιωτών, και ομάδων να επικαλεστούν την προστασία των Συνθηκών, 

καταφέρνουν να χειραγωγήσουν τις προσπάθειες του ΣτΕ να παρέχει καλύτερη 

προστασία στις μειονότητες. Ακόμη και αν αγγίξει το απόλυτο στις δυνατότητες 

που του παρέχουν οι διατάξεις των Συνθηκών, το ΣτΕ μειονεκτεί σε ικανότητα 

να επιβάλλει τις συστάσεις του εξαιτίας του συστήματος αναφορών που έχει 

καθιερώσει. Αντίθετα η ΕΣΔΑ έχει καταφέρει, επισκιάζοντας τη Σύμβαση - 

Πλαίσιο, υποστηριζόμενη από το ΕΔΑΔ και μια ιστορία από δραστικές 

αποφάσεις σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αποφασίζει για ζητήματα 

και ταυτόχρονα να επιβάλλει κατά τρόπο αναμφίβολο τις αποφάσεις της, και τη 

συμμόρφωση των κρατών – μελών προς αυτές (αλλά ακόμη και αυτή όχι 

πάντα).  

 Ο μηχανισμός εφαρμογής και ελέγχου της Σύμβασης – Πλαισίου για τις 

Εθνικές Μειονότητες καθίσταται χαλαρός και δεν καθιερώνει ποινές για τους μη 

συμμορφούμενους. Επειδή τα κράτη – μέλη είναι εκείνα που κατά το 

μεγαλύτερο μέρος κατευθύνουν τις διαδικασίες, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

δύσκολα καταφέρνει να  λάβει μια αβίαστη και πραγματική εικόνα της 

κατάστασης των μειονοτήτων εντός του Κράτους και απαιτείται να προσφεύγει 

σε άλλες πηγές για τη συλλογή ορθών πληροφοριών.  
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Η κρατικοκεντρική, επίσης, φύση της διαδικασίας των αναφορών στερεί,  

από τους ιδιώτες και τις ομάδες που θίγονται, το δικαίωμα να αναζητήσουν 

αποκατάσταση από πιθανή παραβίαση των Συμβάσεων. 

 Επίσης, πριν από την έκδοση, οι αναφορές πρέπει να εγκρίνονται από 

την Επιτροπή των Υπουργών – ένα σώμα πολιτικό. Η Επιτροπή των 

Υπουργών διαμορφώνει την τελική απόφαση και σύσταση, βασισμένη στις 

συμβουλές και παρατηρήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Δεδομένου ότι η 

Επιτροπή των Υπουργών μπορεί να επηρεαστεί από πολιτικές πεποιθήσεις, τα 

ευρήματα και οι συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να μην είναι 

ουδέτερες και αμερόληπτες.63 Επιπρόσθετα, έχοντας υπόψη ότι οι συστάσεις 

της Επιτροπής είναι μη δεσμευτικές, οι Συμβάσεις για τις μειονότητες έχουν 

αφεθεί «παροπλισμένες», χωρίς κανέναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής 

σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

Οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και η αλληλουχία 

αυτών αντικατοπτρίζουν την αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού επιβολής. 

Κι αυτό γιατί οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής τυγχάνει πολλές 

φορές να καταγράφουν έλλειψη ανοχής και ενέργειες διακρίσεων απέναντι στις 

μειονότητες εντός των χωρών και να επαναλαμβάνουν ότι οι συμπεριφορές των 

κρατών είναι αντίθετες στις αρχές του ΣτΕ, και παρόλα αυτά να προκρίνουν 

μόνο γενικές, αόριστες, αμυδρές και πολλές φορές ασαφείς συστάσεις.  

Αυτές οι συστάσεις όχι μόνο αποτυγχάνουν να επιβάλλουν στο κράτος 

να πειθαρχήσει αλλά είναι και αμφίβολης αξίας ως προς την προώθηση των 

αξιών του ΣτΕ. Κι αυτό γιατί εάν το αναφερόμενο κράτος αρνείται να αποδεχθεί 

στις υποβαλλόμενες αναφορές του ότι υπάρχει διάκριση, τότε η Συμβουλευτική 

Επιτροπή δε θα γνωρίζει για να δώσει ανάλογη γνωμοδότηση στις συστάσεις 

                                                

 

63 Πολλές φορές παρόλο που ανακαλύπτονται ανεπάρκειες στην εφαρμογή της Σύμβασης –
Πλαισίου, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής σπάνια έχουν κριτικό 
ύφος. 
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της ώστε να επιλυθεί η διάκριση. (Tsekos 2002) Επίσης ακόμη κι αν στο 

παρελθόν η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει κάνει συστάσεις και ανακαλύπτει σε 

νεότερο έλεγχο ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέτρα δεν έχει φροντίσει το 

κράτος να προωθήσει, δεν υπάρχει έντονη αντίδραση από την επιτροπή προς 

το κράτος ή πιο σκληρές συστάσεις.64 Κάτω, όμως, από τη νομολογία του 

ΕΔΑΔ, όπως προαναφέρθηκε, αυτά τα ζητήματα μη συμμόρφωσης μπορούν να 

χειραγωγηθούν με μεγαλύτερη εξουσία και πιθανόν με περισσότερο 

αποτελεσματική επιβολή. 

 Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, με την ΕΣΔΑ, που καταφέρνει να σημειώνει 

επιτυχία στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και να ενθαρρύνει την 

συμμόρφωση των κρατών στις αποφάσεις της, οι Συμβάσεις του ΣτΕ για τις 

μειονότητες δεν αποδεικνύονται εξίσου αποτελεσματικές. Τούτο οφείλεται στην 

ικανότητα του ΕΔΑΔ να αποφασίζει για κάθε ειδική και επίμαχη περίπτωση, να 

γνωμοδοτεί και να παράγει συνεχείς, συνεπείς, επιτακτικές και αξιόπιστες 

αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις έχουν αποτελέσει τη βάση για μια εκτενή 

νομολογία που οδηγεί τη συμπεριφορά των κρατών – μελών. Αυτή η επιτυχία 

του ΕΔΑΔ είναι που έχει αυξήσει και τον αριθμό των υποθέσεων, κάνοντας τη 

διατήρηση αυτής της συνέπειας, με την έλευση του καιρού, πιο δύσκολη. 

 Η επιτυχία του ΕΔΑΔ μπορεί επίσης να καταλογιστεί και στους δικαστές, 

που ανάλογο όργανο δεν υπάρχει για την εφαρμογή της Σύμβασης –Πλαισίου 

και του Χάρτη . Η ΕΣΔΑ περιλαμβάνει διατάξεις έτσι διαμορφωμένες που να 

εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό αμεροληψίας καθώς επίσης και να ελαχιστοποιούν 

οποιαδήποτε δυσμενή πολιτική επιρροή. Όλοι οι υποψήφιοι δικαστές πρέπει να 

                                                

 

       64 Δες Third Opinions in contrast with a second one in: Advisory Committee on the Framework 

Convention for the Protection of National Minorities.   http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-

of-opinions  

  

http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
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διαθέτουν ουσιώδη νομική γνώση και εμπειρία, και κανένα κράτος – μέλος δεν 

επιτρέπεται να έχει περισσότερους από έναν δικαστές στο Δικαστήριο. 

Επιπλέον, σε αντίθεση με τη Σύμβαση – Πλαίσιο, το ΕΔΑΔ επιτρέπει ατομική 

προσφυγή έξω από το εσωτερικό νομικό σύστημα του κράτους, 

ελαχιστοποιώντας την ικανότητα και δυνατότητα των κρατών – μελών να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εσωτερικής διάκρισης απέναντι σε μειονότητες. 

 Σε  υποθέσεις και ζητήματα που έχουν ληφθεί αποφάσεις ωστόσο, το 

ΕΔΑΔ δε διατηρεί καμία ισχύ ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος θα ακολουθήσει 

την απόφαση ή να εξασφαλίσει την αναμόρφωση των νόμων του ώστε να 

αποτρέψει μελλοντικές παραβιάσεις. Η προσέγγιση του Δικαστηρίου αφήνει την 

επίλυση του ζητήματος στο κράτος και δεν παρέχει καμία εγγύηση στον ιδιώτη 

ότι το Δικαστήριο θα παρακολουθήσει το ζήτημα χωρίς περαιτέρω προσφυγή 

στις δικαστικές διαδικασίες. 

 Παρόλο που οι επίσημοι μηχανισμοί της Σύμβασης – Πλαισίου 

αποτυγχάνουν να παρέχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την άμεση 

προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ο ανεπίσημος μηχανισμός 

επιβολής της Σύμβασης μπορεί πραγματικά να προωθήσει τους στόχους της 

Σύμβασης με τρόπους που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί. Γιατί το 

εύρος της ανάμειξης, δικαιοδοσίας και κατ’ επέκταση αποτελεσματικότητας του 

Δικαστηρίου φτάνει στην έκδοση των αποφάσεων στα ζητήματα που φτάνουν σ’ 

αυτό, χωρίς περαιτέρω παρακολούθηση του ζητήματος. 

Ο μηχανισμός επιβολής της Σύμβασης – Πλαισίου, ωστόσο, εγκαθιδρύει 

ένα σύστημα με το οποίο οι καθοριζόμενες συμμορφώσεις και μεταρρυθμίσεις 

των κρατών μπορούν να παρακολουθούνται και να επιτηρούνται. Αυτό το 

σύστημα περιλαμβάνει τις περιοδικές αναφορές έναντι των απαιτήσεων από τις 

διατάξεις της. Το κάθε κράτος πρέπει να τηρεί τον Γενικό Γραμματέα, και κατ’ 

επέκταση την Επιτροπή των Υπουργών, ενήμερους για την πρόοδό του στην 

αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των παραλείψεων και μη συμμορφώσεών 

του έναντι των διατάξεων της Σύμβασης. Έχοντας, βέβαια, υπόψη τον ήπιο 

χαρακτήρα του μηχανισμού επιβολής, το κράτος δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 

υποχρέωση να πειθαρχήσει στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
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αλλά η προοπτική μελλοντικής κριτικής για την αποτυχία του να το κάνει μπορεί 

να παρακινήσει το κράτος να ενεργήσει για τη διόρθωση των παραλείψεών του.  

Επιπλέον, καθώς η Συμβουλευτική Επιτροπή αναγνωρίζει, στις 

αναφορές της, την πρόοδο στην παροχή προστασίας των μειονοτήτων σε ένα 

κράτος, το κράτος μπορεί να επιθυμεί να λάβει με επίσημο και δημόσια 

κοινοποιημένο τρόπο την αναγνώριση των κατορθωμάτων του, ως ηθική 

ικανοποίηση έναντι των εταίρων του και των προσπαθειών του, οπότε και να 

αποτελέσει αυτή η ικανοποίηση κίνητρο για την ευθυγράμμιση του κράτους με 

τις διατάξεις των Συμβάσεων του ΣτΕ για τις μειονότητες. 

