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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μειονότητες, τα δικαιώματά τους και τον τρόπο, με τον 

οποίο τα κράτη τις αντιμετωπίζουν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

ως ζήτημα κρατικής ασφάλειας. Οι μειονότητες αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο και 

σημαντικό πρόβλημα στις χώρες, όπου ζουν. Το νόημα του όρου μειονότητα δεν 

περιλαμβάνεται σε κανένα επίσημο κείμενο καθόσον δεν υπάρχει ομοφωνία των 

κρατών στη διατύπωσή του. Τα μειονοτικά δικαιώματα καθορίζονται σε επίσημα 

κείμενα των Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε 

παγκόσμιο επίπεδο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια 

και Συνεργασία στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 

προασπίζουν τα δικαιώματα αυτά. Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

επικράτησαν ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα για μακρό χρονικό διάστημα 

και η επανεμφάνιση του εθνικισμού μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού οδήγησε 

σε εθνικιστικές συγκρούσεις τα κράτη, που προέκυψαν από τη διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν τις 

μειονότητες θέτοντας ως προτεραιότητα την κρατική ασφάλεια και παραχωρούν σε 

αυτές, όσα δικαιώματα προβλέπονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, χωρίς να επιτρέπουν 

τη διεκδίκηση εδαφικής αυτονομίας, για να αποφύγουν μελλοντικά προβλήματα. Τα 

μειονοτικά ζητήματα στις παραπάνω χώρες αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και 

μελέτης πολλών ειδικών επιστημόνων σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και την περίπτωση της τουρκικής μειονότητας 

στη Βουλγαρία, ως εθνικής και θρησκευτικής (μουσουλμανικής) και ειδικότερα τη 

στάση του Βουλγαρικού κράτους, καθώς και της βουλγαρικής πλειονότητας έναντι 

αυτής και αντίστοιχα τη στάση της μειονότητας έναντι του κράτους και της 

πλειονότητας. Η τουρκική μειονότητα αντιμετωπίζεται από τη Βουλγαρία ως ένα 

σημαντικό πρόβλημα κρατικής ασφάλειας αλλά και με σεβασμό των μειονοτικών 

δικαιωμάτων, από  την πλευρά της δε η τουρκική μειονότητα τηρεί μία προσεκτική 

στάση, χωρίς  να διεκδικεί εδαφική αυτονομία και χωρίς να προκαλεί εντάσεις. 
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Abstract 

 

The current paper is a review of minorities, their rights and the way states face them in 

the countries of Central and Eastern Europe as an issue of state security. Minorities are a 

global phenomenon and they are viewed as a major problem by the countries they 

reside. The meaning of the term minority is not registered formally in any official 

document as there is not a unanimous definition of it among the state members. 

Minority rights are included in official documents of international organizations, which 

are United Nations, at global level and Council of Europe, Organization for Security 

and Co-operation in Europe and European Union at European level and protect these 

rights. Totalitarian communist regimes prevailed over a long period in the countries of 

Central and Eastern Europe and the re-emergence of nationalism (and minority) after 

the collapse of communism led to nationalist conflict states, resulting from the 

dissolution of Yugoslavia and Soviet Union. These countries deal with minorities by 

prioritizing their state security and they grant them any rights provided by international 

conventions, not allowing territorial autonomy claim, in order to avoid future problems. 

Minority issues of these countries have been the focus of research in both European and 

global level. The current study also investigates the case of Turkish minority in 

Bulgaria, as a national and religious (muslim) minority and specifically the attitude of 

the Bulgarian state and the Bulgarian majority against the Turkish minority as well as 

the attitude of the Turkish minority against the Bulgarian state and the majority. The 

issue of the Turkish minority in Bulgaria is treated as an important challenge of state 

security, but also in line with minority rights. The same time, the Turkish minority holds 

a rather reserved stance by not claiming territorial autonomy and without causing 

tensions. 
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Εισαγωγή 

 

Οι μειονότητες αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο και σημαντικό πρόβλημα στις 

χώρες, όπου ζουν, καθώς αποτελούν αιτία εντάσεως και πολέμων μεταξύ των κρατών, 

όπως μας έχει δείξει η Ιστορία μέχρι και σήμερα.  

Η προβληματική της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στην 

έρευνα του ζητήματος αν τα μειονοτικά δικαιώματα στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζονται ή όχι ως πρόβλημα κρατικής ασφάλειας.  

Η έρευνα μας παραθέτει τις επίσημες θέσεις της Διεθνούς Κοινότητας, που 

αποτυπώνονται σε γραπτά Κείμενα, τα ιστορικά γεγονότα και την επικαιρότητα, καθώς 

και τη διεθνή βιβλιογραφία ειδικών επιστημόνων αναλύοντας τις παραμέτρους του 

θέματος, που είναι οι μειονότητες, τα μειονοτικά δικαιώματα και η κρατική ασφάλεια 

και διαπιστώνει ότι αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν το παραπάνω ζήτημα θέτοντας ως 

προτεραιότητα την κρατική ασφάλεια, σε αντίθεση με τις χώρες της Δύσης, οι οποίες 

θέτουν ως προτεραιότητα την «αρχή της δικαιοσύνης». Ιδιαίτερα επισημαίνει και 

αναλύει τους παράγοντες, που οδηγούν τα κράτη σ’ αυτή τη στάση, παραθέτοντας 

θεωρίες και απόψεις για την αντιμετώπιση του μειονοτικού ζητήματος.  

Ως ειδική περίπτωση εξετάζεται η τουρκική μειονότητα στη Βουλγαρία και 

γίνεται αναλυτική παρουσίαση της αντιμετώπισης της και των δικαιωμάτων της από 

την αρχή της δημιουργίας του νέου Βουλγαρικού κράτους το 1878 μέχρι και σήμερα 

και των παραγόντων, που την καθιστούν πρόβλημα κρατικής ασφάλειας, με βάση τις 

έρευνες ειδικών επιστημόνων.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της μειονότητας και 

διαπιστώνεται, ότι στη Διεθνή Κοινότητα δεν έχει καθιερωθεί ένας γενικά αποδεκτός 

ορισμός, παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρατίθενται τα 

μειονοτικά δικαιώματα, που περιλαμβάνονται σε Επίσημα Κείμενα των Διεθνών 

Οργανισμών, καθώς και οι ενέργειες αυτών για την προστασία των μειονοτήτων στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά καθορίζεται η έννοια της «ασφάλειας», 

καταγράφονται τα ιστορικά γεγονότα, που διαμόρφωσαν τις μειονότητες στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη και την κατάσταση τους μέχρι και σήμερα και αποτυπώνεται η 

αντιμετώπιση τους διαχρονικά και ιδιαίτερα κατά την τελευταία χρονική περίοδο, μετά 

την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, που σημαδεύτηκε από πολεμικές 

συγκρούσεις για τον έλεγχο των περιοχών, που διαβιούν οι μειονότητες, στις χώρες της 
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πρώην Γιουγκοσλαβίας και πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια αναλύονται οι 

παράγοντες, σύμφωνα και με τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, που δημιουργούν 

προβλήματα κρατικής ασφάλειας, ο κυριότερος των οποίων είναι η διεκδίκηση 

εδαφικής αυτονομίας από τις μειονότητες και παρατίθενται θεωρίες και απόψεις για την 

αντιμετώπιση του μειονοτικού ζητήματος.  

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η ειδική περίπτωση της τουρκικής μειονότητας 

στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα η αντιμετώπισή της από το Βουλγαρικό κράτος 

διαχρονικά και κυρίως κατά την τελευταία χρονική περίοδο από την πτώση του 

κομμουνιστικού καθεστώτος, το θεσμικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει την προστασία των 

μειονοτικών δικαιωμάτων βάσει των Διεθνών Συμβάσεων-Διακηρύξεων, που έχει 

υπογράψει η Βουλγαρία και της εσωτερικής νομοθεσίας, η πολιτική της εκπροσώπηση, 

η στάση της απέναντι στο Βουλγαρικό κράτος και αναλύονται οι παράγοντες, που 

καθιστούν τη μειονότητα πρόβλημα κρατικής ασφάλειας για τη Βουλγαρία, με βάση τις 

έρευνες ειδικών επιστημόνων. Ιδιαίτερα εξετάζεται ο σημαντικός παράγοντας της 

μουσουλμανικής θρησκείας, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της ταυτότητας της 

τουρκικής μειονότητας και η επίδραση της στις σχέσεις της μειονότητας με τη 

Βουλγαρική πολιτεία και κοινωνία.  
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Κεφάλαιο 1
ο 

 

1. Μειονότητες και μειονοτικά δικαιώματα 

1.1. Η έννοια του όρου «μειονότητα» 

 

 

Στη διεθνή κοινότητα το νόημα του όρου «μειονότητα» έχει διαφορετική σημασία 

και ο ορισμός της θεωρείται ένα σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα περίπλοκο ζήτημα από 

τα Ηνωμένα Έθνη.
1
 Το 1977 ο Ειδικός Εισηγητής της Υπό-Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων, 

Francesco Capotorti πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό για τον όρο «μειονότητα»: «Μία 

ομάδα μικρότερη αριθμητικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους, σε μία μη-

κυρίαρχη θέση, της οποίας τα μέλη -πολίτες αυτού του κράτους- έχουν εθνοτικά, 

γλωσσικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου 

πληθυσμού και εκφράζουν, ακόμη και σιωπηρά, ένα αίσθημα αλληλεγγύης, που 

κατευθύνεται προς τη διατήρηση του πολιτισμού, της παράδοσης, της θρησκείας ή 

γλώσσας τους.» 
2
  

Το 1985 ο επόμενος Εισηγητής της Υπό-Επιτροπής, Jules Deschenes, πρότεινε 

τον ακόλουθο ορισμό: «Μειονότητα είναι μία ομάδα κατοίκων ενός κράτους, που 

συνιστούν μια αριθμητική μειονότητα, σε μία μη κυρίαρχη θέση στο κράτος, διαθέτει 

εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαφέρουν από τα 

χαρακτηριστικά της πλειονότητας του πληθυσμού και έχει ένα αίσθημα αλληλεγγύης, 

με κίνητρο,  όχι μόνο σιωπηρά, μια συλλογική θέληση να επιβιώσει και έχει ως στόχο 

την επίτευξη ισότητας με την πλειονότητα στην πράξη και στο νόμο.»
3
  

Τελικά ο Ο.Η.Ε απέφυγε να διατυπώσει τον ορισμό της μειονότητας στη 

Διακήρυξη για τις Μειονότητες του 1992 και στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται σε 

«εθνικές, εθνοτικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες» και 

προβλέπει ότι «τα κράτη πρέπει να τις προστατεύουν».
4
  

                                                 
1
Ortakovski Vladimir, “Minorities in the Balkans”, Transnational Publishers Inc., Ardsley, New York, 

Copyright 2000, p.9 
2
United Nations Human Rights, Minorities under international law, “Who are minorities under 

international law?”, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx> , 
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Στη Σύσταση 1201 σε Επιπρόσθετο Πρωτόκολλο των Μειονοτικών Δικαιωμάτων 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που υιοθετήθηκε από την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την 1
η
 Φεβρουαρίου του 

1993, διατυπώνεται ο όρος «εθνική μειονότητα».
5
 Ο ορισμός όμως αυτός δεν 

υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις και τελικά η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία 

των Εθνικών Μειονοτήτων (1995) δεν καθόρισε ένα ακριβή ορισμό για τις εθνικές 

μειονότητες, επειδή δεν συμφώνησαν όλα τα κράτη-μέλη.
6
 

 

 

1.2. Μειονοτικά δικαιώματα - Επίσημα Κείμενα και Διεθνείς 

Οργανισμοί προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων 

1.2.1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

 

 “Minorities in all regions of the world continue to face serious threats, discrimination 

and racism, and are frequently excluded from taking part fully in the economic, 

political, social and cultural life available to the majorities in the countries or societies 

where they live” 

Navanethem Pillay, UN High Commissioner for Human Rights
7
 

 

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που τέθηκε σε ισχύ την 24
η
 Οκτωβρίου 1945

8
, 

στο άρθρο 1, παρ. 3 αναφέρει: «σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι να επιτύχουν τη 

διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού, 

πολιτιστικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα και να προωθήσουν και ενθαρρύνουν το 

                                                 
5
«Μία ομάδα ατόμων σε ένα κράτος, που: α)  διαμένουν στην εδαφική επικράτεια αυτού του κράτους και 

είναι υπήκοοι του β) διατηρούν μακροχρόνιους, σταθερούς και διαρκείς δεσμούς με αυτό το κράτος γ) 

παρουσιάζουν διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά δ) είναι 

επαρκώς αντιπροσωπευτική, αν και μικρότερη σε αριθμό από το υπόλοιπο του πληθυσμού αυτού του 

κράτους ή μιας περιοχής αυτού του κράτους ε) έχουν ως κίνητρο το ενδιαφέρον να διατηρήσουν από 

κοινού αυτά τα οποία συνιστούν την κοινή τους ταυτότητα, περιλαμβάνοντας την κουλτούρα τους, τις 

παραδόσεις τους, την θρησκεία τους ή τη γλώσσα τους.», Council of Europe, Parliamentary Assembly, 

Report of the protection of the rights of national minorities,  (Rapporteur: Mr. Bindig, Germany, Socialist 

Group), 31/01/1995,  

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=6802&lang=EN>,(ανακτήθηκε 

21/4/2016) 
6
Council of Europe , “Protection of National Minorities”, (May 2012), p.2 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_Resources/PDF_NatMin_FactSheet_final_2012_en.p

df > , (ανακτήθηκε 21/4/2016) 
7
United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, Statement on Human Rights Day, 10 

December 2009, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/MinoritiesIndex.aspx>, 

(ανακτήθηκε 28/05/2016) 
8
United Nations, Charter of the United Nations, Introductory Note, < http://www.un.org/en/sections/un-

charter/introductory-note/index.html > , ( ανακτήθηκε 28/05/2016) 
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σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, 

χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας».
9
 

Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υιοθετήθηκε από 

την Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε την 10
η
 Σεπτεμβρίου 1948, στο άρθρο 2 αναφέρει: «ο 

καθένας έχει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, που ορίζονται σ’ αυτή τη 

Διακήρυξη, χωρίς διάκριση κάθε τύπου, όπως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, 

θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, 

κατάστασης γέννησης ή άλλης κατάστασης…».
10

  

Η κύρια πηγή των μειονοτικών δικαιωμάτων είναι η Διακήρυξη των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων που Ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, 

Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες, που υιοθετήθηκε από την Γενική 

Συνέλευση το 1992 και κατοχυρώνει τα εξής δικαιώματα
11

:  

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

πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας (άρθρο 1)» 

- «το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη δική τους κουλτούρα, να ακολουθούν τη 

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

(άρθρο 2,παρ. 1)» 

- «το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην πολιτιστική, θρησκευτική, 

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

- «το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αποφάσεις, που τους 

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

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

παρ. 4)» 

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

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

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

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

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

Τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα: 

                                                 
9
United Nations, Charter of the United Nations, Chapter I: Purposes and Principles,  

 < http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html >,  (ανακτήθηκε 28/5/2016) 
10

United Nations , The Universal Declaration of Human Rights, < http://www.un.org/en/universal-

declaration-human-rights/index.html >,  (ανακτήθηκε 28/5/2016)  
11

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

Standards and Guidance for Implementation”, New York and Geneva, 2010, p.20 
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- «να διασφαλίσουν ότι οι μειονότητες ασκούν πλήρως και αποτελεσματικά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες χωρία καμία διάκριση και 

με πλήρη ισότητα έναντι του νόμου (άρθρο 4, παρ. 1)» 

- «να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τα 

χαρακτηριστικά τους και να αναπτύσσουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις 

παραδόσεις και τα έθιμα τους (άρθρο 4, παρ. 2)» 

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

γλώσσα ή να έχουν εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα (άρθρο 4, παρ. 3)» 

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

και του πολιτισμού των μειονοτήτων, που υπάρχουν μέσα στο έδαφός τους (άρθρο 4, 

παρ. 4)» 

-  «να επιτρέψουν τη συμμετοχή στην οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη (άρθρο 4, 

παρ. 5)» 

- «να λάβουν υπ’ όψιν τα νόμιμα ενδιαφέροντα των μειονοτήτων στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων και των διεθνών 

προγραμμάτων συνεργασίας και αρωγής (άρθρο 5)» 

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

μειονότητες, περιλαμβάνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για να 

προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη (άρθρο 6)» 

-  «να προωθήσουν τον σεβασμό για τα δικαιώματα που ορίζονται στη Διακήρυξη 

(άρθρο 7)»
 
 

- «να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις, που έχουν αναλάβει στο 

πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συμφωνιών, στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη 

(άρθρο 8, παρ. 1)» 

- «Τέλος οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών θα 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στη Διακήρυξη (άρθρο 

9).
12

 

Τόσο ο Χάρτης  των Ηνωμένων Εθνών, όσο και η Παγκόσμια Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν αναφέρονται συγκεκριμένα σε προστασία μειονοτικών 

δικαιωμάτων καθώς θεωρήθηκε, ότι αυτά περιλαμβάνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, 

όπως αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα.  

 

                                                 
12

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

International Standards and Guidance for Implementation”, ibid,  pp 20-21 
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1.2.2. Συμβούλιο της Ευρώπης και Οργανισμός για την  

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

 

Η προστασία των μειονοτήτων είναι ένα ζήτημα, που απασχολεί σοβαρά το 

Συμβούλιο της Ευρώπης από την ίδρυσή του το 1949 μέχρι και σήμερα. Το 

σπουδαιότερο κείμενο για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι η 

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, που υιοθετήθηκε από 

την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 10
η
 Νοεμβρίου του 

1994 και δόθηκε για υπογραφή από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης την 

1
η
 Φεβρουαρίου του 1995, καλύπτοντας την ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας 

των εθνικών μειονοτήτων, που δεν παρείχε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών.
13

  

Η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα επί μέρους δικαιώματα των μειονοτήτων, τα οποία τα κράτη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγγυηθούν και εξασφαλίσουν
14

:  

- «το δικαίωμα της ισότητας έναντι του νόμου και της μη διάκρισης κατά των 

ατόμων, που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες» (Άρθρο 4, παρ. 1) 

- «τα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν, όπου είναι 

απαραίτητο, κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουν, σε όλα τα πεδία της οικονομικής, 

κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, πλήρη και αποτελεσματική ισότητα 

μεταξύ των προσώπων, που ανήκουν σε μία εθνική μειονότητα και αυτών, που ανήκουν 

στην πλειονότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των ατόμων που ανήκουν 

σε εθνικές μειονότητες» (Άρθρο 4, παρ. 2) 

- «το δικαίωμα της διατήρησης και ανάπτυξης του πολιτισμού και της διατήρησης 

των σημαντικών στοιχείων της ταυτότητας και συγκεκριμένα της θρησκείας, της 

γλώσσας, της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, ενώ τα κράτη θα 

απέχουν από πολιτικές και πρακτικές, που στοχεύουν στην αφομοίωση, παρά τη θέλησή 

τους, προσώπων, που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, και θα προστατεύουν αυτά από 

κάθε ενέργεια, που έχει ως στόχο τέτοια αφομοίωση» (Άρθρο 5) 

                                                 
13

Council of Europe, “Framework Convention for the Protection of National Minorities and Explanatory 

Report”, Strasbourg, February, 1995, URL: 

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001

6800c10cf >  (ανακτήθηκε 26/04/2016) 
14

Ibid 
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- «το δικαίωμα της ελεύθερης ειρηνικής συνάθροισης, δημιουργίας ενώσεων και 

ελεύθερης έκφρασης, σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (Άρθρο 7) 

- «το δικαίωμα εκδήλωσης της θρησκείας ή πίστης και ίδρυσης θρησκευτικών 

θεσμών, οργανώσεων και ενώσεων» (Άρθρο 8) 

- «το δικαίωμα της χρήσης της μειονοτικής γλώσσας, ιδιωτικά και δημόσια, 

προφορικά και γραπτά, της πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και της 

δημιουργίας δικών τους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (Άρθρο 9, παρ. 1, 3 και Άρθρο 

10, παρ. 1) 

- «το δικαίωμα, όταν συλλαμβάνεται ένα πρόσωπο, που ανήκει σε μία εθνική 

μειονότητα, να ενημερώνεται για την αιτία σύλληψης και την κατηγορία εναντίον του 

στην μειονοτική γλώσσα και εφόσον είναι αναγκαίο, με την ελεύθερη βοήθεια ενός 

διερμηνέα» (Άρθρο 10, παρ. 3) 

- «το δικαίωμα της επίσημης αναγνώρισης των επωνύμων και των μικρών 

ονομάτων στη μειονοτική γλώσσα και να παρουσιάζουν στη δική τους γλώσσα 

πινακίδες, επιγραφές και άλλες πληροφορίες ιδιωτικής φύσεως ορατές στο κοινό, στις 

περιοχές δε, όπου κατοικεί σημαντικός αριθμός μελών εθνικής μειονότητας να 

υπάρχουν και στη μειονοτική γλώσσα οι παραδοσιακές τοπικές ονομασίες, ονόματα 

οδών και άλλες τοπογραφικές ενδείξεις» (Άρθρο 11) 

- «το δικαίωμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και της 

γνώσης του πολιτισμού, ιστορίας, γλώσσας και θρησκείας τους» (Άρθρο 12, παρ.1, 3) 

- «το δικαίωμα να ιδρύσουν και να διευθύνουν τα δικά τους ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα» (Άρθρο 13, παρ. 1) 

- «το δικαίωμα να μαθαίνει τη μειονοτική γλώσσα κάθε πρόσωπο που ανήκει σε 

μία εθνική μειονότητα, με την αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει τη 