Από τη μια η ΕΣΔΑ, λοιπόν, και από την άλλη η Σύμβαση – Πλαίσιο και ο 

Χάρτης. Η αποτελεσματικότητα και η δικαιοδοσία με την οποία το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο αποφαίνεται για ζητήματα καθιστά την αλλαγή του πεδίου και του 

εύρους της νομολογίας του μεγάλο αντικείμενο συζήτησης. Επιτρέποντας στο 

Δικαστήριο να μεγαλώσει το εύρος των υποθέσεων που αναλαμβάνει και να 

εξετάσει πιο λεπτομερή ζητήματα μειονοτικών δικαιωμάτων, του επιτρέπεται 

παράλληλα και η μεγαλύτερη άσκηση επιρροής στις εσωτερικές πολιτικές των 

κρατών. Ίσως δεν είναι τυχαίο που η Σύμβαση – Πλαίσιο, έχει τη μορφή 

Πλαισίου εξαρχής και όχι μιας ολοκληρωμένης Σύμβασης. Αυτή η μορφή 

απεικονίζει την ανησυχία των κρατών – μελών περί επέκτασης των 

δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Δικαστήριο. Γι αυτό το λόγο επιτρέπει 

στα κράτη να αποφασίζουν μόνα τους με ποιο τρόπο θα επιτύχουν τις 

δεσμεύσεις των διατάξεών τους.  

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ενσωμάτωση 

της Σύμβασης – Πλαισίου και ίσως και  του Χάρτη των περιφερειακών και 

μειονοτικών γλωσσών στην ΕΣΔΑ και η εξέταση των ζητημάτων που τα 

αφορούν από το ΕΔΑΔ, θα αποτελούσε μια πρόκληση για το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, που κατά τα φαινόμενα θα οδηγούσε σε αμεσότερη δράση επί των 

ζητημάτων των μειονοτήτων και πιο γοργά αποτελέσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕ 

4.1 Γενικά 

Τα κράτη –μέλη που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τις συμβάσεις του 

ΣτΕ για τις μειονότητες έχουν αποδεχθεί ότι για να ελεγχθούν για το αν πληρούν 

τις προϋποθέσεις των συμβάσεων υπόκεινται στην παρακολούθηση των 

ενεργειών τους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣτΕ. Ασφαλώς, ο πιο 

«δυνατός» μηχανισμός επιβολής μιας Συνθήκης είναι εκείνος που περιέχει 

δικαστικό σύστημα, όπως αυτός του ΕΔΑΔ. Τοποθετώντας το πιο ξεκάθαρα, η 

σκληρή νομολογία που βασίζεται σε συγκεκριμένους νόμους που δεν 

επιδέχονται αμφισβήτηση είναι εκείνη που καθιστά εφαρμόσιμες τις Συνθήκες. 

Ως εκ τούτου το πιο «αδύναμο» - από νομικής άποψης πάντα – είδος διεθνούς 

ελέγχου είναι εκείνο που δεν περιλαμβάνει δικαστικό σύστημα, όπως είναι το 

ΣτΕ, που με τις οδηγίες του και τις γενικές αναφορές των χωρών  μπορεί να 

συμβάλλει στην προώθηση των διατάξεων των Συνθηκών του και την υιοθέτησή 

τους από το εσωτερικό δίκαιο των χωρών, κάτι που εξαρτάται όμως από τη 

δυναμική του να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές, με άλλα λόγια από την 

ικανότητά του να πείσει. 

Έτσι, ενώ οι κρίσεις του ΕΔΑΔ, που αποτελούν «σκληρή» νομολογία 

βασισμένη σε «σκληρούς» νόμους καλύπτει μόνο ένα περιορισμένο αριθμό 

δικαιωμάτων που αναφέρονται στις μειονότητες, η μεγαλύτερη έκταση των 

ζητημάτων των μειονοτήτων καλύπτεται από τις γνώμες της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του ΣτΕ, οι οποίες τουλάχιστο μέχρι στιγμής, είτε σιωπηρά είτε ρητά 

και κατηγορηματικά, υποστηρίζονται από την Επιτροπή των Υπουργών, 

παράγοντας χαλαρή νομολογία, βασισμένη σε σκληρούς νόμους αφορώντας, 

όπως προειπώθηκε, όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις μειονότητες. 
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4.2 Ισότητα 

Η απαγόρευση της διάκρισης και το δικαίωμα στην ισότητα δεν 

αποτελούν μόνο βασικά στοιχεία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αλλά 

σχετίζονται άμεσα με τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Στο άρθρο 

4 της ΣΠΕΜ τονίζεται τούτη η απαίτηση για ισότητα. Παρόλα αυτά, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή κατά καιρούς έχει τονίσει ότι απαιτείται όχι μόνο η 

θέσπιση νομοθετημάτων που προστατεύουν όλα τα άτομα από διακρίσεις, 

προερχόμενες είτε από δημόσιες υπηρεσίες είτε από ιδιωτικές οντότητες, αλλά 

ταυτόχρονα και αποτελεσματικές θεραπείες απέναντι σε τέτοιου είδους 

διακρίσεις.65  

Επίσης, παρατηρούνται πολλές διαφορές σε κάποιες χώρες μεταξύ των 

κυβερνητικών στατιστικών που αφορούν στον αριθμό των ατόμων που ανήκουν 

σε μειονότητες και των εκτιμήσεων των ίδιων των εθνικών μειονοτήτων στη 

χώρα. Έτσι η έλλειψη ακριβών αριθμών έχει οδηγήσει την επιτροπή να ζητήσει 

από τις χώρες τη συγκέντρωση ακριβών αριθμών, προκειμένου να ενισχύσει 

την ικανότητα του κράτους να θέσει τους σωστούς αντικειμενικούς σκοπούς. 

Επίσης, η Συμβουλευτική Επιτροπή, έχει τονίσει ότι σε κάποιες χώρες οι Ρομά 

επηρεάζονται δυσανάλογα από μεγάλο αριθμό κοινωνικοοικονομικών 

προβλημάτων και για το λόγο αυτό οποιαδήποτε δράση των κυβερνήσεων να 

αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη 

προσοχή στην κατάσταση των Ρομά.66 

                                                

 

65 Αυτά αναφέρονται σε πολλές από τις γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής απέναντι σε 
διάφορα κράτη. 

66 Albania Opinion adopted on 23 Nov 2011.Finland Opinion adopted on October 2010.Germany 
Opinion adopted on 27 May 2010 (Roma and Sinti) Hungary Opinion adopted on 18 March 2010 

http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions Article 6 ACFC III - Art 6 – June 2015 
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Τα προβλήματα πολλές φορές πυροδοτούνται και από μερικά ΜΜΕ που 

συνεχίζουν να παρουσιάζουν πληροφορίες με τέτοιο τρόπο που να ενισχύουν 

τα ήδη υπάρχοντα αρνητικά στερεότυπα κατά των μειονοτήτων και ιδιαίτερα 

κατά των Ρομά. Γι’ αυτό και η Συμβουλευτική Επιτροπή σε γνωμοδοτήσεις της 

έχει αναφέρει πολλές φορές ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν 

συνεχή προσπάθεια να προάγουν την ακριβή και σωστή αναφορά γεγονότων 

που αφορούν τις μειονότητες σε συνάρτηση πάντα με την ελευθερία της 

έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Συμβουλευτική Επιτροπή, υπό την 

ευρεία εφαρμογή του άρθρου 6 της ΣΠΕΜ, σε πολλές περιπτώσεις έχει 

παρατηρήσει έναν αριθμό σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσοι 

δεν είναι πολίτες ενός κράτους, και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

με τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, κάτι που σχετίζεται με την 

ξενοφοβία, τον ρατσισμό – που επεκτείνεται και στο διαδίκτυο67 - , την 

καχυποψία στην αγορά εργασίας, τις αποζημιώσεις, οικονομικές αποδοχές και 

κοινωνικές παροχές, και τη φοβία για υποβάθμιση της κοινωνίας καθώς και για  

υποβάθμιση των σχολείων από τη συμμετοχή μεταναστών.68  

4.3 Ελευθερία έκφρασης, σκέψης, συγκεντρώσεων  και 

θρησκευτική ελευθερία 

Αποτελεί κοινοτοπία ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των 

πολιτικών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία συγκεντρώσεων, δημιουργίας 

συλλόγων, έκφρασης και σκέψης, αποτελούν τα πρωταρχικά και βασικότερα 

δικαιώματα μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας. Επιπλέον, από πλευράς 

                                                

 

67 Germany Opinion adopted on 27 May 2010 (Roma and Sinti)  

http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions Article 6 ACFC III - Art 6 – June 2015 

68 Austria Opinion adopted on 28 June 2011.Denmark opinion adopted on 31 March 2011. 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions Article 6 ACFC III - Art 6 – June 2015 

http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
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της ειδικής κατάστασης των εθνικών μειονοτήτων, τα δικαιώματα αυτά 

συνδέονται ιδιαίτερα με τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Γι’ αυτό 

το λόγο είναι πολύ σημαντικό που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 της ΣΠΕΜ. 

Όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, φαίνεται να υπάρχει μικρή 

γνώση, όσον αφορά την ιδιαίτερη κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων. Εκείνο 

που είναι το κύριο σημείο όμως είναι το γεγονός ότι οι διατάξεις και αρχές της 

ΣΠΕΜ φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι οι «θρησκευτικές» μειονότητες συνιστούν 

και «εθνικές» μειονότητες από νομικής απόψεως.69 Λαμβάνοντας υπόψη την 

συνήθη πρακτική της Συμβουλευτικής Επιτροπής που σχετίζεται πρωταρχικά με 

πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που συχνά συνδέονται με διαμάχες που αφορούν 

τα περιουσιακά δικαιώματα των εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών 

μνημείων70, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι η επιτροπή, ενώ αναγνωρίζει ότι το 

άρθρο 8 της ΣΠΕΜ δεν αποκλείει όλες τις διαφορετικές μεταχειρίσεις των 

θρησκευτικών οντοτήτων, είναι της άποψης ότι τέτοιες διαφορές δεν πρέπει να 

καταλήγουν σε αδικαιολόγητους περιορισμούς των δικαιωμάτων των ατόμων 

που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.71 

Πιο συγκεκριμένα, η απουσία εκτενούς νομοθεσίας που να προστατεύει 

τους ιδιώτες από θρησκευτικές διακρίσεις ή θρησκευτικό μίσος έχει δυσμενές 

αντίκτυπο στα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, ιδιαίτερα αν νόμοι 

που κατακρίνουν τη βλασφημία, περιορίζονται μόνο σε μια θρησκεία. Αυτό ήταν 

ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το οποίο η 

                                                

 

69 Cyprus Opinion adopted on 19 March 2010 (Maronits). 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b8  ACFC III - Art 8 – October 2014 

70 Croatia Opinion adopted on 27 May 2010. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b8  ACFC III - Art 8 – October 2014 

71 Moldova Opinion adopted on 26 June 2009(Muslims, the right to manifest religion). 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b8  ACFC III - Art 8 – October 2014 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
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κυβέρνηση άλλαξε το 2008 τη νομοθεσία με την παραίνεση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής.72 Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η Δανική Εθνική Εκκλησία, η 

οποία χρηματοδοτούνταν υποχρεωτικά από τους πολίτες, ανεξαρτήτως αν 

ανήκαν σε αυτή, κάτι που όπως φαίνεται έχει αλλάξει, έπειτα από τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής στο θέμα και χρηματοδοτείται πια μόνο από τα 

μέλη της.73  Κι αυτό γιατί σε μια χρηματοδότηση θρησκευτικών μνημείων, εάν 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα το ΣτΕ δε θα ήταν ποτέ αντίθετο , αρκεί να 

γίνεται για όλες τις θρησκείες, υπό το πρίσμα του άρθρου 4 της ΣΠΕΜ περί 

ισότητας. 

Όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, την ελευθερία των συγκεντρώσεων 

και της δημιουργίας συλλόγων ανάγεται ως σημαντικό συμπέρασμα από την 

πρακτική ότι οι δραστηριότητες πολιτικών οργανισμών που αποσκοπούν στην 

προαγωγή της διαφορετικής πολιτιστικής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων 

δεν συνιστά απαραιτήτως απειλή για την εθνική ασφάλεια και γι’ αυτό δεν 

πρέπει να απαγορεύεται. Εκτός και αν υπάρχουν επιπρόσθετοι λόγοι που 

καταδεικνύουν ότι οι σκοποί τους θα επιτευχθούν με μη δημοκρατικές 

διαδικασίες. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθείται από το ΣτΕ. Κι αυτό 

διαφαίνεται ως άποψη από το γεγονός ότι αν η εσωτερική νομοθεσία 

απαγορεύσει την ίδρυση συλλόγων ή και πολιτικών κομμάτων από τις εθνικές 

μειονότητες θα έρθει σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 

ΣΠΕΜ. 

                                                

 

72 UK Opinion adopted on 30 June 2011(17). 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b8  ACFC III - Art 8 – October 2014 

73 Denmark Opinion adopted on 31 March 2011(6). 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b8  ACFC III - Art 8 – October 2014 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b8
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4.4 Δικαιώματα των ΜΜΕ 

Τα δικαιώματα πρόσβασης των μειονοτήτων στα ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένου ιδιαίτερα του δικαιώματος να έχει κανείς επαρκή 

πρόσβαση στα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά  μέσα επικοινωνίας και να ιδρύει τα 

δικά του ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν μερικά από τα βασικά 

δικαιώματα που σχετίζονται με την προστασία και την προαγωγή της 

ξεχωριστής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων. 

Σε μια εποχή όπου η κοινωνική ανάπτυξη σχετίζεται και επηρεάζεται 

άμεσα από τα ΜΜΕ, η πληροφόρηση για και επί των εθνικών μειονοτήτων είναι 

σημαντική για την κατανόηση αυτών των διακριτών οντοτήτων, τόσο από την 

πλειοψηφία των πληθυσμών των χωρών όσο και από τα πρόσωπα που 

απαρτίζουν την ίδια την εθνική μειονότητα. 

Επιπλέον, καθώς οι περισσότερες εθνικές μειονότητες στην Ευρώπη 

έχουν ως πρώτο - και πιθανόν το πιο σημαντικό – κριτήριο διάκρισής τους από 

την πλειονότητα του πληθυσμού μιας χώρας τη δική τους ξεχωριστή γλώσσα, η 

έντυπη και ράδιο – τηλεοπτική μορφή Μέσων Ενημέρωσης σε αυτή τη γλώσσα 

αποτελεί επίσης σημαντικό μέτρο τόσο για την εκμάθηση της γλώσσας όσο και 

για να διατηρηθεί αυτή ζωντανή. Η πρωταρχική σημασία των δικαιωμάτων στα 

ΜΜΕ για τη γλώσσα μιας μειονότητας, όπως αυτή περιγράφθηκε παραπάνω 

αναφέρεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης – Πλαίσιο.    

Ως προς αυτό, όσον αφορά την πρακτική που ακολουθεί η 

Συμβουλευτική Επιτροπή, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο όγκος του 

ενδιαφέροντός της συγκεντρώνεται σε καταστάσεις μη επαρκούς πρόσβασης 

των εθνικών μειονοτήτων σε δημόσια ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα και στον 
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άνισο καταμερισμό των χρηματικών και άλλων πόρων σε διαφορετικές εθνικές 

μειονότητες στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και προγράμματα.74  

Παρ’ όλα αυτά η Συμβουλευτική Επιτροπή δε φαίνεται να έχει ακόμη 

καταφέρει να αναπτύξει ξεκάθαρα κριτήρια που θα μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν ζητήματα όπως ανεπαρκή πρόσβαση 

στα ΜΜΕ ή ανεπαρκή κάλυψη από τα δημόσια ΜΜΕ, ή ανεπαρκή οικονομική 

ενίσχυση – χρηματοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 

λειτουργούν οι εθνικές μειονότητες. Απαιτείται ίσως περισσότερη δουλειά από 

μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να 

ταυτοποιηθούν κάποιες καλές πρακτικές και να δημιουργηθούν κάποιες 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα βοηθήσουν και θα καθοδηγήσουν τα 

κράτη - μέλη στην ανάπτυξη κατάλληλης εσωτερικής νομοθεσίας και πρακτικής. 

Από την άλλη, βέβαια, είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι 

μεγάλες αντικειμενικές και νομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν την κατάσταση 

των εθνικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη του ΣτΕ πιθανόν να καθιστούν 

ιδιαίτερα δύσκολη τη θέσπιση συγκεκριμένων προδιαγραφών – standards, που 

θα μπορούσαν από όλους να εφαρμοστούν και να βρουν απήχηση. Αυτό 

μπορεί να καθιστά αναπόφευκτο το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή 

εστιάζει σε καταστάσεις που θεωρούνται λιγότερο ταιριαστές με το πνεύμα του 

άρθρου 9 της Σύμβασης – Πλαίσιο.    

                                                

 

74 Albania Opinion adopted on 23 Nov 2011. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b7 ACFC III - Art 9 – October 2014, Armenia Opinion adopted on 14 Oct 2010. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b7 ACFC III - Art 9 – October 2014, Croatia Opinion adopted on 27 May 2010. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b7 ACFC III - Art 9 – October 2014 

 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b7
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4.5 Γλωσσικά Δικαιώματα 

Καθώς οι περισσότερες εθνικές μειονότητες στην Ευρώπη 

χαρακτηρίζονται από τη γλώσσα τους, τα γλωσσικά δικαιώματα είναι υψίστης 

σημασίας στην προστασία και προαγωγή της διαφορετικής ταυτότητας μιας 

μειονότητας. Για το λόγο αυτό τόσο η Σύμβαση – Πλαίσιο στα άρθρα 10 και 11, 

όσο και ο Χάρτης των Περιφερειακών και Μειονοτικών Γλωσσών στο σύνολό 

του, εγγυώνται την προστασία τέτοιων γλωσσικών δικαιωμάτων. 

Αυτά τα γλωσσικά δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να 

χρησιμοποιεί κάποιος τη δική του γλώσσα στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του 

και σε ότι αφορά τις συναλλαγές του με το δημόσιο και το νόμο, το δικαίωμα να 

χρησιμοποιεί το όνομά του στη μειονοτική γλώσσα και τούτο να είναι 

αναγνωρίσιμο από το κράτος και το δικαίωμα, κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες, να εκθέτει τοπογραφικά σήματα και ονομασίες στη μειονοτική 

γλώσσα. 

Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει σε 

διάφορες περιστάσεις εκφράσει την άποψή της ότι η Σύμβαση – Πλαίσιο δεν 

αποκλείει την ύπαρξη μιας επίσημης γλώσσας στις χώρες μέλη. Έχει επίσης 

αναγνωρίσει τη νομιμότητα των μέτρων που προωθούνται για να 

προστατεύσουν μια επίσημη γλώσσα, έχοντας όμως ως δεδομένο ότι τέτοιες 

πρωτοβουλίες εφαρμόζονται με τέτοιον τρόπο ώστε τα δικαιώματα των 

ανθρώπων που ανήκουν σε εθνική μειονότητα να διαφυλάσσονται.75 Έτσι, 

παρατηρώντας τι συμβαίνει στις χώρες της Ευρώπης, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικά 

                                                

 

75 Azerbaijan Opinion adopted on 10 Oct  2012. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b6  ACFC III - Art 10 – October 2014, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b5 ACFC III - Art 11 – October 2014 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
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προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας για τη χρήση 

των μειονοτικών γλωσσών σε επίσημες συνδιαλλαγές με τις δημόσιες αρχές,76 

αν και τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί κάποιες βελτιώσεις στον τομέα 

αυτό, που όμως δεν είναι αρκετές.77 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβουλευτική Επιτροπή δίνει 

έμφαση στο γεγονός ότι τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες συνήθως 

έχουν κάποια μικρή έως πλήρη γνώση της κυρίαρχης – επίσημης γλώσσας του 

κράτους στο οποίο ζουν και θεωρεί ότι τούτο τυγχάνει «εκμετάλλευσης» από 

τους πολίτες της χώρας και δε βοηθά τη γλώσσα της μειονότητας, καθώς η 

συνεχής και αποτελεσματική χρήση της μειονοτικής γλώσσας παραμένει 

                                                

 

76 Lithuania Opinion adopted on 28 Nov  2013  “The Advisory Committee deeply regrets that there 
is no change in the legislative framework related to the use of minority languages. Article 2 of the 2002 
Law on the State Language identifies Lithuanian as the state language of the Republic. All technical 
reporting within public institutions and private enterprises (Article 4) as well as all correspondence with 
each other (Article 5) must be conducted in the state language”. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b6  ACFC III - Art 10 – October 2014 

Poland Opinion adopted on 28 Nov  2013  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b6  ACFC III - Art 10 – October 2014 

77 Russian Federation Opinion adopted on 24 Nov  2011  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b6  ACFC III - Art 10 – October 2014 

Serbia Opinion adopted on 28 Nov  2013  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b6  ACFC III - Art 10 – October 2014 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
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σημαντική για την εδραίωση της παρουσίας της αυτής γλώσσας στην δημόσια 

ζωή.78 

Όσο για το δικαίωμα να χρησιμοποιεί o πολίτης που ανήκει σε εθνική 

μειονότητα το όνομά του στη μορφή της δικής του γλώσσας, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή έχει πολλές φορές ενθαρρύνει και επικροτήσει σχετικές νομοθετικές 

μεταρρυθμίσεις79 και έχει ασκήσει κριτική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

πολίτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους στη γλωσσική 

εκδοχή της επίσημης γλώσσας του κράτους.80 Χαρακτηριστική εδώ είναι η 

περίπτωση της Αλβανίας, η οποία ναι μεν αποφάσισε να επιτρέψει στις 

μειονότητες να επαναχρησιμοποιήσουν τα αρχικά τους ονόματα στη γλώσσα 

τους, δικαίωμα που παλαιότερα το είχε αφαιρέσει, κατέστησε εντούτοις τη 

μετάβαση αυτή δύσκολη λόγω των οικονομικών εξόδων που απαιτούνται για 

την αλλαγή ταυτοτήτων και επίσημων εγγράφων.81  

                                                

 

78 Germany Opinion adopted on 27 May  2010  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b6  ACFC III - Art 10 – October 2014 “The Advisory Committee notes that, in this context, the 
authorities also express concern at the threat to the survival of the Sorbian language. Yet the use of 
minority languages in public life, especially in dealings with the Government, is an essential way of 
enabling persons belonging to national minorities to preserve their linguistic identity. In fact, confining 
the use of minority languages to the private sphere does not encourage persons belonging to these 
minorities to preserve and develop their languages. Furthermore, using these languages in public and in 
official situations also raises their profile within the majority population. The Advisory Committee notes 
that the representatives of the Danish and Frisian minorities are also requesting the adoption of additional 
measures in order to promote the use of their minority languages in public life.” 