διδασκαλία αυτής στις περιοχές, που κατοικούνται από τη μειονότητα παραδοσιακά ή 

σε σημαντικούς αριθμούς» (Άρθρο 14, παρ. 1, 2) 

- «τα κράτη πρέπει να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

αναγκαστική συμμετοχή των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, στην 

πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή και στις δημόσιες υποθέσεις, ιδιαίτερα σε 

αυτές, που τους επηρεάζουν» (Άρθρο 15) 

- «τα κράτη πρέπει να απέχουν από μέτρα, που αλλάζουν τις αναλογίες του 

πληθυσμού στις περιοχές, που κατοικούνται από πρόσωπα, τα οποία ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες και μέτρα, που σκοπεύουν στον περιορισμό των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών, οι οποίες απορρέουν από τις αρχές αυτής της Σύμβασης» (Άρθρο 16) 
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- «το δικαίωμα να πραγματοποιούν ελεύθερες και ειρηνικές επαφές πέρα από τα 

σύνορα με πρόσωπα, που νόμιμα διαμένουν σε άλλα κράτη, ιδιαίτερα εκείνα, με τα 

οποία μοιράζονται μια εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευτική ταυτότητα ή μια 

κοινή πολιτιστική κληρονομιά και το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο» (Άρθρο 17).
15

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 

Ελευθεριών (1953), ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1965) και ο Ευρωπαϊκός 

Χάρτης για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες (1998) είναι επίσης κείμενα, 

που προβλέπουν την προστασία των μειονοτήτων.
16

  

          Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να καθοριστούν τα μειονοτικά δικαιώματα 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σπάνια όμως συμμετείχαν οι ίδιες οι 

μειονότητες στις συζητήσεις αυτές. Τα κείμενα, που σχετίζονταν με τις μειονότητες, 

συνήθως απηχούσαν τις απόψεις των κρατών και όχι των ίδιων των μειονοτήτων.
17

  

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη περιέλαβε τα 

μειονοτικά δικαιώματα στο Χάρτη του Παρισιού και στο Κείμενο της Κοπεγχάγης το 

1990, στη συνέχεια δε προχώρησε στη θέσπιση του Ύπατου Αρμοστή για τις Εθνικές 

Μειονότητες (1993), που παρεμβαίνει για την επίλυση των διαφορών σχετικά με τις 

εθνικές μειονότητες μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, που είναι μέλη του.
18

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη επικεντρώνονται περισσότερο στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, παρά στις χώρες της Δύσης, όσον αφορά στις πολιτικές των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Εξάλλου η προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων  

στις Δυτικές χώρες ποτέ δεν ήταν στο επίκεντρο των Διεθνών Οργανισμών.
19

   

 

 

 

 

                                                 
15

Council of Europe, “Framework Convention for the Protection of National Minorities and Explanatory 

Report”, ibid, (ανακτήθηκε 26/04/2016) 
16

Council of Europe, Factsheet of “Protection of national minorities”, 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_Resources/PDF_NatMin_FactSheet_final_2012_en.p

df>, p.1, (ανακτήθηκε 26/4/2016) 
17

Aukerman, Miriam, “Definitions and Justifications Minority and Indigenous Rights in a Central/East 

European Context”,στο Human Rights Quarterly, Vol. 22, No. 4, The John Hopkins University Press, 

2005,  p.1025   
18

Vermeersch, Peter, “EU Enlargement and Minority Rights Policies in Central Europe: Explaining 

Policy Shifts in the Czech Republic, Hungary and Poland”, Journal of Ethnopolitics and Minority Issues 

in Europe, University of Leuven (KU Leuven), Belgium, Issue (1),2003, p. 5 
19

Ibid, p. 7 
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1.2.3. Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7/12/2000 -

Νίκαια Γαλλίας) στο άρθρο 21 (1) ρητά «απαγορεύει τη διάκριση με βάση το φύλο, τη 

φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία ή πίστη, την πολιτική ή κάθε άλλη γνώμη και  την υπαγωγή του 

ατόμου ως μέλους εθνικής μειονότητας...»
20

 

Σύμφωνα με τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης (1993), όπως συμπληρώθηκαν στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης, το 1995,
21

 προκειμένου οι χώρες 

να προσχωρήσουν στην Ε.Ε πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των 

οποίων είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση των 

μειονοτήτων.
22

  

Ήδη από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε η Ουγγαρία, η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής ( 

Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία), η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η 

Βουλγαρία και η Κροατία, οι οποίες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο ζήτημα της 

προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

Official journal of the European Union, “Charter of fundamental rights of  the european union” (2010/C  

83/02), 30/3/2010, p. 396, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT> , 

(ανακτήθηκε 27/4/2016) 
21

«Μία χώρα για να προσχωρήσει στην Ε.Ε πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια:1) το πολιτικό, σύμφωνα 

με το οποίο θα πρέπει μία χώρα να έχει σταθερότητα θεσμών, που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων 2)το 

οικονομικό κριτήριο 3) το κριτήριο του κεκτημένου της Ένωσης (acquis communitaire), δηλαδή η 

ανάληψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους και 4)να δημιουργηθούν οι 

απαραίτητες συνθήκες, όσον αφορά τη διοικητική οργάνωση της κάθε χώρας.», 

 Europa, <http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/l14536_el.htm> 

(ανακτήθηκε 28/4/2016) 
22

Vermeersch, op. cit, p.8 
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1.2.4. Ενέργειες των Διεθνών Οργανισμών 

 

Τόσο ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών όσο και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 

δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τις συγκρούσεις, που ξέσπασαν στην Ευρώπη μετά την 

κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και τη διάλυση των πολυεθνικών 

κρατών της Σοβιετικής Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας. Παρενέβησαν όμως για να 

καταπαύσουν οι εχθροπραξίες, να επικρατήσει η ειρήνη μεταξύ των νέων κρατών και 

για την προστασία των μειονοτήτων μέσα σε αυτά, όπως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Κροατία, Σερβία, Κόσοβο, Π.Γ.Δ.Μ και Γεωργία. Στην περίπτωση του Κοσόβου (1998) 

παρενέβη στρατιωτικά και το ΝΑΤΟ, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Ο.Η.Ε, που 

την παρέσχε πάντως στη συνέχεια.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία με την απόσχιση της Κριμαίας και την 

ένωση με τη Ρωσία, μετά από το δημοψήφισμα της 16
ης

 Μαρτίου 2014 και τις ταραχές 

στην Ανατολική Ουκρανία, παρακολουθούνται στενά από τον Ο.Η.Ε.
23

 Η Γενική 

Συνέλευση του Ο.Η.Ε ενέκρινε κατά πλειοψηφία μη δεσμευτικό ψήφισμα υπέρ της 

ακεραιότητας της Ουκρανίας, θεωρεί ότι το δημοψήφισμα της Κριμαίας «δεν έχει 

καμία ισχύ και δεν μπορεί να γίνει βάση για οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της 

χερσονήσου» και καλεί «κάθε χώρα να απέχει από πράξεις που πλήττουν την εδαφική 

της ακεραιότητα», υπονοώντας τη Ρωσία.
24

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με αρμόδιο Όργανο τη Συμβουλευτική Επιτροπή της 

Σύμβασης-Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων αξιολογεί την 

εφαρμογή της Σύμβασης-Πλαισίου στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου και συμβουλεύει 

την Επιτροπή των Υπουργών (όπως η απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών 

(4/7/2012) που αναφέρεται στην Π.Γ.Δ.Μ και επισημαίνει διακρίσεις στη μεταχείριση 

των μειονοτήτων).
25

  

Επίσης και η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας ασχολείται με 

την κατάσταση των μειονοτικών ζητημάτων στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

                                                 
23

Τα νέα, “Ο λαός της Κριμαίας στους δρόμους: «Επιστρέφουμε στην πατρίδα» είπε ο Αξιόνοφ ψάλλοντας 

τον ρωσικό ύμνο”, <http://www.tanea.gr/news/world/article/5097764/anoiksan-oi-kalpes-gia-to-

dhmopshfisma-gia-thn-enwsh-ths-krimaias-me-th-rwsia/>, (16/03/2014), (ανακτήθηκε 5/5/2016) 
24

Ειδήσεις-in.gr, “Ως παράνομη καταδικάζει η Γ.Σ του Ο.Η.Ε την προσάρτηση της Κριμαίας”, 

<http://news.in.gr/world/article/?aid=1231306749>,  (27/03/2014), (ανακτήθηκε 5/5/2016) 
25

Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National Minorities, 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp#The_former_Yugoslav_Re

public_of_Macedonia > (ανακτήθηκε 6/5/2016) 
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πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις στις Ευρωπαϊκές χώρες (σχετική η 5
η
  έκθεση της 

16/9/2014 για τη Βουλγαρία).
26

  

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη προσπαθεί να 

δώσει λύσεις στις εθνοτικές διαφορές, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη και 

προστατεύει τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων.
27

 Ο Ο.Α.Σ.Ε παρακολουθεί και 

τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και ειδικότερα στην Κριμαία. Στην αναφορά 

της 12
ης

 Μαΐου 2014 ο Ύπατος Αρμοστής του Ο.Α.Σ.Ε αναφέρει για την Ουκρανία «Η 

κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων στην Κριμαία είναι πολύ σοβαρή. Οι Τάταροι 

βρίσκονται σε πολύ επικίνδυνη θέση και οι Ουκρανοί έχουν γίνει αντικείμενο 

ανησυχίας».
28

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα αρμόδια όργανά της επιθεωρεί τις χώρες, που έχουν 

υποβάλει αίτηση ένταξης, για να διαπιστώσει αν πληρούν τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης 

σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και μόνο σε 

θετική περίπτωση, εφόσον  πληρούνται και τα υπόλοιπα Κριτήρια, εγκρίνει την αίτηση 

της χώρας για προσχώρηση στην Ένωση. Ήδη οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε, ενώ οι υποψήφιες για ένταξη είναι 

η Σερβία, Μαυροβούνιο και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες είναι η Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

Για την έκθεση της Επιτροπής για την τουρκική μειονότητα. Council of Europe, European Commission 

against Racism and Intolerance (ECRI) Report on Bulgaria ,16/9/2014,< 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-

ENG.pdf>, (ανακτήθηκε 6/5/2016) 
27

«Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ο ΟΑΣΕ έστειλε το Φεβρουάριο του 1992 την πρώτη διερευνητική 

αποστολή στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν και στη συνέχεια μόνιμες αποστολές 

στη Γεωργία, Εσθονία, Κόσοβο, Λετονία, Π.Γ.Δ.Μ, Μολδαβία, στο Σαντζάκ της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

στο Τατζικιστάν και στη Βοϊβοντίνα. Ο ΟΑΣΕ δεν μπόρεσε να αποτρέψει τις πολεμικές συγκρούσεις στις 

παραπάνω περιοχές.», Dalton, Richard, “The role of the CSCE” στο Minority Rights in Europe: The 

scope for a Transnational Regime, Hugh Miall, p.105 
28

Organization for Security and Co-operation in Europe, “OSCE/ODIHR and HCNM release report by 

Human Rights Assessment Mission in Ukraine”, Warsaw/The Hague, 12/5/2014 

<http://www.osce.org/odihr/118454 >, (ανακτήθηκε 7/5/2016) 
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Κεφάλαιο 2
ο
  

2. Η αντιμετώπιση των μειονοτήτων ως ζήτημα κρατικής 

ασφάλειας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης 

2.1. Η έννοια της ασφάλειας 

  

“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states 

and societies to maintain their independent identity and their functional integrity 

against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is 

survival, but it also reasonably includes a substantial range of concerns about the 

conditions of existence. Quite where this range of concerns ceases to merit the urgency 

of the “security” label (which identifies threats as significant enough to warrant 

emergency action and exceptional measures including the use of force) and becomes 

part of everyday uncertainties of life is one of the difficulties of the concept” –Barry 

Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century”, Royal Institute 

of International Affairs, Vol. 67 No.3 (1991), pp. 432-433. 