79 Czech Republic Opinion adopted on 01 July  2011  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b5 ACFC III - Art 11 – October 2014 

Norway Opinion adopted on 30 June  2011  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b5 ACFC III - Art 11 – October 2014  

80 Ukraine Opinion adopted on 22 March  2012  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b5 ACFC III - Art 11 – October 2014  

81 Albania Opinion adopted on 23 November  2011  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b5 ACFC III - Art 11 – October 2014  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b6
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
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Για το δικαίωμα της απεικόνισης ονομασιών και άλλων πληροφοριών επί 

των δημοσίων πινακίδων και σημάνσεων82, η επιτροπή ακολουθεί την ίδια 

τακτική της ενθάρρυνσης των μεταρρυθμίσεων υπέρ του άρθρου 11 παρ. 2 και 

της άσκησης κριτικής για τη μη συμμόρφωση επ’ αυτού.83 

4.6 Δικαιώματα στη Μόρφωση 

Αποτελεί κοινοτοπία το γεγονός ότι η μόρφωση και η ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση είναι το κλειδί για την επιτυχή προαγωγή και προστασία 

οποιασδήποτε πολιτιστικής ταυτότητας, πόσο μάλλον αυτής των εθνικών 

μειονοτήτων που προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανό τον πολιτισμό τους 

ενώ διαβιούν σε περιβάλλον πολιτισμικά διαφορετικό. Όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω, επειδή  οι εθνικές μειονότητες στην Ευρώπη καθορίζονται συνήθως από 

τη διακριτή τους γλώσσα και κουλτούρα, το δικαίωμα να μαθαίνει κανείς τη 

μητρική του γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση 

οποιασδήποτε εθνικής μειονότητας. Επομένως, το δικαίωμα στη μόρφωση είναι 

ξεκάθαρα άμεσα σχετιζόμενο με τη διεθνή προστασία των εθνικών μειονοτήτων.  

Παρ’ όλα αυτά, για μια κρατική πολιτική που στοχεύει στη διατήρηση και 

την προαγωγή της διαφορετικής ταυτότητας μιας εθνικής μειονότητας, η 

εκμάθηση και η διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας σε μαθητές που ανήκουν 

σε αυτή τη μειονότητα δεν αρκούν. Εξίσου σημαντικό είναι αυτοί οι μαθητές να 

έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν και να εξοικειώνονται με την ιστορία και τον 

πολιτισμό τους, ταυτόχρονα με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της 

πλειοψηφίας του πληθυσμού, που διδάσκονται ούτως ή άλλως. Τέλος, είναι 

                                                

 

82 Άρθρο 11 παρ 2 : «signs, inscriptions and other information of a private nature visible to the 
public» 

83 Estonia Opinion adopted on 01 April 2011  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b5 ACFC III - Art 11 – October 2014  

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b5
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εξίσου απαραίτητο να εξοικειώνονται οι μαθητές, αλλά και το κοινό γενικότερα,  

που ανήκουν στην πλειοψηφία του πληθυσμού, με την ιστορία και τον πολιτισμό 

των εθνικών μειονοτήτων που διαβιούν στην εδαφική τους περιοχή και να τους 

δίνεται η δυνατότητα, προαιρετικά, κατόπιν επιθυμίας τους, να μαθαίνουν 

μειονοτικές γλώσσες. 

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων στη μόρφωση 

για τα ανήκοντα σε εθνικές μειονότητες άτομα, στέκει ψηλά στη βαθμίδα μεταξύ 

των ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των μειονοτήτων. Αυτή η 

εκτίμηση του ΣτΕ αντικατοπτρίζεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 12, 13 

και 14 της Σύμβασης – Πλαισίου. 

Και ενώ αυτού του είδους τα δικαιώματα δεν έχουν μέχρι σήμερα τύχει 

ιδιαίτερης σημασίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου84, κάτι ανάλογο δε συμβαίνει και με το ΣτΕ. Η Συμβουλευτική 

Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα που προστατεύονται από το άρθρο 12 της 

Σύμβασης – Πλαισίου, έχει επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση, για 

παράδειγμα, των παιδιών Ρομά. Όχι μόνο έχει εκφράσει τη βαθειά της ανησυχία 

για τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό Ρομά μαθητών που δεν έχουν πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και απουσιάζουν από αυτή85, αλλά επίσης και για την ευρέως 

διαδεδομένη πρακτική της τοποθέτησης των παιδιών Ρομά σε ειδικές 

                                                

 

84 Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Βελγίου, στην οποία ουσιαστικά δε θίγεται εθνική 
μειονότητα αλλά το δικαίωμα της μόρφωσης στη γλώσσα επιθυμίας. 
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-
%20Belgian%20linguistics%20case.pdf  

85 Bosnia and Herzegovina Opinion adopted on 07 March 2013.  Roma in the education system 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions ACFC III - Art 12 – June 2015 

Italy Opinion adopted on 15 October  2010.  Education of Roma and Sinti children 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions  ACFC III - Art 12 – June 2015 

Ukraine Opinion adopted on 22 Mar 2012. Roma children in schools  
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions  ACFC III - Art 12 – June 2015 

United Kingdom  Opinion adopted on 30 June 2011. Gypsies, Travellers and Roma in Education 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions ACFC III - Art 12 – June 2015 

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Belgian%20linguistics%20case.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Belgian%20linguistics%20case.pdf
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
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εκπαιδευτικές ομάδες ή ακόμη και σε σχολεία για παιδιά με νοητική υστέρηση, 

εξαιτίας των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των Ρομά και της 

πλειοψηφίας των πληθυσμών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τονίσει ότι τέτοια 

κατηγοριοποίηση στα σχολεία θα μπορούσε μόνο να προκύψει όταν είναι 

ιδιαιτέρως απαραίτητο και κάτω από αντικειμενική και διεξοδική εξέταση των 

μαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών.86 Γενικότερα, σημειώνει ότι, παρά τις 

αξιέπαινες προσπάθειες που έχουν κάνει τα κράτη για να βελτιώσουν την 

κατάσταση, η έλλειψη τόσο των απαραίτητων βιβλίων στις μειονοτικές γλώσσες 

όσο και των κατάλληλα εκπαιδευμένων και καταρτισμένων δασκάλων υπάρχει 

ακόμη σε κάποιες χώρες.87  

Όσον αφορά στο δικαίωμα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας που 

αναφέρεται στο άρθρο 14 της ΣΠΕΜ, η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει 

υποστηρίξει ότι όταν παίρνονται αποφάσεις που αφορούν στη συνέχιση 

λειτουργίας ή το κλείσιμο σχολείων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία, 

πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, στο γεγονός ότι τα σχολεία στα οποία 

διδάσκεται μειονοτική γλώσσα ή τα οποία λειτουργούν με τη χρήση μειονοτικής 

γλώσσας συνεισφέρουν με την ύπαρξή τους στη διατήρηση της διαφορετικής 

ταυτότητας της μειονότητας. 88 Επίσης, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα κράτη – 

μέλη του ΣτΕ όταν ξεκινούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό τους 

σύστημα, οι οποίες πιθανόν να καταλήγουν σε μείωση της διδασκαλίας των 

                                                

 

86 Slovakia Opinion adopted on 22 September 2000 par.39 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_SlovakRepublic_en.pdf  
ACFC/INF/OP/I(2001)001 

87 Estonia Opinion adopted on 01 April 2011.  School  Curriculum. Teacher training 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions  ACFC III - Art 12 – June 2015 

Italy Opinion adopted on 15 October 2010. Teacher  training and curricula. 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions  ACFC III - Art 12 – June 2015 

Slovak Opinion adopted on 28 May 2010. Textbooks and teacher training 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions  ACFC III - Art 12 – June 2015 

88 Germany Opinion adopted on 27 May 2010. Teaching in Sorbian 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b2  ACFC III - Art 14 – October 2014 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_SlovakRepublic_en.pdf
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
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μειονοτικών γλωσσών, θα πρέπει να εισάγουν ισοδύναμα μέτρα που θα 

εγγυώνται αρκετές ευκαιρίες για τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες 

ώστε να διδαχθούν τη μητρική τους γλώσσα. Και ως προς αυτό συστήνουν ότι 

τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται σε 

στενή συνεργασία με αυτούς τους οποίους αφορούν άμεσα.89 

Τέλος, με μια πιο γενικευμένη ματιά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

Συμβουλευτική Επιτροπή έχει υποδείξει, σε κάποιες περιπτώσεις, ότι θεωρεί τη 

δίγλωσση εκπαίδευση ως την πιο κατάλληλη μέθοδο εφαρμογής των 

υποχρεώσεων που συνεπάγονται από το άρθρο 14 της ΣΠΕΜ.90 Αυτό οδηγεί 

σε ένα ζήτημα με το οποίο η Συμβουλευτική Επιτροπή ασχολήθηκε ήδη από το 

δεύτερο κύκλο επιτήρησης των κρατών – μελών: μία σε βάθος συζήτηση για το 

σχηματισμό μιας γενικής προσέγγισης όσον αφορά τα δικαιώματα στη 

μόρφωση. Έχοντας υπόψη την ύψιστη σημασία αυτών των δικαιωμάτων για την 

προστασία και προαγωγή της ξεχωριστής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πράγματι κάτι τέτοιο αποτέλεσε μια πολύ 

λογική σκέψη. 

 Σχετικά με αυτό το ζήτημα υπήρξε το ερώτημα κατά πόσο σωστή ήταν η 

βασική προσέγγιση που ακολουθήθηκε σιωπηρά, και κάποιες φορές πιο ρητά, 

κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου επιτήρησης των κρατών – μελών. Η 

προσέγγιση αυτή προέβλεπε ότι οι μαθητές που ανήκουν σε μια εθνική 

μειονότητα θα πρέπει να ενσωματώνονται, όσο πιο πολύ και όσο πιο γρήγορα 

                                                

 

89 Estonia Opinion adopted on 01 April 2011.  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b2  ACFC III - Art 14 – October 2014 

Lithuania Opinion adopted on 28 November 2013. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b2  ACFC III - Art 14 – October 2014 

90 Switzerland Opinion adopted on 05 March 2013. Languages of primary education in the bilingual 
cantons 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02b2  ACFC III - Art 14 – October 2014 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02b2
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καθίσταται αυτό δυνατό, στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα (μονογλωσία, mono-

lingualism). Από την άλλη, υπήρξε η άποψη ότι η παροχή επαρκών 

δυνατοτήτων για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας 

θα πρέπει να συνεχίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν 

καταστάσεις κατά τις οποίες ξεχωριστά σχολεία συνιστούν μια βιώσιμη λύση, με 

την προϋπόθεση ένα τέτοιο σύστημα να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες 

των ενδιαφερομένων και να οργανώνεται έτσι που να εγγυάται επαρκή γνώση 

των γλωσσών τόσο για την πλειονότητα όσο και για τη μειονότητα και που να 

μην καταλήγει σε διάκριση. Άλλωστε, ο ασφαλέστερος τρόπος προκειμένου να 

προστατευθεί μια γλώσσα -- εάν όχι ο μόνος στο βαθμό που η κοινωνική της 

δυναμική το επιτρέπει -- είναι να ενταχθεί στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

(Χριστόπουλος 1998). Η δεύτερη αυτή προσέγγιση υπερίσχυσε και για λόγους 

ψυχοπαιδαγωγικούς. (Παναγιωτίδης, Δικαιώματα και Μειονότητες 2005, 141-

143) 

Ένα δεύτερο ζήτημα αποτελεί το ερώτημα εάν η «άρθρο προς άρθρο» 

προσέγγιση που ακολουθείται μέχρι σήμερα από το ΣτE και τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή θα μπορούσε να αντικατασταθεί, για τα περί της εκπαίδευσης, από 

τον επονομαζόμενο «4-Α» πίνακα, τον οποίο εισηγήθηκε η Κατερίνα 

Τοματσέφσκι για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, το 

δικαίωμα στην μόρφωση περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: διαθεσιμότητα 

(availability), προσβασιμότητα (accessibility), δεκτικότητα (acceptability) και 

προσαρμοστικότητα (adaptability)91, στοιχεία που θα πρέπει να είναι αυτά που 

θα εξετάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή, για την εκπαίδευση στη μειονοτική 

γλώσσα, προκειμένου να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. 