 

Η έννοια της «ασφάλειας», κατά τον John Baylis, είναι «αμφιλεγόμενη» μεταξύ 

των συγγραφέων, οι οποίοι συγκλίνουν «στην προστασία από απειλές κατά των 

βασικών αξιών (ατόμων και ομάδων)» και διαφωνούν στην προτεραιότητα της 

«εθνικής», «διεθνούς» ή «ατομικής» ασφάλειας.
29

 

Ένας από τους βασικούς θεωρητικούς της Σχολής της Κοπεγχάγης
30

, ο Barry 

Buzan  σε μια ευρεία ανάλυση των ζητημάτων ασφάλειας, που θεωρεί, ότι 

δημιουργούνται μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και στην πορεία προς τον 21
ο
 

αιώνα από τη διαμόρφωση νέων σχέσεων και ισορροπιών μεταξύ μεγάλων δυνάμεων 

και περιφερειακών κρατών, καθορίζει την «ασφάλεια» ως «την επιδίωξη της 

ελευθερίας από απειλή και την ικανότητα των κρατών και κοινωνιών να διατηρήσουν 

τη δική τους ανεξάρτητη ταυτότητα και λειτουργική ακεραιότητα κατά δυνάμεων 

αλλαγής, τις οποίες βλέπουν ως εχθρικές, ουσία δε της ασφάλειας είναι η επιβίωση».
31

 

                                                 
29

Baylis, John, “Διεθνής και παγκόσμια ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή” στο Η 

Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μία Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, επιμ. Steve Smith, επιμ. 

(ελληνική έκδοση) Κώστας Υφαντής, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007, p. 391 
30

«Η Σχολή της Κοπεγχάγης είναι μία ομάδα ερευνητών, που συνδέονται με το Copenhagen Peace 

Research Institute (COPRI) και η ονομασία αυτή αποδίδεται στον Bill McSweeney, που την εισήγαγε το 

1996 και θεωρείται ένας από τους βασικότερους επικριτές της», Jutila, Matti, University of Helsinki, 

Finland “Desecuritizing Minority Rights: Against Determinism”,   Security Dialogue 37(2): 167-185, 

Sage Publications,  2006, p. 167 
31

Buzan,Barry, “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century” Royal Institute of 

International Affairs, Vol. 67 No.3, 1991, pp. 432-433  
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Συνεχίζοντας ο Buzan διακρίνει την ασφάλεια σε πέντε τομείς, στρατιωτική
32

, 

πολιτική
33

, οικονομική, κοινωνική
34

 και περιβαλλοντική, οι οποίοι δεν είναι 

ανεξάρτητοι αλλά αλληλένδετοι μεταξύ τους.
35

  

Κατά τον Ole Waever, τον δεύτερο από τους βασικούς θεωρητικούς της Σχολής 

της Κοπεγχάγης, «Κατά τη δεκαετία του 1980 παρατηρήθηκε μια γενική κίνηση να 

διευρυνθεί η έννοια της «ασφάλειας» και μία προσέγγιση ήταν να κινηθεί από μια 

αυστηρή εστίαση στην ασφάλεια του κράτους (εθνική ασφάλεια) προς μία ευρύτερη 

εναλλακτική εστίαση, στην ασφάλεια των ανθρώπων είτε ως ατόμων είτε ως 

παγκόσμιας ή διεθνούς συλλογικότητας. Η εθνική ασφάλεια, δηλαδή η ασφάλεια του 

κράτους είναι η έννοια μιας συνεχιζόμενης συζήτησης, όμως μία αφηρημένη ιδέα της 

ασφάλειας είναι μία μη αναλυτική έννοια, που ελάχιστη σχέση έχει με την έννοια της 

ασφάλειας, που συνεπάγεται η εθνική ή κρατική ασφάλεια.»
36

 

Οι θεωρητικοί της Σχολής της Κοπεγχάγης ισχυρίζονται, ότι ένα διεθνές 

πρόβλημα ασφαλείας μπορεί να γίνει κατανοητό με την έννοια της στρατιωτικής-

πολιτικής ασφάλειας και ότι η έννοια της ασφάλειας είναι ταυτόσημη με την επιβίωση, 

όταν ένα ζήτημα θέτει μια υπαρξιακή απειλή, η οποία νομιμοποιεί τη χρήση της 

δύναμης του κράτους και επιτρέπει την επιβολή εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπισή 

της.
37

 

 

2.2. Η ανάδυση των μειονοτήτων στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη 

 
Η ύπαρξη των μειονοτήτων αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, που απαντάται σε 

όλες τις χώρες της γης. Στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες έχουν παρατηρηθεί 

μετακινήσεις πληθυσμών σε μεγάλη κλίμακα, λόγω οικονομικών και πολιτικών 

                                                 
32

«Η στρατιωτική ασφάλεια αφορά στην ένοπλη επιθετική και αμυντική ικανότητα των κρατών και στην 

αντίληψη των προθέσεων των άλλων.», ibid, p.433 
33

«Η πολιτική ασφάλεια αφορά στην οργανωτική σταθερότητα των κρατών, συστήματα κυβέρνησης και 

ιδεολογίες, που παρέχουν σε αυτά νομιμοποίηση.», ibid 
34

«Η κοινωνική ασφάλεια αφορά στην ικανότητα των κοινωνιών να αναπαράγουν τα δικά τους 

παραδοσιακά πρότυπα γλώσσας, πολιτισμού, συνδέσμου και θρησκευτικής ταυτότητας και εθίμου μέσα 

σε αποδεκτές συνθήκες εξέλιξης», ibid 
35

Ibid 
36

Waever, Ole, “Securitization and Desecuritization”, στο On Security, επιμ. Ronnie Lipschutz, New 

York: Columbia University Press, 1995, p. 40 
37

Buzan, Barry et al , “Security: A New Framework for Analysis”, Colorado: Lynne Rinner Publishers, 

Inc., Boulder, 1998, p.21 
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αναταραχών και πολέμων και δημιουργήθηκαν πολυεθνικά κράτη και μειονότητες μέσα 

σε αυτά.
38

  

Με την επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 το ζήτημα της προστασίας 

των μειονοτήτων απέκτησε στην Ευρώπη κατά τον 19
ο
 αιώνα μεγάλη σημασία και 

συνδέθηκε η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την έννοια της εθνικότητας. Η 

ανάδυση του εθνικισμού έφερε στο προσκήνιο νέα μειονοτικά ζητήματα. Στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πολλές εθνικές ομάδες διατήρησαν την ταυτότητά 

τους (γλώσσα, πολιτισμό) και στην πορεία άρχισαν να διεκδικούν περισσότερα 

δικαιώματα, όπως η χρήση και η εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα.
39

 Σύμφωνα με 

τον Vladimir Ortakovski «στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ο εθνικισμός 

απαιτούσε κάθε εθνικότητα να σχηματίσει το δικό της κράτος και κάθε κράτος να 

αποτελείται από μία μόνο εθνικότητα, η οποία ήταν αναγνωρίσιμη από τη γλώσσα 

της».
40

  

Κατά το 19
ο
 αιώνα η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη περιλαμβανόταν στις 

πολυεθνικές αυτοκρατορίες Αυστροουγγρική, Οθωμανική, Γερμανική και Ρωσική.
 41

 Οι 

παραπάνω  αυτοκρατορίες, ως συνέπεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, διαλύθηκαν και 

σχηματίσθηκαν νέα κράτη.
42

 Όπως επισημαίνει ο Ortakovski «οι μειονότητες 

αποτέλεσαν αιτία εντάσεων μεταξύ των κρατών καταγωγής τους και των κρατών, στα 

οποία ζούσαν μετά την επαναχάραξη των συνόρων».
43

 

Οι αλλαγές των συνόρων μετά από πολέμους, η επικράτηση του κομμουνισμού 

στη Ρωσία το 1917 και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και πρόσφατα η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων 

και η διάλυση των πολυεθνικών κρατών της Σοβιετικής Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας, 

είχαν ως αποτέλεσμα σε όλα τα νέα κράτη να παραμείνουν ομάδες ατόμων, που 

ανήκουν σε διαφορετική εθνότητα από την πλειοψηφία του πληθυσμού και αποτελούν 
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μειονότητες. Μετά και τις συγκρούσεις, που έλαβαν χώρα στα εδάφη της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι κυριότερες μειονότητες στις χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι σήμερα οι παρακάτω: η γερμανική 

μειονότητα στην Πολωνία, η σλοβακική στη Τσεχία, η ουγγρική στη Σλοβακία, οι Ρομά 

στην Ουγγαρία, Τσεχία, Ρουμανία και Βουλγαρία, η ρωσική στην Ουκρανία, οι 

Τάταροι, Ουκρανοί και Τσετσένοι στη Ρωσική Ομοσπονδία, η σερβική στην Κροατία, 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κόσοβο, η ουγγρική στη Σερβία (Βοϊβοντίνα), η 

αλβανική μειονότητα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η 

ελληνική στην Αλβανία, η ουγγρική στη Ρουμανία και η τουρκική στη Βουλγαρία.  

Ακριβή στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με τις 

μειονότητες, καθώς πολλά κράτη για εθνικούς λόγους δεν αναγνωρίζουν ως 

μειονότητες όλες τις ομάδες πληθυσμού με διαφορετική γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις 

και ιστορικό παρελθόν.
44

 

 

2.3. Η αντιμετώπιση των μειονοτήτων διαχρονικά 

 

Οι μειονότητες αντιμετωπίζονταν πάντοτε με δυσπιστία και πολλές φορές με 

προκατάληψη από την εθνική πλειονότητα και τα κράτη, στα οποία ζούσαν, με 

αποτέλεσμα να υφίστανται συχνά διώξεις και βίαια μεταχείριση.  

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι μειονότητες, που παγιδεύτηκαν 

μέσα στα νέα εθνικά κράτη, εν τέλει παρέμειναν στο περιθώριο.
45

 Μετά τον Α’ και πριν 

το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συχνά 

παραβίαζαν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, που είχε επιβάλει η Κοινωνία των Εθνών. 

Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι μειονότητες υπέστησαν μεγάλες μειώσεις στους 

πληθυσμούς τους, εξαιτίας εθνικών εκκαθαρίσεων και γενοκτονιών (Εβραίοι), μαζικών 

μετακινήσεων και αλλαγών στην εδαφική επικράτεια των κρατών.
46
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Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι δυνάμεις του Άξονα είχαν κατακτήσει 

σημαντικό τμήμα της Ευρώπης, προχώρησαν σε προσαρτήσεις περιοχών. Μετά την 

ήττα του Άξονα, οι παραπάνω περιοχές επανήλθαν στα κράτη, στα οποία ανήκαν.
47

 

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου οι μειονότητες βρέθηκαν σε δυσχερή θέση και 

υπέστησαν διώξεις, που επηρέασαν βαθύτατα τις σχέσεις των λαών (εθνών) σε βάθος 

χρόνου έκτοτε και μέχρι σήμερα.
48

  

Κατά την κομμουνιστική περίοδο στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης συμβίωναν πολλές εθνότητες σε πολυεθνικά κράτη, όπως στη Σοβιετική 

Ένωση, Γιουγκοσλαβία και Τσεχοσλοβακία. Τα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν άφησαν 

περιθώρια για εθνικιστικές συγκρούσεις και εμφάνιση μειονοτικού εθνικισμού.  

 Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επαναφέρει στην πρώτη θέση τα ζητήματα των 

συνόρων και η επανένωση της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας καταρρίπτει το 

σπουδαιότερο σύνορο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, σηματοδοτώντας μία 

εθνικιστική αναβίωση, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη διαφαίνονται ισχυρές τάσεις για 

την επαναχάραξη των συνόρων.
49

 Η κατάσταση των μειονοτήτων χειροτέρεψε μετά την 

κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

και την αναβίωση των εθνικιστικών συγκρούσεων.
50

 Το φαινόμενο του εθνικισμού 

αναδύθηκε ξανά στην Ευρώπη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τις μεγάλες 

αλλαγές, που συνέβησαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπως με την διάλυση 

της Γιουγκοσλαβίας, της Σοβιετικής Ένωσης και της Τσεχοσλοβακίας. Ο εθνικισμός 

οδηγεί στη ξενοφοβία, απειλεί την προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων αλλά και 

τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των κρατών.
51

 Η ιστορία της τελευταίας περιόδου, από την 

κατάρρευση του κομμουνισμού μέχρι και σήμερα, μας έχει αποδείξει με πολλά 

παραδείγματα, ότι η δημοκρατία και ο εθνικισμός είναι ασύμβατοι δρόμοι.
52

  

Όπως διατείνεται ο Barry Posen, η κατάρρευση των πολυεθνικών κομμουνιστικών 

καθεστώτων της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας έφερε στην επιφάνεια την 

κατάσταση της αναρχίας σε ολόκληρη την πρώην επικράτειά τους. Αφού έλειψε η 
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κυριαρχία του κράτους, οι διάφορες ομάδες, εθνικές και θρησκευτικές, βρέθηκαν 

αντιμέτωπες με το πρόβλημα της ασφάλειάς τους.
53

  

Σύμφωνα με την ρεαλιστική θεωρία, το αίσθημα ανασφάλειας, που νοιώθουν τα 

κράτη, οφείλεται στην κατάσταση της αναρχίας.
54

 Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική 

αν τα κράτη δεν δρούσαν ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά προσβλέποντας στην 

επιβίωση και στην επίδειξη ισχύος.
55

 Ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει στη συγκέντρωση 

δύναμης μεγαλύτερης της αναγκαίας για την ασφάλεια των ανταγωνιζομένων, με 

αποτέλεσμα να αποτελούν απειλή για τους γείτονές τους, οι οποίοι αισθανόμενοι 

ανασφάλεια αντιδρούν και ενισχύουν τη δύναμή τους. Τα κράτη και οι κυβερνώντες 

αυτά δεν αντιλαμβάνονται, ότι αυτές οι ενέργειές τους εκλαμβάνονται ως απειλητικές 

από τους άλλους.
56

 Κατά τον Barry Posen, το «δίλημμα ασφαλείας» είναι: «οι 

ενέργειες, που κάνει κάποιος για την ενίσχυση της δικής του ασφάλειας, προκαλούν 

αντιδράσεις, που τελικά μπορεί να τον καταστήσουν λιγότερο ασφαλή».
57

 

Σύμφωνα με τον Χάρη Μυλωνά «οι πολιτικές της «οικοδόμησης του έθνους», που 

ακολουθούνται από τις κυρίαρχες ελίτ των κρατών φιλοξενίας απέναντι στις 

μειονότητες είναι τρεις: η στέγαση, η αφομοίωση και ο αποκλεισμός».
58

 Συνεχίζοντας ο 

Μυλωνάς εξηγεί, ότι με την πολιτική της «στέγασης» οι κυρίαρχες ελίτ διατηρούν στο 

κράτος τις μειονότητες, στις οποίες παραχωρούν βάσει νόμων και σχετικών θεσμών 

ορισμένα μειονοτικά δικαιώματα, με την πολιτική της «αφομοίωσης»
59

 εφαρμόζουν 

διάφορες τακτικές (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, επαγγελματικές κ.λ.π), με στόχο να 

ενταχθεί η μειονότητα στον τρόπο ζωής της πλειονότητας και με την πολιτική του 

«αποκλεισμού» επιχειρούν τη φυσική απομάκρυνση της μειονότητας, με ανταλλαγή 

πληθυσμών, απέλαση ή και μαζική εξολόθρευση (όπως η περίπτωση της Βοσνίας).
60

 

Οι μειονότητες και οι πλειονότητες, λόγω της διαφορετικότητάς τους, έρχονται 

συχνά σε αντιπαράθεση για πολλά ζητήματα.
61

 Είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη 

σήμερα να δώσουν δίκαιες και οριστικές λύσεις σε αυτά τα ζητήματα και η εμφάνιση 
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των εθνικιστικών συγκρούσεων στην Ανατολική Ευρώπη εμπόδισε την θέσπιση 

δημοκρατικών θεσμών. Κατά το ιστορικό παρελθόν τα κράτη ακολούθησαν διάφορες 

πολιτικές, όσον αφορά στις μειονότητες, με στόχο την επίτευξη ομοιογένειας, 

εφαρμόζοντας μαζικές απελάσεις, αφομοιωτική πολιτική και σε άλλες περιπτώσεις 

απομονώνοντας αυτές και στερώντας τους πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα.
62

  

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επικράτησε η άποψη, ότι δεν χρειάζεται ειδική 

αναφορά για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, καθώς περιλαμβάνονται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, γι’ αυτό και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στην Παγκόσμια 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν κάνει λόγο για δικαιώματα 

μειονοτήτων.
63

  

Στη συνέχεια έγινε φανερό, ότι αυτή η υπαγωγή δεν μπορούσε να επιλύσει τα 

προβλήματα των μειονοτήτων, όπως η χρήση της γλώσσας της μειονότητας στη 

δημόσια ζωή, η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, η χάραξη των εσωτερικών συνόρων 

και η συμμετοχή και σε ποια αναλογία στην πολιτική εκπροσώπηση. Αυτά τα 

ζητήματα, σύμφωνα με τον Kymlicka, αφέθηκαν στη δικαιοδοσία της πλειονότητας, με 

αποτέλεσμα να υφίστανται άδικη μεταχείριση οι μειονότητες και αυτό στη συνέχεια να 

επιδεινώνει τις σχέσεις μεταξύ τους, γι’ αυτό και η δίκαια επίλυσή τους απαιτεί τη 

σύζευξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα μειονοτικά δικαιώματα.
64

 Αυτό 

αποδείχθηκε με δραματικό τρόπο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στη 

Σοβιετική Ένωση, όπου τα παραπάνω ζητήματα οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις και 

δεν υπάρχει προοπτική για διαρκή ειρηνική συνύπαρξη, μέχρι αυτά να επιλυθούν. Κατά 

συνέπεια δικαιολογημένα τα μειονοτικά δικαιώματα έχουν έρθει στο επίκεντρο των 

διεθνών σχέσεων και περιλήφθηκαν στις Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών, χωρίς 

όμως να ορίζεται ξεκάθαρα η έκταση αυτών.
65

 

Στα νέα κράτη, που προέκυψαν, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Γιουγκοσλαβίας, παρέμειναν εθνικές μειονότητες αποκομμένες από τους ομοεθνείς 

τους, που επιδίωξαν την απόσχισή τους, με τη βοήθεια και του κράτους, στο οποίο η 

εθνότητα τους αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού. Η έξαρση του εθνικισμού 

οδήγησε σε πολεμικές συγκρούσεις στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας μεταξύ 

Κροατών και Σέρβων στην περιοχή της Κράινα, όπου υπάρχει σερβική μειονότητα, 

μεταξύ Βόσνιων Μουσουλμάνων, Κροατών και Σέρβων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
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μεταξύ Σέρβων και Αλβανών Κοσοβάρων στο Κόσοβο, καθώς και στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μεταξύ Σλαβομακεδόνων και 

Αλβανοφώνων, ενώ διαπράχθηκαν ακόμα και εθνικές εκκαθαρίσεις και γενοκτονία στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Srebrenica, 1995) από τους Σέρβους σε βάρος των Βοσνίων 

Μουσουλμάνων, γεγονότα, που δεν είχαν συμβεί ξανά στην Ευρώπη από την περίοδο 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ είχε εξολοθρεύσει 

μαζικά Εβραίους και Ρομά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στο Κόσοβο το 1999 

επενέβη στρατιωτικά το ΝΑΤΟ κατά των Σέρβων για την προστασία της αλβανικής 

μειονότητας και επέβαλε την αποχώρηση του σερβικού στρατού, ενώ στη συνέχεια 

ανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής ο Ο.Η.Ε και το 2008 το Κόσοβο κήρυξε την 

ανεξαρτησία του.  

Στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πολεμικές συγκρούσεις ξέσπασαν στη 

Γεωργία (Αμπχαζία και Οσσετία), στο Αζερμπαϊτζάν (Ναγκόρνο-Καραμπάχ), στη 

Μολδαβία (Υπερδνειστερία) και στη Ρωσία (Τσετσενία).
66

 Πρόσφατα, το 2014 μετά 

από δημοψήφισμα στις 16 Μαρτίου 2014 η Κριμαία αποφάσισε την ανεξαρτησία της 

από την Ουκρανία και προχώρησε στην Ένωση με την Ρωσία, ενώ και στην Ανατολική 

Ουκρανία η ρωσική μειονότητα προέβη σε ένοπλες ενέργειες με τον ίδιο τον σκοπό, 

χωρίς τελικά να τον επιτύχει, μετά την παρέμβαση της Διεθνούς Κοινότητας. 