                                                

 

91Για περισσότερα βλ.  http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-
attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf 

 

http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf
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4.7 Δικαιώματα Συμμετοχής στα Κοινά 

Το δικαίωμα συμμετοχής των μελών μιας μειονότητας στην πολιτιστική, 

κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς επίσης και στα κοινά – ιδίως δε στις 

υποθέσεις που τα αφορούν – αποτελεί μια ακόμη αρχή που προστατεύεται σε 

μια δημοκρατική κοινωνία, σημαντική για την σωστή της λειτουργία. Και 

λαμβάνοντας υπόψη την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται εξ αντικειμένου 

οι μειονότητες, που αποτελούν μειοψηφία, η συμμετοχή τους στα κοινά 

σχετίζεται αδιαμφισβήτητα με την επιβίωση του πολιτισμού και της ταυτότητάς 

τους. Αυτό υποστηρίζεται και από το ΣτΕ, μέσω του άρθρου 15 της ΣΠΕΜ. Και 

είναι λογικό η προαγωγή της συμμετοχής των μελών μιας μειονότητας στην 

πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας να θεωρείται πολύ 

σημαντικό στοιχείο για την προστασία αυτής, αφού μόνο τα μέλη των εθνικών 

μειονοτήτων που αισθάνονται ότι η χώρα στην οποία κατοικούν είναι και δική 

τους χώρα θα μπορέσουν να ενσωματωθούν πλήρως στις δομές αυτής της 

χώρας. Και κατά συνέπεια, τούτο θα συμβάλλει και στη σταθερότητα, την 

ειρηνική συμβίωση και την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ μειονότητας – 

πλειονότητας του πληθυσμού. 

Στην προσπάθεια προαγωγής αυτών των δικαιωμάτων, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή στο παρελθόν έχει σημειώσει ότι η αντιπροσώπευση των εθνικών 

μειονοτήτων σε τοπικά, περιφερειακά και κρατικά συμβούλια ήταν εν γένει 

χαμηλή και προέβη σε συστάσεις ώστε οι κυβερνήσεις να εξετάσουν τρόπους 

και μέσα να βελτιώσουν την κατάσταση.92 Κι αυτό πιστεύοντας ότι εάν υπάρξει 

επαρκής συμμετοχή στα συμβούλια, θα αντιπροσωπεύονται επαρκώς οι εθνικές 

μειονότητες.  

                                                

 

92 Ukraine Opinion adopted on 18 May 2012. Minority representation in elected bodies. 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions   ACFC III - Art 15 – June 2015 

Croatia Opinion adopted on 27 May 2010. Participation within the administration and the judiciary. 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions   ACFC III - Art 15 – June 2015 

http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
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Επίσης, η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει σημειώσει ότι σε έναν αριθμό 

χωρών, τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες υποεκπροσωπούνται σε 

μεγάλο εύρος υπηρεσιών του δημοσίου τομέα,93 και ότι τα ποσοστά ανεργίας 

αυτών είναι συχνά υψηλότερα. Παράλληλα, και πιο συγκεκριμένα, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της για την  συμμετοχή 

των Ρομά στην κοινωνική και οικονομική ζωή που παρά τις προσπάθειες των 

κρατών – μελών παρουσιάζεται ελλιπής, κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των Ρομά.94  

Κατόπιν των παραπάνω, φαίνεται ότι ναι μεν τα κράτη – μέλη έχουν κάνει 

βήματα προόδου στον τομέα, η Συμβουλευτική Επιτροπή όμως από την 

πλευρά της οφείλει να καθορίσει επακριβώς ποια είναι εκείνα τα κριτήρια για να 

θεωρηθεί αποτελεσματική η συμμετοχή των μειονοτήτων στα κοινά. 

4.8 Ελευθερία Διασυνοριακών Επαφών 

Έχοντας υπόψη τη γεωγραφική διασπορά των περισσοτέρων 

μειονοτήτων, η παροχή ελευθερίας διατήρησης διασυνοριακών επαφών με 

ομοεθνείς τους αποτελεί κύριο μέτρο για τη διατήρηση και προάσπιση της 

διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού της εκάστοτε μειονότητας. Αυτή η 

εκτίμηση εξηγεί και την ύπαρξη του άρθρου 17 της ΣΠΕΜ. Όσον αφορά αυτό το 

                                                

 

93 Bosnia and Herzegovina Opinion adopted on 7 March 2013. Participation in economic and social 
life. http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions   ACFC III - Art 15 – June 2015 

Italy Opinion adopted on 15 October 2010. Participation of persons belonging to linquistic minorities 
at the national and regional level.. http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions   ACFC 
III - Art 15 – June 2015 

94 Making Human Rights of Roma a reality http://www.coe.int/en/web/portal/roma “They are 
amongst the most deprived of all communities, facing daily discrimination and racial insults, living in 
extreme poverty and exclusion from the normal life that other people take for granted – going to school, 
seeing the doctor, applying for a job or having decent housing. Past efforts to help them have not brought 
the hoped-for results, and although laws do exist in Europe, they all too often fail to make an impact on 
the daily lives of Roma families.” 

Hungary Opinion adopted on 18 March 2010. Participation in economic and  social life. 
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions   ACFC III - Art 15 – June 2015 

http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
http://www.coe.int/en/web/portal/roma
http://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions
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μέτρο, βέβαια, πολλές φορές αντιμετωπίζεται με δυσπιστία καθώς έχουν 

παρατηρηθεί προβλήματα που σχετίζονται με δραστηριότητες των «μητέρων 

πατρίδων» στο εσωτερικό των κρατών, που υποθάλπουν την εθνική κυριαρχία. 

Παρ’ όλα αυτά, τις περισσότερες φορές, η βοήθεια που δίνεται από τη «μητέρα 

πατρίδα», όταν αυτή παρέχεται χωρίς δόλο, συμβάλλει στη βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, σε τομείς όπως 

αυτός της εκπαίδευσης.95 

Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο δίνει σημασία το ΣτΕ είναι το ζήτημα των 

αυστηρών κριτηρίων χορηγήσεως βίζας. Σε αυτό το θέμα η Συμβουλευτική 

Επιτροπή έχει καλέσει τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μεθόδους και πρακτικές 

χορήγησης βίζας για τις γειτονικές χώρες, τέτοιες που να μην προκαλούν 

υπερβολικούς περιορισμούς στα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες να 

δημιουργούν ή /και να διατηρούν επαφές εκτός συνόρων.96 

4.9 Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων είναι 

περιττά σε ένα σύστημα που παρέχει διεθνή προστασία σε ιδιώτες. Τα ατομικά 

δικαιώματα, ωστόσο, δεν είναι αρκετά ώστε να προστατέψουν τον πολιτισμό, τη 

γλώσσα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις μιας μειονότητας. Έτσι, οι διακρίσεις 

που αντιμετωπίζει μια μειονότητα είναι απίθανο να εκμηδενιστούν χωρίς την 

αναθεώρηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι μειονότητες στο διεθνές 

                                                

 

        95 Austria Opinion adopted on 28 June 2011. Cross border relation and co-operation. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02af    ACFC III - Art 17 – October 2014 

 

96 Albania Opinion adopted on 23 November 2011. Trans frontier contacts. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02af    ACFC III - Art 17 – October 2014 

Poland Opinion adopted on 28 November 2013. Trans frontier contacts. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
800c02af    ACFC III - Art 17 – October 2014 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02af
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02af
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02af
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02af
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02af
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c02af
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σύστημα, και τον επαναπροσδιορισμό των τρόπων με τους οποίους μπορούν 

να προστατευτούν. 

Η παραπάνω συνεισφορά του ΣτΕ στην προαγωγή και προάσπιση των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων δείχνει ότι υπάρχουν μηχανισμοί εγκαθίδρυσης 

κανόνων στο πεδίο της προστασίας των μειονοτήτων. Εντούτοις, κάποιοι από 

αυτούς, και συγκεκριμένα το σύστημα επιτήρησης της ΣΠΕΜ, φαίνεται ότι είτε 

δεν επαρκεί, είτε χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να καταφέρει να επιτύχει και 

να ολοκληρώσει τους στόχους του. Κι αυτό συμβαίνει γιατί από τη μια το έργο 

που έχει αναλάβει δεν είναι απλό αλλά πολυσύνθετο και από την άλλη γιατί 

επιδιώκει να το διεκπεραιώσει χρησιμοποιώντας soft law διαδικασίες. Και 

επίσης εξαρτάται κι από τη διάθεση για συμμόρφωση από πλευράς των κρατών 

– μελών. 

Εκεί που φαίνεται ότι αξίζει να δώσει μεγαλύτερη σημασία και προσοχή 

το ΣτΕ και η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι στους τομείς των ΜΜΕ, της 

μόρφωσης – εκπαίδευσης και της συμμετοχής στα κοινά, γιατί αποτελούν τους 

πιο καθοριστικούς τομείς για την επίτευξη των στόχων τους. Επίσης, θα πρέπει 

να συνεργαστεί με το ΕΔΑΔ, ώστε να το πείσει να αποβάλλει τη διστακτικότητά 

του όσον αφορά στην εκδίκαση μειονοτικών ζητημάτων και να αναλάβει να 

επιλύσει μειονοτικά ζητήματα, προσθέτοντας την επιβολή σκληρού νόμου (hard 

law) ως ενίσχυση στο μαλακό νόμο που εφαρμόζει η Συμβουλευτική Επιτροπή 

και η Επιτροπή των Υπουργών. Όλα αυτά τα όργανα μαζί θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους και τις διατάξεις και ρυθμίσεις που εφαρμόζει ο ΟΑΣΕ97, που 

μπορεί να μην έχουν κάποια νομική εφαρμογή αλλά οι συστάσεις που έχει 

παράγει κατά καιρούς αποτελούν πολύτιμη πηγή για τη δημιουργία γενικών 

εφαρμόσιμων κανονισμών. 

                                                

 

97 Βλ. http://www.osce.org/hcnm  

http://www.osce.org/hcnm
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Από τη στιγμή που η Συμβουλευτική Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες 

επιτήρησης και παρακολούθησης επί των κρατών – μελών, έχει παρατηρηθεί 

ομολογουμένως αξιέπαινη προσπάθεια από τις κυβερνήσεις να εναρμονίσουν 

την εσωτερική νομοθεσία και πολιτική με τις αρχές που ενσαρκώνει η ΣΠΕΜ. 

Έχει ενεργοποιηθεί μεγάλος αριθμός νόμων για τις εθνικές μειονότητες και 

έχουν δημιουργηθεί από αρκετές χώρες μηχανισμοί σχεδιασμένοι να προάγουν 

το διάλογο και να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις με τις εθνικές μειονότητες σε 

θέματα που τους απασχολούν. Αυτές οι εξελίξεις συνιστούν βήματα προόδου 

στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την προστασία των δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων.  

Τελικά, καθώς η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει εισέλθει στον τέταρτο 

κύκλο παρακολούθησης των κρατών στο πλαίσιο της ΣΠΕΜ, μπορεί κανείς να 

υποστηρίξει ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει με τα χρόνια 

από τα συμβαλλόμενα κράτη, τα προβλήματα για τα άτομα που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες δεν έχουν εκλείψει. Υπάρχει η ανάγκη όχι μόνο για τη 

συνεχή επιδίωξη της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων αλλά και για την εκ νέου ενδυνάμωση της προσπάθειας αυτής.98  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

98https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
0001680097ec4  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680097ec4
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680097ec4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1  Συμπεράσματα 

 Ακόμη κι αν το πραγματικό περιεχόμενο των διεθνών υποχρεώσεων των 

κρατών για τις μειονότητες αφήνει εκτός πολλά που θα ήταν επιθυμητό να 

εφαρμοστούν για την προαγωγή της προστασίας και της κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων αυτών, η προστασία των μειονοτήτων θα μπορούσε να βρίσκεται 

σε καλύτερο επίπεδο από ότι είναι σήμερα, αν οι διαδικασίες προσέφεραν 

τουλάχιστο επαρκείς εγγυήσεις. 

 Αν αναλογιστεί κανείς τους συνεχείς ελέγχους που πραγματοποιεί το ΣτΕ 

στα κράτη, οι διαδικασίες που ακολουθεί στα μειονοτικά ζητήματα δείχνει να 

είναι μη ικανοποιητική. Η ανεξάρτητη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, έμπειρη 

άποψη και καθοδήγηση των διαδικασιών που θα μπορούσε να προετοιμάζει τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου, μπορεί επαρκώς να διασφαλιστεί μόνο εάν 

δημιουργηθεί μια μόνιμη επιτροπή για τα μειονοτικά ζητήματα, επιτροπή όπου 

ειδικοί επιστήμονες θα εξετάζουν παράπονα που θα υποβάλλονται και επιπλέον 

αν η επιβλέπουσα αρχή και η αρχή που λαμβάνει τις αποφάσεις παρέχει 

εγγυήσεις εκτέλεσης αυτών. Ως ζήτημα μεγίστης σημασίας πρέπει να απαιτηθεί 

να ακούγεται η φωνή των μειονοτήτων. Καθώς συλλογικά δεν μπορούν να 

προσφύγουν σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πρέπει τουλάχιστο να τους 

δίνεται η δυνατότητα μιας πληροφοριακής ακρόασης επί διεθνούς αρχής. 

Μεγίστης σημασίας είναι επίσης μια ευρύτερη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε 

τέτοιας διαδικασίας. 

 Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στα μειονοτικά 

ζητήματα είναι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από πολιτική ουσιαστικά αρχή – 

Επιτροπή των Υπουργών - και όχι από δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική 

σκοπιμότητα παίρνει τη θέση της νομικής εξέτασης και εφαρμογής. Για να 

απαλλαγεί κανείς από αυτή τη βασική ανεπάρκεια θα ήταν απαραίτητο να 

μπορεί να προσφύγει σε μια νομική αρχή που θα ρυθμίζει και θα αποφασίζει για 
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θέματα μειονοτήτων. Μια νομική αρχή που θα προσφέρει εγγύηση νομικής 

προστασίας των μειονοτήτων. 

Τέλος, μια άλλη απαίτηση πρέπει να αναδειχθεί: Η γενίκευση και 

ενοποίηση της μειονοτικής προστασίας. Όσο οι Μεγάλες Δυνάμεις δε 

δεσμεύονται ουσιαστικά από υποχρεώσεις, και όσο οι υποχρεώσεις των 

μικρότερων κρατών δεν είναι ομοιόμορφες και ισότιμες, το δίκαιο των 

μειονοτήτων υπολείπεται αυτής της γενικής ισχύος που θα μπορούσε να το 

καταστήσει μόνιμο στοιχείο του Διεθνούς Δικαίου99.   

5.2 Προτάσεις  

Θα αποτελούσε, ίσως, ιδανική πρόταση το ΣτΕ να λειτουργήσει 

δημιουργώντας ένα σύστημα που ενσωματώνει την Σύμβαση – Πλαίσιο και τον 

Χάρτη των μειονοτικών γλωσσών στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διατηρώντας την ισορροπία όσον αφορά στα 

συμφέροντα των κρατών – μελών και τη διατήρηση του ελέγχου των 

εσωτερικών τους υποθέσεων. Αλλά έχοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι μια 

τέτοια πρόταση θα αντιμετώπιζε εξ αρχής την αντίθεση των κρατών – μελών 

αλλά και του ίδιου του Δικαστηρίου, μια τέτοια λύση αποτελεί μάλλον έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο που φαντάζει απίθανο να συμβεί σύντομα. 

5.2.1   Απαίτηση για Επικύρωση της Σύμβασης και του 

Χάρτη 

Παρ’ όλη την αυξημένη σημασία της Σύμβασης – Πλαισίου και του Χάρτη 

για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες και την απαίτηση όλες οι χώρες 

– μέλη του ΣτΕ να τις επικυρώσουν, αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί από όλες 
                                                

 

99 Ακόμη κι αυτό ίσως το μέτρο να μην είναι επαρκές. Γιατί ακόμη και δεσμευτικές Συνθήκες 
καταπατούνται. Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες καταπατήσεως υπογεγραμμένων συμφωνιών με την 
απόφαση της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ουγγαρίας να κλείσουν τα σύνορά τους, αντίθετα με τη 
συνθήκη Sengen που έχουν υπογράψει. 
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τις χώρες – μέλη. Το γεγονός ότι επιτρέπεται σε ιδρυτικά του ΣτΕ κράτη – μέλη, 

όπως η Γαλλία και η Ελλάδα, να αποφεύγουν την επικύρωση των εν λόγω 

διεθνών συμβάσεων συνεισφέρει στην αντίληψη ότι πρόκειται για προαιρετικά 

όργανα, παρεμποδίζοντας έτσι τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης 

να αυξήσει και να επιβάλλει τη συμμόρφωση και την πειθαρχία. Η αποτυχία των 

κρατών – μελών να επικυρώσουν τις Συμβάσεις διακυβεύει επίσης την 

αξιοπιστία του Συμβουλίου. Ο ρόλος του Συμβουλίου στην ενσωμάτωση των 

νέων πιθανών κρατών – μελών είναι σημαντικός υπό το φως της ανατολικής 

επέκτασης της ΕΕ. Αναλόγως, θα πρέπει και τα ιδρυτικά κράτη – μέλη να βρουν 

μία φόρμουλα για να δεσμευτούν από τις εν λόγω συμβάσεις όπως έχουν 

δεσμευτεί και από το ΣτΕ, εάν ελπίζουν να διατηρήσουν την αξιοπιστία και το 

κύρος του. 

5.2.2  Περί ορισμού της μειονότητας 

Το γεγονός ότι συγκεκριμένος ορισμός της εθνικής μειονότητας δεν 

υπάρχει στο ΣτΕ αποτελεί και έναν από τους λόγους που υπάρχουν κράτη που 

δεν έχουν υπογράψει ή/ και επικυρώσει τη ΣΠΕΜ. Ή ίσως αυτό χρησιμοποιείται 

ως δικαιολογία. Η συνέπεια που έχει αυτή η έλλειψη ορισμού για τη Σύμβαση 

είναι ότι τα κράτη μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις, κατά την επικύρωση ή 

την υπογραφή της Σύμβασης, οι οποίες να περιέχουν έναν ορισμό ή/και να 

κατονομάζουν τις ομάδες που καλύπτει η Σύμβαση στη χώρα τους ή/και να 

δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν εθνικές μειονότητες στο έδαφος και τη δικαιοδοσία 

τους. Άλλα κράτη προβαίνουν κι άλλα όχι σε τέτοιες δηλώσεις, το αποτέλεσμα 

όμως που μένει είναι ότι η Σύμβαση εφαρμόζεται από τα κράτη σε ομάδες που 

κατά το δοκούν θεωρούνται από τις χώρες μειονότητες. Η ανάλυση της μέχρι 

τώρα συμπεριφοράς των κρατών δείχνει ότι υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες 
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ομάδων που τα κράτη θέλουν να αποκλειστούν: ομάδες μη πολιτών και ομάδες 

μεταναστών100.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια η Σύμβαση δεν απαιτεί ρητά τα 

πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες να είναι πολίτες προκειμένου να 

εμπίπτουν στο προστατευτικό της πλαίσιο, και μόνο λίγα άρθρα αναφέρονται σε 

περιοχές που κατοικούνται παραδοσιακά από άτομα που ανήκουν σε 

μειονότητες. Αντίστροφα, ένας αριθμός κρατών ορίζουν ότι όλες οι εθνοτικές, 

θρησκευτικές ή γλωσσικές κοινότητες θα απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτής 

της Σύμβασης. Έτσι, το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η απουσία ορισμού είναι 

ότι καμία ομάδα δεν αποκλείεται εκ των προτέρων. Άρα η έλλειψη ορισμού δίνει 

περισσότερο χώρο για διάλογο. Και συνεπώς δεν είναι στο χέρι των κρατών να 

αποφασίσουν μονομερώς ποιες ομάδες είναι μειονότητες και ποιες όχι. 

(Catherine Barnes 2000)  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ενεργήσουν οι ΜΚΟ, και άλλοι σύλλογοι 

και οργανώσεις - που καλούνται, ούτως ή άλλως, να υποβοηθήσουν το έργο 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής παρέχοντας πληροφορίες για την κατάσταση 

των μειονοτήτων στα εδάφη των χωρών – με το να επισημαίνουν στα κράτη την 

υποχρέωσή τους να ερμηνεύουν τις διατάξεις με το πνεύμα της Σύμβασης, 

δηλαδή να ενεργούν με πραγματική αφοσίωση στην προστασία των 

μειονοτήτων. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Διεθνές 

Δίκαιο, οι επιφυλάξεις και οι δηλώσεις δεν μπορούν να αντίκεινται στο 

αντικείμενο και το σκοπό των διατάξεων της Σύμβασης, και ότι η αρχή της μη 

διάκρισης απαγορεύει αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών 

κατά το χαρακτηρισμό ομάδων ότι είναι ή δεν είναι εθνικές μειονότητες. 

                                                

 

100 Η Σύμβαση - Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.                                          
Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn   

www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/pubs/fcnm_guide_greek.rtf  

 

http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/pubs/fcnm_guide_greek.rtf
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5.2.3    Αύξηση της Ανεξαρτησίας της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής από την Επιτροπή των Υπουργών 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι επί του παρόντος υφιστάμενη της 

Επιτροπής των Υπουργών, ένα πολιτικό σώμα, το οποίο ελέγχει όλες τις 

γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής προτού αυτές εκδοθούν. 