Αξιοσημείωτο είναι, ότι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μετά την κατάρρευση 

των κομμουνιστικών καθεστώτων δεν έλαβαν χώρα πολεμικές συγκρούσεις, παρά την 

ύπαρξη εθνικών μειονοτήτων σε κάθε χώρα, ενώ ο διαχωρισμός Τσεχίας και Σλοβακίας 

έγινε ειρηνικά και δεν ακολούθησαν εθνικιστικές συγκρούσεις, παρ’ όλο που παρέμεινε 

στην Τσεχία σλοβακική μειονότητα.  

Σύμφωνα με τον George Schopflin «τα προβλήματα της εθνικής ταυτότητας, 

εθνικισμού και εθνικών μειονοτήτων στη μετακομμουνιστική Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη ανέκυψαν με μία απρόβλεπτη και απροσδόκητη τοξικότητα».
67

 Η 

κομμουνιστική εποχή επηρέασε σημαντικά τις χώρες αυτές. Μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο οι Δυτικές χώρες αντιμετώπισαν μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών θεσμών 

τις εθνικιστικές πιέσεις, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό στις κομμουνιστικές 

                                                 
66

«Οι Τσετσένοι, που είναι μουσουλμάνοι, βρίσκονται σε διαμάχη με τη Ρωσία, επιδιώκοντας την 

ανεξαρτησία τους. Οι Τσετσένοι αντάρτες με ηγέτη τον Ντόκου Ουμάροφ έχουν  κηρύξει Ιερό πόλεμο 

«τζιχάντ» κατά της Ρωσίας και έχουν πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στη Ρωσία. Οι 

Τσετσένοι ανακοίνωσαν το θάνατο του ηγέτη τους το Μάρτιο του 2014»  Εφημερίδα Ελευθερία 

Λάρισας, “Νεκρός ο Ντόκου Ουμάροφ”  -19/3/2014 
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Schopflin, George, “Nationalism and Ethnic Minorities in Post-Communist Europe” στο Europe’s New 

Nationalism: States and Minorities in Conflict, επιμ. Richard Caplan, John Feffer, Oxford University 

Press, New York, 1996, p.151 
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ολοκληρωτικές χώρες. Συνεχίζοντας ο Schopflin επισημαίνει, ότι η ουσιαστική διαφορά 

των δύο πλευρών είναι η διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος της υπηκοότητας. 

Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οι νέες δημοκρατίες προσπαθούν να βρουν το 

δρόμο τους και να δημιουργήσουν τα θεσμικά πλαίσια, μέσα στα οποία θα 

περιλαμβάνεται η υπηκοότητα.
68

 

Στα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, κατά την Barbara Tornquist 

Plewa, υπάρχει μία διαφοροποιημένη μειονοτική πολιτική σε κάθε χώρα: η Ουγγαρία 

διεξάγει μία πολιτική, η οποία είναι φιλική στις μειονότητες, η Πολωνία, η Τσεχία και η 

Σλοβενία τηρούν μία ουδέτερη θέση, η Λιθουανία προσπαθεί να βρεί ένα “modus 

vivendi”
69

, ενώ η Εσθονία και η Λετονία επιδιώκουν ξεκάθαρα μία αφομοιωτική 

πολιτική.
70

 Η ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία και τη Σλοβακία και η πολωνική στην 

Ουκρανία, Λευκορωσία και τη Λιθουανία απολαμβάνουν υποστήριξης από την 

Ουγγαρία και την Πολωνία αντίστοιχα, έχοντας μια πολιτική βαρύτητα μέσα στα 

κράτη, όπου ζουν.  Αν και οι  μειονότητες στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (όπως η 

Βουλγαρία και η Λιθουανία, που αποτελούν το ένα τέταρτο του πληθυσμού και η 

Πολωνία και Τσεχία, που δεν υπερβαίνουν το 10% του πληθυσμού) δεν είναι 

σημαντικές σε αριθμό, παρ’ όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και αυτό οφείλεται στη συμπεριφορά της 

πλειονότητας απέναντι στις μειονότητες, καθώς τις θεωρεί ως μία εν δυνάμει απειλή για 

την ταυτότητά της, ζήτημα, το οποίο έχει για την πλειονότητα μεγάλη σημασία και έχει 

τις ρίζες του στο ιστορικό παρελθόν.
71

  

Οι έννοιες «κράτος» και «έθνος» είναι δύο έννοιες διακριτές στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα κράτη 

εμφανίσθηκαν μεταγενέστερα από τα έθνη. Στις χώρες αυτές ο εθνικισμός, σε αντίθεση 

με τις Δυτικές χώρες, όπου συνέβαλε στην ενίσχυση του κράτους και στην 

ομογενοποίηση του πληθυσμού, κινήθηκε σε μία διασπαστική και αποχωριστική 

κατεύθυνση. Τα νέα έθνη δεν δημιουργήθηκαν μέσα στα υπάρχοντα κράτη, αλλά από 

                                                 
68

Ibid,p.151 
69

«Το “modus vivendi”, είναι ένα όργανο που έχει ως σκοπό να καταγράψει μία διεθνή συμφωνία 

προσωρινού χαρακτήρα, που όμως θα αντικατασταθεί στην πορεία από μία συμφωνία, η οποία θα έχει 

πιο μόνιμο και λεπτομερή χαρακτήρα. Συνήθως γίνεται ανεπίσημα και δεν απαιτεί ποτέ επικύρωση». 

Βλέπε United Nations Treaty Collection  

<https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml#modus>, 

(ανακτήθηκε 16/5/2016) 
70

«Οι κυριότερες μειονότητες στη Λιθουανία είναι η ρωσική και η πολωνική, ενώ στην Εσθονία και 

Λετονία η ρωσική.», Plewa Tornquist, Barbara, “Nationalism and Minority Questions in Central and 

Eastern Europe in the Context of E.U Enlargement”, 2001, pp 14-15 
71
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τη διάσπαση των κρατών αυτών σε μικρότερα, με κριτήριο τη διαφορετική εθνοτική και 

πολιτιστική ταυτότητα.
72

 

Οι χώρες της ΚΑΕ, που είναι μέλη της Ε.Ε, παραχωρούν στις μειονότητες τα 

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του Ο.Η.Ε και στη Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου 

της Ευρώπης μειονοτικά δικαιώματα, που λεπτομερώς προαναφέρθηκαν, ενώ οι λοιπές 

χώρες υστερούν και στον τομέα αυτόν.  

 

2.4. Οι παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα κρατικής 

ασφάλειας 

 

Θεωρώ ότι το κρίσιμο ζήτημα, που δημιουργεί προβλήματα κρατικής ασφάλειας, 

είναι η διεκδίκηση εδαφικής αυτονομίας από τις εθνικές μειονότητες, την οποία όλα τα 

κράτη βλέπουν ως πραγματική απειλή για την εδαφική τους ακεραιότητα. Τα κράτη, 

που έχουν στο έδαφος τους εθνικές μειονότητες με σημαντικό αριθμό ατόμων και οι 

οποίες κατοικούν σε περιοχές, που συνορεύουν με το κράτος καταγωγής τους, 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας και φοβούνται, ότι οι μειονότητες έχουν 

ως απώτερο στόχο την αυτονόμηση και την ένωση τους με τους ομοεθνείς τους, όπως 

είχε συμβεί και στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις (ουγγρική μειονότητα της 

Ρουμανίας).  

Στα μειονοτικά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στις Διεθνείς Συμβάσεις και 

Διακηρύξεις, δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα παραχώρησης εδαφικής αυτονομίας στις 

μειονότητες.  

Το ζήτημα της αυτονομίας επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις πλειονότητας-

μειονότητας και ορίζεται σε τρία επίπεδα, προσωπικό, πολιτιστικό και εδαφικό.
73

 Η 

εδαφική αυτονομία είναι το πιο κρίσιμο επίπεδο, αυτό που δημιουργεί κρίση στις 

σχέσεις πλειονότητας-μειονότητας. Στις χώρες της μετακομμουνιστικής Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης οι πλειονότητες θεωρούν, ότι η διεκδίκηση εδαφικής αυτονομίας 

από τις μειονότητες υποκρύπτει βλέψεις για απόσχιση και απειλεί την ακεραιότητα του 

κράτους, αποτελώντας «κόκκινο πανί» για τις πλειονότητες. Η διάλυση της 

Τσεχοσλοβακίας, Γιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης και η δημιουργία των νέων 

κρατών με βάση τα εσωτερικά σύνορα, που είχαν τεθεί από τις κομμουνιστικές χώρες, 
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Για τα τρία επίπεδα της αυτονομίας βλέπε Schopflin, op. cit., pp. 156-157 
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διαμόρφωσε την αρνητική στάση των πλειονοτήτων έναντι περαιτέρω εδαφικών 

αλλαγών.
74

  

Η εδαφική αυτονομία στις εθνικές μειονότητες έχει απορριφθεί απ’ όλες τις χώρες 

εκτός από την Ρωσία, η οποία την έχει παραχωρήσει σε αρκετές μειονότητες.
75

 Ενώ 

κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου πολλά κράτη είχαν παραχωρήσει 

εδαφική αυτονομία σε εθνικές μειονότητες, αμέσως μετά την πτώση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων τα νέα ανεξάρτητα κράτη έσπευσαν να την 

ανακαλέσουν.
76

 Σε άλλες περιπτώσεις αιτήματα για επαναφορά της εδαφικής 

αυτονομίας, που είχαν στο παρελθόν, απορρίφθηκαν (όπως η ουγγρική μειονότητα στη 

Ρουμανία), ενώ σε άλλες περιπτώσεις αιτήματα για εδαφική αυτονομία, που 

προβλήθηκαν για πρώτη φορά, δεν έγιναν δεκτά.
77

 Ορισμένες χώρες τροποποίησαν την 

εσωτερική διαίρεση των περιφερειών του κράτους, ώστε να αποδυναμωθούν οι 

κατοικούμενες από εθνικές μειονότητες περιοχές και να αποκλειστεί η πιθανότητα 

αναγνώρισης αυτονομίας των περιοχών αυτών στο μέλλον.
78

  

Στις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η 

αυτονομία των μειονοτικών περιοχών στις περισσότερες περιπτώσεις διεκδικήθηκε 

βίαια και οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο, η έκβαση του οποίου καθόρισε και την τύχη της 

μειονότητας. Περιπτώσεις όπου αναγνωρίσθηκε de facto εδαφική αυτονομία, μετά από 

πολεμικές συγκρούσεις είναι η περίπτωση της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία 

(Ρωσόφωνοι), της Αμπχαζίας στη Γεωργία (Ρωσόφωνοι) και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

στο Αζερμπαϊτζάν (Αρμένιοι).
79

Αντίθετα, στην περίπτωση της Κράινα στην Κροατία, 

όπου επικράτησαν τελικά οι Κροάτες σε βάρος των Σέρβων, η αυτονομία της περιοχής 

ανακλήθηκε.
80

 

Οι εξελίξεις στο Κόσοβο και τα πρόσφατα γεγονότα της Κριμαίας και Ανατολικής 

Ουκρανίας του 2014 και η κίνηση της Υπερδνειστερίας
81

, που ζήτησε την ένωση με τη 

Ρωσία επηρεάζουν σημαντικά τη μειονοτική πολιτική των κρατών της Κεντρικής και 
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Ibid, p.157 
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Kymlicka, Will, “Justice and Security in the Accommodation of Minority Nationalism: Comparing East 

and West”, στο The Politics of Belonging: Nationalism, Liberalism and Pluralism, επιμ. Alain Dieckhoff, 

New York: Lexington, 2004, p.148 
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Καραμπάχ, που την ανακάλεσε το Αζερμπαϊτζάν», Kymlicka, ibid, p.149 
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αυτονομία στην αλβανική μειονότητα της δυτικής περιοχής της χώρας (1992)», ibid  
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Ανατολικής Ευρώπης και προκαλούν ανησυχία μήπως επιχειρήσουν και άλλες εθνικές 

μειονότητες ανάλογες κινήσεις στις περιοχές, όπου αποτελούν την πλειονότητα του 

πληθυσμού, για να πετύχουν την ανεξαρτησία τους και την απόσχιση από τη χώρα, 

στην οποία ανήκουν, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στις χώρες αυτές. 