Υποβάλλοντας αυτές τις γνωμοδοτήσεις σε ένα πολιτικό σώμα μειώνει κανείς 

την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αξιοπιστία των αναφορών, με την 

αύξηση της πιθανότητας ότι πολιτικές ανησυχίες και συμφέροντα επηρεάζουν το 

τελικό αποτέλεσμα. (Baillie 2007, 642). Ο διαχωρισμός της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής από την Επιτροπή των Υπουργών θα αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα των γνωμοδοτήσεων και θα εξασφαλίσει ότι οι αρχές των 

διατάξεων επισκιάζουν τα πολιτικά συμφέροντα. 

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και στις επιτροπές των 

εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δύναμη από την απλή 

επιτήρηση της εφαρμογής των διατάξεων, όπως η παροχή στα κράτη – μέλη 

τεχνικής βοήθειας, η ανάπτυξη θεματικών αναφορών και συμβουλευτικών 

καθοδηγήσεων και η συγγραφή προτεινόμενων τακτικών και νομικών επιλογών. 

5.2.4     Η Συμβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων Πρέπει να Αναλάβουν πιο Ενεργό Ρόλο 

Με το να απευθύνεται σε εξωτερικές πηγές για να επιβεβαιώσει τις 

αναφορές των κρατών η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καταστεί ικανή να εκτιμά 

τα προβλήματα αποτελεσματικά ακόμη κι αν δεν έχουν αναφερθεί από τα 

κράτη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επεκτείνει τις προσπάθειές της για την 

επικύρωση των πληροφοριών που της δίνονται από ένα κράτος. Συγκεκριμένα, 

πρέπει να συνεργαστεί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που προάγουν τα 

δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη. Κι αν ήδη με κάποιους έχει 

ξεκινήσει τέτοιου είδους συνεργασία, θα πρέπει να την εντείνει και να την 

επεκτείνει.  
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Για παράδειγμα, η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΔΑΣΕ), η ανεξάρτητη υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με 

την επιτήρηση των κρατών – μελών που δεσμεύονται από τις αρχές του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που 

θέσπισε τον Υψηλό Επίτροπο για τις εθνικές μειονότητες το 1992, 

επιφορτισμένο με την αναζήτηση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

παρουσία εθνικών μειονοτήτων και την αποτελεσματική επίλυσή τους. Η 

συνεργασία με παρόμοιους διεθνείς οργανισμούς μπορεί να βοηθήσει τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή αλλά και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των 

μειονοτικών γλωσσών αποτελεσματικά.  

Επίσης σημαντική βοήθεια μπορούν να παρέχουν και οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) , οι οποίες ήδη προσφέρουν τη βοήθειά τους 

με εκθέσεις που κατά καιρούς έχουν υποβάλλει στο ΣτΕ για όλες σχεδόν τις 

Ευρωπαϊκές Χώρες, με ad hoc πληροφορίες που στέλνουν για συγκεκριμένα 

ζητήματα, με το να συνδιαλέγονται με τις αρχές των κρατών πάνω σε ζητήματα 

προστασίας των μειονοτήτων101,  αλλά που τα τελευταία χρόνια φαίνεται αυτή 

τους η συνεργασία να έχει εξασθενίσει.102 Η ενεργή ανάμειξη των ΜΚΟ είναι 

κρίσιμη και θα αποτελέσει επωφελή διαδικασία τόσο για τα κράτη όσο και για τις 

εθνικές μειονότητες. Οι ΜΚΟ μπορούν τόσο να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να 

κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στην εσωτερική νομοθεσία και την πολιτική 

τους για να κάνουν πράξη τις αρχές που διαφυλάσσει η Σύμβαση, όσο και να 

βοηθήσουν – εντείνοντας την παροχή πληροφοριών και αναλύσεων – στην 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κυβερνήσεων στην Ευρώπη. 

                                                

 

101 Βλ. www.coe.int/en/web/minorities/role-des-ong#note-1  

102 Η τελευταία αναφορά που έχει υποβληθεί από ΜΚΟ στο ΣτΕ χρονολογείται, σύμφωνα με την 
επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 2010 και αφορά στην Αρμενία.  

Βλ. www.cilevics.eu/minelres/coe/statereports.htm  

http://www.coe.int/en/web/minorities/role-des-ong#note-1
http://www.cilevics.eu/minelres/coe/statereports.htm
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5.2.5    Αδειοδότηση σε ιδιώτες, ομάδες και άλλα κράτη να 

επικαλούνται την προστασία που παρέχεται από τη Σύμβαση – 

Πλαίσιο και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Οι Συμβάσεις του ΣτΕ για τις Μειονότητες θα πρέπει να τροποποιηθούν, 

επιτρέποντας ιδιώτες και ομάδες:  

(1)  να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεών τους,  

(2) να υποβάλλουν άμεσες αναφορές στο ΣτΕ σχετικά με πιθανή μη 

συμμόρφωση και  

(3)  να επιτρέπουν, με πιο συγκεκριμένες διατάξεις, στις μειονοτικές 

ομάδες να προστατεύουν τα δικαιώματά τους υπό το πρίσμα των διατάξεων 

των Συμβάσεων του ΣτΕ πιο αποτελεσματικά. 

Το να επιτραπεί σε ομάδες και άτομα να αναφέρουν παραβιάσεις των 

διατάξεων θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα του ΣτΕ να 

αντιμετωπίσει ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που αφορούν στα δικαιώματα των 

μειονοτήτων. 

5.2.6    Υποβολή Υποθέσεων στο ΕΔΑΔ και Αίτηση 

Παροχής Γνωμοδοτήσεων σε Ζητήματα Προστασίας των 

Μειονοτήτων   

Για να διευρυνθεί η νομολογία του Δικαστηρίου και να περιλάβει 

ζητήματα εθνικών μειονοτήτων και μειονοτικών γλωσσών, θα πρέπει η 

επιτροπή των Υπουργών να ζητήσει συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις που 

αφορούν στην ερμηνεία των άρθρων της ΕΣΔΑ αλλά και γενικών ή ουδέτερων 

νόμων. Η εξέταση αυτών των νόμων θα βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να διευρύνει τη νομολογία του ώστε να 

συμπεριλάβει πολλά περισσότερα από απλή μη διάκριση και μπορεί να 

προάγουν περισσότερο την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη την επίδραση του Συμβουλίου της Ευρώπης στη 

διαμόρφωση και την ενοποίηση των νομικών συστημάτων στην Ευρώπη, το 

ΣτΕ διαδραματίζει, αναμφισβήτητα, σπουδαίο ρόλο στην προστασία των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς η Ευρώπη χρόνο με το χρόνο διευρύνει 

τα σύνορά της και αυξάνει σε ποικιλία πολιτισμών, θρησκειών, γλωσσών και 

εθνοτήτων. Με την αυξανόμενη μετανάστευση που παρατηρείται στην ΕΕ, το 

Ευρωπαϊκό τοπίο γίνεται πιο πολυποίκιλο και η αυξανόμενη ποικιλομορφία του 

έχει παρουσιάσει πολλές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών 

χωρών. Η εφαρμογή πιο αυστηρών πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών 

των κρατικών δρώντων με στόχο την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων θα βοηθήσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των μειονοτήτων, είτε 

εθνικών, είτε θρησκευτικών, είτε γλωσσικών, είτε πολιτισμικών, στην ευρωπαϊκή 

κοινότητα. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για χώρες όπως τα διάδοχα 

κράτη από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου οι διαφορές 

μειονοτήτων διαχώρισαν τα κράτη και τα οδήγησαν σε εμφυλίους πολέμους και 

γενοκτονίες, όσο και για άλλες χώρες που διακρίνονται για την 

πολυπολιτισμικότητά τους. Μόνο με την υιοθέτηση και επικύρωση των 

Συμβάσεων του ΣτΕ για τις μειονότητες από τα κράτη, παράλληλα με την 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη 

λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τη 

στενή συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς και κυβερνητικές και μη 

οργανώσεις και συλλόγους μπορεί το ΣτΕ να εξασφαλίσει ότι τόσο στον έλεγχο 

όσο και στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων θα μπορέσουν να 

υπάρξουν αληθινά θετικές αλλαγές. 

Γενικεύοντας, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, εάν ο βασιλιάς 

Χαμουραμπί ζούσε σήμερα δύσκολα θα μπορούσε να συλλογιστεί το μεγάλο 

αριθμό των οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο, 

περιφερειακό και κρατικό επίπεδο στις κοινωνίες. Από τα κείμενα των μεγάλων 

φιλοσόφων και τις φωτεινές τους σκέψεις, στους καιρούς των παγκόσμιων 
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νομοθετημάτων, και σε ατομικό επίπεδο σε μια καλά τεκμηριωμένη 

ανθρωπιστική αίσθηση του δικαίου, όλα μαζί προωθούν τη διαδικασία πιο 

μπροστά.  

Πιο πρόσφατα τα τεράστια, αναμφίβολα, άλματα που έγιναν 

παρακινήθηκαν από την ανάγκη να θεραπεύσουν τα κατάλοιπα του 

ολοκαυτώματος των δύο μεγαλύτερων πολέμων της ανθρώπινης ιστορίας. 

Μέσω διακεκριμένων προσπαθειών ηγέτες όπως οι αμερικανοί πρόεδροι 

Wilson και Roosevelt και μεγάλοι ειρηνιστές ηγέτες όπως ο Ghandi, ο Mandela 

και ο Martin Luther King Jr, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, έχουν δώσει στην 

ανθρώπινη φυλή την εσωτερική γνώση να δώσει κάτι από το ιστορικά στέρφο 

απόθεμα ανθρωπιάς για τον συνάνθρωπό του. Αλλά ακόμη στα μήκη και πλάτη 

του κόσμου πολλές υποθέσεις βασανισμών, διακίνησης ανθρώπων, 

σεξουαλικών  κακοποιήσεων, κακοποιήσεων ανηλίκων, εγκλημάτων πολέμου, 

και άλλες λαμβάνουν ακόμη χώρα.  Ο κόσμος είναι σίγουρα ένα καλύτερο μέρος 

για περισσότερους από ότι ήταν πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία μειοψηφικών ομάδων όπως οι 

εθνικές μειονότητες, αλλά πολλές ασυνέπειες, ιδιαίτερα πολιτισμικές, ακόμη 

αφθονούν, με την πιο πρόσφατη αυτή που διαδραματίζεται στις μέρες μας με 

τους μετανάστες που καταφθάνουν στην Ευρώπη καθημερινά και που οι 

σύγχρονοι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί του κράτους δικαίου, της ισότητας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αρνούνται να δεχθούν. Πόσο λοιπόν αντέχουμε στην 

Ευρώπη να βοηθήσουμε τις μειονότητες όταν νιώθουμε ότι απειλούμαστε από 

ανθρώπους που αιτούνται άσυλο προσπαθώντας να κερδίσουν το πρωταρχικό 

ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στη ζωή; 

Ταιριάζει να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Peter Singer; «Μπορούμε 