Όπως επισημαίνει ο Χάρης Μυλωνάς στο μειονοτικό ζήτημα δρουν τρία 

υποκείμενα, ένα κράτος φιλοξενίας, μία μειονότητα και μία εξωτερική δύναμη (κράτος), 

που συνορεύει με το πρώτο και οι σχέσεις κράτους-μειονότητας εξαρτώνται από τις 

σχέσεις του κράτους με την εξωτερική δύναμη και από την επιρροή της εξωτερικής 

δύναμης στη μειονότητα.
82

 

Ο Schopflin υποστηρίζει ότι «η υποταγή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

στον κομμουνισμό θεωρήθηκε από τα έθνη της περιοχής ως μία νέα ξένη επικυριαρχία 

και η αντίθεση στην κομμουνιστική εξουσία προοδευτικά οδήγησε στην ενδυνάμωση 

της εθνικής ταυτότητας. Συνέπεια του κομμουνισμού ήταν αυτά τα κράτη να βρεθούν 

κατά τη μετάβαση στη μετακομμουνιστική εποχή απροετοίμαστα για τη δημοκρατία».
83

 

Ο κομμουνισμός, κατά τον Schopflin, οδήγησε κατ’ απρόσμενο τρόπο στην ανάπτυξη 

του «εθνοτικού εθνικισμού»
84

, στην οποία συνέβαλαν μερικά κομμουνιστικά 

καθεστώτα, όπως του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία.
85

 

Η περίπτωση της Σλοβακίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εθνοτικού 

εθνικισμού, που οδήγησε στη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας, παρά τη μεγάλη γλωσσική 

συγγένεια των δύο λαών, καθώς οι Σλοβάκοι θεωρούσαν, ότι καταπιέζονταν και  

βρίσκονταν σε υποδεέστερη θέση από τους Τσέχους μέσα στο κράτος της 

Τσεχοσλοβακίας.
86

 Η αίσθηση, ότι είχαν ταπεινωθεί από τους Ούγγρους κατά το 

παρελθόν, όταν αποτελούσαν τμήμα της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, καθόρισε τη 

στάση των Σλοβάκων έναντι της ουγγρικής μειονότητας, η οποία συνέχισε να κατοικεί 

στα νότια της χώρας.  Παρά το γεγονός ότι το ένα πέμπτο του πληθυσμού 

αποτελούνταν από μη Σλοβάκους, οι Σλοβάκοι εθνικιστές ήθελαν μία εθνοτικά καθαρή 

Σλοβακία και αυτό ενέτεινε την αντιπάθεια τους έναντι της ουγγρικής μειονότητας. 
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εθνότητας.», Princeton University, 
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Αποτέλεσμα της πολιτικής της σε βάρος της ουγγρικής μειονότητας ήταν να δεχθεί η 

Σλοβακία τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.
87

 

Κατά τον Schopflin, θα πρέπει να γίνει διάκριση των μειονοτήτων σε δυο 

κατηγορίες, σ’ αυτές, που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, όπου κατοικούν, από 

μακρού χρόνου και σ’ αυτές, που δημιουργήθηκαν μετά από πρόσφατες 

μεταναστεύσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ενσωμάτωσή τους 

στο σύνολο αλλά η πλειονότητα δεν τις βλέπει ως απειλή για την ασφάλεια του 

κράτους. Αντίθετα, οι μειονότητες, που ζούν σε μία ορισμένη εδαφική περιοχή 

μακροχρόνια, θεωρούνται από την πλειονότητα ως απειλή για την κρατική ασφάλεια.
88

 

Η μετακομμουνιστική σκέψη και νοοτροπία, κατά τον Schopflin, θεωρεί την 

εθνότητα ως τη μοναδική εγγύηση για τη λύση όλων των προβλημάτων σε όλα τα 

επίπεδα, βλέπει με καχυποψία τον κόσμο και φοβάται τη διαφορετικότητα των άλλων 

ατόμων, επηρεασμένη από την κομμουνιστική σκέψη και νοοτροπία.
89

 

Επίσης υπάρχει η τάση, μετά την κομμουνιστική περίοδο, κατά την οποία είχαν 

καταστραφεί οι κοινωνικές δομές, να αντιμετωπίζονται με εθνοτικά κριτήρια όλα τα 

ζητήματα, ακόμη και θέματα οικονομικά, στα οποία θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι 

κανόνες της Οικονομίας και η τάση να κατηγορούν ως υπαίτιους τους ξένους για τη 

δυσμενή οικονομική τους κατάσταση.
90

 

Η διαφορετική θρησκεία της μειονότητας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα, 

που δυσχεραίνει τις σχέσεις της μειονότητας με την πλειονότητα (όπως η σερβική 

μειονότητα (Χριστιανοί Ορθόδοξοι) στην Κροατία (Καθολικοί) και στη Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη (Μουσουλμάνοι) και ιδιαίτερα η μουσουλμανική θρησκεία μετά τις 

τελευταίες τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης τα οικονομικά προβλήματα, που 

αντιμετωπίζουν οι παραπάνω χώρες από την κατάρρευση του Κομμουνισμού 

αποτελούν παράγοντα, που δεν ευνοεί τις μειονότητες, καθώς και οι πλειονότητες 

βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.  
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2.5. Θεωρίες και απόψεις για την αντιμετώπιση του μειονοτικού 

ζητήματος 

 

Στις δημοκρατίες, που δεν έχουν ισχυρά θεμέλια, το κράτος τείνει προς την 

εθνικοποίηση και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εθνοτικής πλειονότητας. Είναι 

προφανές ότι η μειονότητα θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια, που ορίζει η 

πλειονότητα, εκτός και αν οι δύο πλευρές έρθουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση του 

ζητήματος της αυτονομίας.
91

 Η εθνικοποίηση του κράτους επιφέρει αμοιβαίο φόβο και 

καχυποψία και ένταση στις σχέσεις των δυο πλευρών, καθώς οι μειονότητες χάνουν 

κεκτημένα δικαιώματα
92

 και θεωρούν ότι τίθενται στο περιθώριο, δεδομένου ότι το 

κράτος εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της πλειονότητας, με αποτέλεσμα να μην 

εμπιστεύονται πλέον το κράτος.
93

 

Σύμφωνα με τον Will Kymlicka «ο μειονοτικός εθνικισμός είναι ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο και οι εθνικές μειονότητες έρχονται σε διαμάχη με το κράτος στο οποίο 

ανήκουν, είτε ειρηνικά είτε βίαια, για να πετύχουν πολιτική εκπροσώπηση, γλωσσικά 

δικαιώματα, πολιτική αυτονομία, έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

εσωτερική μετακίνηση».
94

  Ο τρόπος αντιμετώπισης του μειονοτικού εθνικισμού από τα 

κράτη της μετακομμουνιστικής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ 

διαφορετικός από αυτόν των Δυτικών χωρών. Συγκεκριμένα οι Δυτικές χώρες, 

αποδεχόμενες την αρχή της δικαιοσύνης θεωρούν ως νόμιμο τον μειονοτικό εθνικισμό 

και την παραχώρηση εδαφικής αυτονομίας στις μειονότητες, σε αντίθεση με τις χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που προβάλλουν την αρχή της κρατικής 

ασφάλειας, θεωρώντας την εδαφική αυτονομία ως απειλή για την ασφάλεια του 

κράτους.
95

  

Ο Kymlicka διερωτάται αν ο τρόπος, που αντιμετώπισαν οι Δυτικές χώρες τις 

δικές τους περιπτώσεις μειονοτικού εθνικισμού, μπορεί να εφαρμοστεί και στις χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και αν η μετάβαση στην πλήρη λειτουργία της 

δημοκρατίας και η οικονομική ευημερία των χωρών αυτών θα επιλύσει τα μειονοτικά 
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προβλήματα.  Κατά την άποψη του, αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι επαρκείς για τις 

χώρες της ΚΑΕ, γιατί τα προβλήματα των μειονοτήτων είναι σε αυτές δυσκολότερα. Οι 

Δυτικοί Οργανισμοί θέτουν ως προϋπόθεση για την ένταξη σε αυτούς των χωρών της 

ΚΑΕ την προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων, έχοντας ως σκοπό ταυτόχρονα, 

από τη μία πλευρά να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στα κράτη αυτά και από την άλλη 

να επιτύχουν τη δίκαια μεταχείριση των μειονοτήτων από τα κράτη. Ο Kymlicka είναι 

αντίθετος σε αυτή την προσέγγιση του θέματος από τη Δύση και υποστηρίζει, ότι η 

δικαιοσύνη και η ασφάλεια είναι δυο ασύμβατοι δρόμοι για τις χώρες της ΚΑΕ, στις 

οποίες το θέμα των μειονοτικών δικαιωμάτων είναι «ασφαλειοποιημένο»
96

 και ότι η 

δίκαια μεταχείριση των μειονοτήτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση της 

«από-ασφαλειοποίησης» του θέματος .
97

  

Από τις πρώτες ενέργειες των κρατών της ΚΑΕ ήταν η ψήφιση νόμων για την 

κατοχύρωση της γλώσσας και του πολιτισμού της πλειονότητας και της ασφάλειας του 

κράτους, παρά η ψήφιση νόμων για τον εκδημοκρατισμό και τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί το Σύνταγμα της μετακομμουνιστικής Ρουμανίας, το οποίο δεν αφήνει 

περιθώρια για την προβολή διεκδικήσεων αυτονομίας από τις μειονότητες, τονίζοντας 

ότι η Ρουμανία αποτελεί «ένα ενιαίο και αδιαίρετο κράτος». Ανάλογη ρύθμιση 

περιλαμβάνει και το Σύνταγμα της Βουλγαρίας του 1991, που δεν αφήνει περιθώρια 

διεκδίκησης εδαφικής αυτονομίας. Όταν όμως τα κράτη θέτουν στο περιθώριο τις 

μειονότητες μη αναγνωρίζοντας τα δικαιώματά τους, είναι επόμενο ότι οι μειονότητες 