να καλυτερεύσουμε την κατάστασή μας σε μια προσπάθεια να φτάσουμε την 

κορυφή ενός τεράστιου βουνού. Για αιώνες ανθρώπινης ύπαρξης, 

αναρριχόμαστε διαμέσου πυκνών σύννεφων. Δεν ξέρουμε πόσο μακριά πρέπει 

να φτάσουμε, ούτε εάν ακόμη είναι δυνατό να φτάσουμε στην κορυφή. Τώρα 

τουλάχιστο έχουμε αναδυθεί από την ομίχλη και μπορούμε να δούμε μια 

διαδρομή στις εναπομένουσες απόκρημνες πλαγιές μέχρι την κορυφή. Η 

Κορυφή ακόμη στέκει λίγη απόσταση μπροστά.» (Independent 2009)  Ή μήπως 
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τελικά απέχουμε πολύ απ’ αυτό που ονομάζεται «κορυφή»; Και πώς 

αντιλαμβάνεται ο καθένας την «κορυφή»;103 

(Σύνολο Λέξεων: 21.231 ) 

                                                

 

103 Σύμφωνα με μια αρχαία ιστορία του Αφγανιστάν, που αναφέρθηκε κατά την διάρκεια των 
μαθημάτων της ΑΔΙΣΠΟ, κάποτε υπήρχε μία πόλη που ο πληθυσμός της αποτελούταν από τυφλούς και 

πλησίον της στρατοπέδευσε ένας βασιλιάς με τον στρατό του αλλά και έναν ελέφαντα που διέθετε ώστε 

να προσδίδει κύρος στον στρατό του. Όταν η πληροφορία διαδόθηκε στο χωριό τότε πολλοί εκ των 

τυφλών κατοίκων μη γνωρίζοντας απολύτως τίποτα για το άγνωστο ζώο, μετέβηκαν στο στρατόπεδο και 

επιχείρησαν ψηλαφίζοντάς τo να συλλέξουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Ο καθένας 

περιεργαζόμενος τον ελέφαντα τον άγγιξε σε διαφορετικά μέρη του σώματος και σχημάτισε την 

εντύπωση ότι ήταν δυνατόν να περιγράψει το ζώο. Έτσι, αυτός που άγγιξε τα αυτιά του, τον περιέγραψε 

σαν κάτι μεγάλο και τραχύ παρομοιάζοντας τον με χαλί ενώ ένας άλλος που άγγιξε την προβοσκίδα του 

συμπέρανε ότι είναι σαν μακρύς σωλήνας, με άσχημη υφή και συνάμα καταστροφικές ιδιότητες. 

Καθένας λοιπόν από αυτούς, έχοντας ακουμπήσει ένα μόνο κομμάτι από την ολότητα του ζώου, είχε 
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα τα οποία ήταν μερικώς σωστά ή τελείως λανθασμένα (Meadows 2009, 

7).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Languages covered by the European Charter for Regional or Minority Languages     
Status as of: 1 May 2015 

 

1  
In some parts of the State, the given language is covered only by Part II while in other parts also by Part III. In the present table, such 

cases are marked by an asterisk (*). 
2 

Burgenlandcroatian 
3 

Moravian Croatian 

Language State Party Level of protection under the Charter (articles applying to the 
language concerned) 

Albanian Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Montenegro Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) 

Serbia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Aragonese Spain Part II (Article 7) 

Aranese Spain Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Armenian Cyprus 

Hungary 

Poland 

Romania 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Assyrian Armenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Asturian Spain Part II (Article 7) 

Basque Spain Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Beás Hungary Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Belarusian Poland 

Ukraine 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Bosnian Montenegro 

Serbia 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Bulgarian Hungary Part II (Article 7.5) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Serbia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovakia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Bunjevac Serbia Part II (Article 7) 

Catalan Spain Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)*
1 

Cornish United Kingdom Part II (Article 7) 

Crimean Tatar Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Croatian Austria
2 Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Czech Republic
3 Part II (Article 7) 

Hungary Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Montenegro Part II (Article 7) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Serbia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovakia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovenia Part II (Article 7) 

Cypriot Maronite 

Arabic 

Cyprus Part II (Article 7) 

Czech Austria 

Bosnia and Herzegovina 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 
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 Croatia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Serbia Part II (Article 7) 

Slovakia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Danish Germany Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Finnish Sweden Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

French Switzerland Part II (Article 7) 

Frisian Netherlands Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Gagauz Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Galician Spain Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)* 

German Armenia 

Bosnia and Herzegovina 

Croatia 

Czech Republic 

Denmark 

Hungary 

Poland 

Romania 

Serbia 

Slovakia 

Slovenia, 

Switzerland 

Ukraine 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Greek Armenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Hungary Part II (Article 7.5) 

Romania Part II (Article 7) 

Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Hungarian Austria Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)* 

Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Croatia, Serbia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovakia,Slovenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)  

  Inari Sami Finland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Irish United Kingdom Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Istro-Romanian Croatia Part II (Article 7) 

Italian Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Croatia,Slovenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) 

Switzerland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Karaim Poland 

Ukraine 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Karelian Finland Part II (Article 7.5) 

Kashub Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Krimchak Ukraine Part II (Article 7) 
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Kurdish Armenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Kven/Finnish Norway Part II (Article 7) 

Ladino Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Lemko Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Leonese Spain Part II (Article 7) 

Limburgish Netherlands Part II (Article 7) 

Lithuanian Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Low German Germany Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)* 

Lower Saxon Netherlands Part II (Article 7) 

Lower Sorbian Germany Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Lule Sami Norway 

Sweden 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Macedonian Bosnia and Herzegovina 

Romania 

Serbia 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) 

Manx Gaelic United Kingdom Part II (Article 7) 

Meänkieli Sweden Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Moldovan Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Montenegrin Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

North Frisian Germany Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

North Sami Finland 

Norway 

Sweden 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Polish Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Czech Republic Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Hungary Part II (Article 7) 

Romania Part II (Article 7) 

Slovakia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romani (Romany, 

Romanes, Romani 

Chib, Roma language) 

Austria 

Bosnia and Herzegovina 

Czech Republic 

Finland  

Germany  

Hungary  

Montenegro 

Netherlands  

Norway  

Poland  

Romania  

Serbia, Slovakia  

Slovenia, Sweden  

Ukraine 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)* 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) 

Romanian Bosnia and Herzegovina 

Croatia
4 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 
 

4 
Boyash Romanian 



 -104- 

 

 

 Hungary 

Serbia 

Ukraine 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romansh Switzerland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Russian Armenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Finland Part II (Article 7.5) 

Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ruthenian Bosnia and Herzegovina 

Croatia 

Hungary 

Romania 

Serbia 

Slovakia 

Ukraine 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Sater Frisian Germany Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Scots United Kingdom Part II (Article 7) 

Scottish-Gaelic United Kingdom Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Serbian Croatia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Hungary Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovenia Part II (Article 7) 

Skolt Sami 

Eastern/Skolt Sami 

Finland 

Norway 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovakian Austria Part II (Article 7) 

Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Croatia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Czech Republic Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Hungary,Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Serbia, Ukraine Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovenian Austria Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)* 

Bosnia and Herzegovina Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Croatia Part II (Article 7) 

Hungary Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

South Sami Norway 

Sweden 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Swedish Finland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Tatar Finland 

Poland 

Romania 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Turkish Bosnia and Herzegovina 

Romania 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ukrainian Armenia 

Bosnia and Herzegovina 

Croatia 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 
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 Hungary Part II (Article 7.5) 

Poland Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Romania Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Serbia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Slovakia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Ulster Scots United Kingdom Part II (Article 7) 

Upper Sorbian Germany Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Valencian Spain Part II (Article 7) or Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14)* 

Vlach Serbia Part II (Article 7) 

Welsh United Kingdom Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Yenish Switzerland Part II (Article 7) 

Yezidi Armenia Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Yiddish Bosnia and Herzegovina 

Finland 

Netherlands 

Poland 

Romania 

Slovakia 

Sweden 

Ukraine 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7) 

Part II (Article 7.5) 

Part II (Article 7) and Part III (Articles 8-14) 

Total: The Charter 

covers 79 languages … 

… used by 203 national 

minorities or linguistic 

groups of which … 

… 70 are protected by Part II only and 126 by Parts II and III. The 

languages of 7 linguistic groups belong to both aforementioned 

categories, depending on the region. 

 

Note: In its Declaration of 30 November 2009, “Finland declare[d], referring to Article 7, paragraph 5, that it undertakes 
to apply, mutatis mutandis, the principles listed in paragraphs 1 to 4 of the said Article to the Romanes language, to 
the Karelian language [emphasis in original] and to the other non-territorial languages in Finland.” However, Finland has 
not designated “the other non-territorial languages in Finland”. 

 
 
 
 

Πηγή :   http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/AboutCharter/LanguagesCovered_de.pdf   
 

 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/AboutCharter/LanguagesCovered_de.pdf
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Παράρτημα «Β» 

Geographical reach of the FCNM/Couverture géographique de la FCNM 

  

 

 Source: 

 Council of Europe. 

Conseil de l’Europe 

     24/10/2008 

 

 

 

 

 

State parties to the Convention/Etats parties à la Convention 

Albania/Albanie 28/09/1999 Moldova 20/11/1996 

Armenia/Arménie 20/07/1998 Montenegro 06/06/2006 
Austria/Autriche 31/03/1998 Netherlands/Pays-Bas 16/02/2005 

Azerbaijan/Azerbaїdjan 26/06/2000 Norway/Norvège 17/03/1999 

Bosnia and Herzegovina/  Poland/Pologne 20/12/2000 
Bosnie-Herzégovine 24/02/2000 Portugal 07/05/2002 

Bulgaria/Bulgarie 07/05/1999 Romania/Roumanie 11/05/1995 

Croatia/Croatie 11/10/1997 Russian Federation/Fédération de Russie 21/08/1998 
Cyprus/Chypre 04/06/1996 San Marino/Saint-Marin 05/12/1996 

Czech Republic/  Serbia/Serbie 11/05/2001 

République tchèque 18/12/1997 Slovak Republic/République slovaque 14/09/1995 
Denmark/Danemark 22/09/1997 Slovenia/Slovénie 25/03/1998 

Estonia/Estonie 06/01/1997 Spain/Espagne 01/09/1995 

Finland/Finlande 03/10/1997 Sweden/Suède 09/02/2000 
Georgia/Géorgie 22/12/2005 Switzerland/Suisse 21/10/1998 

Germany/Allemagne 10/09/1997 ”The former Yugoslav Republic of Macedonia”  

Hungary/Hongrie 25/09/1995 “L’ex-République yougoslave de Macédoine” 10/04/1997 
Ireland/Irlande 07/05/1999 Ukraine 26/01/1998 

Italy/Italie 03/11/1997 United  Kingdom/Royaume-Uni 15/01/1998 

Latvia/Lettonie 06/06/2005   

Liechtenstein 18/11/1997   

Lithuania/Lituanie 23/03/2000   

Malta/Malte 10/02/1998   

Signatory states/Etats signataires                         Specific monitoring arrangements 

Belgium/Belgique 31/07/2001  
Kosovo is subject to a specific monitoring arrangement in Greece/Grèce 22/09/1997 

Iceland/Islande 01/02/1995 conformity with the 2004 Agreement between UNMIK 
and 

the Council of Europe. 
Luxembourg 20/07/1995  
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Countries which have neither signed nor ratified the Convention/Etats qui n’ont ni ratifié, ni 
signé la Convention 

Andorra/Andorre 
France 
Monaco  
Turkey/Turquie 

 
Treaty Office (search for ETS No. 157)   
Bureau des Traités (chercher STE n°. 157) 

 
Πηγή: www.coe.int 

 