θα αισθάνονται δυσαρέσκεια και θα αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και εχθρότητα το 

κράτος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση μεταξύ των μειονοτήτων και του 

κράτους και το κράτος να ανησυχεί για την ασφάλειά του.
98

  

Η ασφαλειοποίηση των μειονοτικών ζητημάτων δεν αφήνει έδαφος για ηθικά 

επιχειρήματα και δημοκρατικό διάλογο. Ενώ στις Δυτικές χώρες οι μειονοτικές 

διεκδικήσεις, όταν γίνονται με ειρηνικό τρόπο και δημοκρατικές διαδικασίες, είναι 

ανεκτές και μόνο στην περίπτωση της εκτροπής του μειονοτικού εθνικισμού σε 
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τρομοκρατικές ενέργειες, ασφαλειοποιείται το ζήτημα (περίπτωση Βάσκων στην 

Ισπανία), στις χώρες της ΚΑΕ οι διεκδικήσεις εδαφικής αυτονομίας, εκπαίδευσης στη 

μειονοτική γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο, συλλογικών δικαιωμάτων και επίσημης 

γλώσσας εκλαμβάνονται ως απειλή για την κρατική ασφάλεια και μόνο αιτήματα, που 

θεωρούνται ακίνδυνα, όπως η στοιχειώδης εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα γίνονται 

ανεκτά.
99

 

 Ο Kymlicka ισχυρίζεται, ότι η ασφαλειοποίηση του μειονοτικού εθνικισμού στις 

χώρες της ΚΑΕ μπορεί να καταστεί επιβλαβής όχι μόνο στις μειονότητες, αλλά στη 

δημοκρατία και στην ειρηνική συνύπαρξη μέσα στο κράτος. Χώρες, όπως η Ουγγαρία, 

η Πολωνία και η Σλοβενία, που δεν είχαν έντονο το στοιχείο του μειονοτικού 

εθνικισμού, μπόρεσαν με επιτυχία να εκδημοκρατιστούν, ενώ χώρες, όπως η Σερβία, η 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ουκρανία, με έντονο το 

στοιχείο του μειονοτικού εθνικισμού, αντιμετώπισαν δυσκολία. Τα περισσότερα κράτη 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ προβάλλουν φιλελεύθερο δημοκρατικό 

πρόσωπο, αποφεύγουν να παραχωρήσουν στις μειονότητες όλα τα δημοκρατικά 

δικαιώματά τους.
100

  

Στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα για να βοηθήσει την 

«αποασφαλειοποίηση» των μειονοτικών ζητημάτων στις χώρες της ΚΑΕ, σύμφωνα με 

τον Kymlicka, μία επιλογή είναι, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη ο φόβος, που επικρατεί 

στις χώρες της ΚΑΕ για απόσχιση εδαφών, ότι πρέπει να διαχωριστούν τα θέματα της 

εδαφικής αυτονομίας και της απόσχισης. Προς τούτο πρέπει η διεθνής κοινότητα να 

πείσει τα κράτη της ΚΑΕ, ότι η παραχώρηση εδαφικής αυτονομίας στις μειονότητες δεν 

θα επιφέρει την απόσχιση εδαφών από το κράτος δίνοντας ταυτόχρονα στα κράτη 

ισχυρές εγγυήσεις για την ενότητα και εδαφική τους ακεραιότητα και υποχρεώνοντας 

τις μειονότητες να δεσμευτούν για την πίστη τους προς το κράτος και το αμετάβλητο 

των συνόρων του. Επιπλέον η διεθνής κοινότητα πρέπει να πείσει τα ενδιαφερόμενα για 

τις μειονότητες γειτονικά κράτη να παύσουν κάθε εδαφική διεκδίκηση, υπογράφοντας 

σχετικές συμφωνίες.
101

 

 Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη εφαρμόσει στις χώρες της ΚΑΕ αυτή την επιλογή 

με μικρή όμως επιτυχία, καθώς οι χώρες αυτές δεν εμπιστεύονται τις εγγυήσεις, όσον 

αφορά στο απαραβίαστο των συνόρων, επειδή η στάση της διεθνούς κοινότητας και 

ιδιαίτερα των Δυτικών κρατών δεν είναι αξιόπιστη, αφού αντιμετωπίζουν διαφορετικά 
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ίδιες περιπτώσεις, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ στις 

περιπτώσεις της Αμπχαζίας και της Υπερδνειστερίας δεν αποδέχονται de facto 

καταστάσεις απόσχισης, στις περιπτώσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και πρώην 

Γιουγκοσλαβίας αμέσως τις αναγνώρισαν.
102

 Η σημαντικότερη όμως ένσταση, κατά τον 

Kymlicka, είναι, ότι η διεθνής κοινότητα και αν ακόμα εγγυηθεί την εδαφική 

ακεραιότητα ενός κράτους, το οποίο θα παραχωρήσει εδαφική αυτονομία στη 

μειονότητα, στην πράξη δεν θα μπορέσει να αποτρέψει κινήσεις απόσχισης από τη 

μειονότητα και πιθανό εμφύλιο πόλεμο.
 103

  

Σύμφωνα με τον James Mayall, δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για να αλλάξει η 

διεθνής κοινότητα τη στάση της στο ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού και της εδαφικής 

αυτονομίας των μειονοτήτων, συναινώντας να παραχωρηθούν σε αυτές αυτά τα 

δικαιώματα και παρεκκλίνοντας από την αρχή της κρατικής κυριαρχίας, καθώς πολλές 

χώρες, όπως η Κίνα και χώρες του Τρίτου Κόσμου είναι αντίθετες σε αυτές τις αλλαγές, 

ιδιαίτερα μετά την αποτυχία τόσο της Ευρώπης όσο και του συνόλου της διεθνούς 

κοινότητας να προλάβει τα δραματικά γεγονότα στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και σε χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
104

 Διερωτώμενος ποιες είναι οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων σε ένα νέο διεθνικό 

καθεστώς, αναφέρει, ότι «απαιτείται πρώτα να διαχωριστούν οι περιπτώσεις από τις 

ανάγκες, καθώς ούτε τα κράτη ούτε οι μειονότητες είναι στην ίδια κατάσταση».
105

  

Θεωρώ, ότι στην παρούσα φάση, οι χώρες της ΚΑΕ δεν μπορούν να 

παραχωρήσουν στις μειονότητες περισσότερα δικαιώματα από αυτά, που ήδη έχουν 

παραχωρήσει και προβλέπονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις-Διακηρύξεις και ιδιαίτερα 

την εδαφική αυτονομία, που δεν προβλέπεται ως δικαίωμα. Τα γεγονότα, που έλαβαν 

χώρα μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην ΚΑΕ και 

ειδικότερα στις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετά 

τη διάλυσή τους, επηρέασαν αποφασιστικά τη στάση της πλειονότητας σε όλες τις 

χώρες απέναντι στις μειονότητες και δυνάμωσαν τους φόβους για την ασφάλεια του 

κράτους.  

Με την ολοκλήρωση της μετάβασης των μετακομμουνιστικών κρατών της ΚΑΕ 

σε πλήρη δημοκρατική λειτουργία και επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης, θα 

αμβλυνθούν σταδιακά οι διαφορές μεταξύ των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων 
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και όταν εκλείψει κάθε φόβος και καχυποψία της πλειονότητας απέναντι στις 

μειονότητες και αντιστρόφως της μειονότητας έναντι της πλειονότητας, μπορεί να 

ωριμάσει και να γίνει αποδεκτή από την πλειονότητα η ιδέα της ομοσπονδιοποίησης 

των περιφερειών του κράτους, με την παραχώρηση εδαφικής αυτονομίας στις 

μειονότητες. Εξάλλου ούτε η Ε.Ε αναγνωρίζει ως μειονοτικό δικαίωμα την εδαφική 

αυτονομία ούτε επιθυμεί αλλαγές συνόρων. Από την άλλη πλευρά η ένταξη πολλών 

από τις παραπάνω χώρες και η επιδιωκόμενη ένταξη των λοιπών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση λειτουργεί προς όφελος των μειονοτήτων, αφού η Ε.Ε απαιτεί από τις χώρες το 

σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων, τα οποία περιλαμβάνει στα Κριτήρια της 

Κοπεγχάγης για την ένταξη.  

Ο εθνοτικός εθνικισμός, που εξακολουθεί να κυριαρχεί σε όλα τα κράτη της 

μετακομμουνιστικής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δημιουργεί εμπόδια στην 

ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων, τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας 

(πλειονότητα-μειονότητα), όσο και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Η ένταξη των 

χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά θα αμβλύνει τις εθνοτικές διαφορές 

και θα βελτιώσει τις σχέσεις των εθνοτήτων και των κρατών, μειώνοντας την επίδραση 

της εθνοτικής ταυτότητας και διαμορφώνοντας μία κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα, στην 

οποία προσβλέπουν οι υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Ο Willfried Spohn αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή ταυτότητα θεωρείται κυρίως ως 

ένα παράγωγο του αναδυόμενου υπερεθνικού συστατικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης».
106

 Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα διακρίνεται σε δύο επίπεδα, στην Ευρωπαϊκή 

πολιτισμική ταυτότητα (πρώτο επίπεδο) και στην Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη ταυτότητα 

(ανώτερο επίπεδο).
107

 Οι μετακομμουνιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, όσες έχουν ενταχθεί και όσες φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διατείνονται ότι κατέχουν μία Ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα και ότι με τη 

συμμετοχή τους ως μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσουν τις κατάλληλες 

εμπειρίες, που θα τους βοηθήσουν να φθάσουν στην Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη 

ταυτότητα. Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα σημαίνει, ότι οι εθνικές ταυτότητες ταυτόχρονα θα 

υποχωρήσουν, καθώς και το έθνος-κράτος, που θα αντικαθίσταται σταδιακά από 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
108

 Συνεχίζοντας την 

ανάλυσή του ο Willfried Spohn επισημαίνει, ότι την προσχώρηση των χωρών της 
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Spohn, Willfried, “National Identities and Collective Memory in an Enlarged Europe” στο Collective 

Memory and European Identity: The effects of integration and enlargement, επιμ. Klaus Eder, Willfried 

Spohn, Aldershot: Ashgate, 2005, p.2  
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Ibid 



Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 

ΠΜΣ Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 

 38 

Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν και οι δυο πλευρές (Δυτικές 

και Ανατολικές χώρες) «ως εγγύηση για την επικράτηση της ειρήνης και της 

ασφάλειας, τη σταθεροποίηση των μετακομμουνιστικών δημοκρατιών, καθώς και την 

επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας».
109

 Ο Willfried Spohn εκτιμά ότι η 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής ταυτότητας θα απαιτήσει μια 

μακροχρόνια και δύσκολη διαδικασία στην πορεία της Ευρωπαϊκής (Ανατολικής και 

Δυτικής) ολοκλήρωσης.
110

   

 

2.6. Η θεώρηση του μειονοτικού ζητήματος μέσα από το πρίσμα 

της Ανθρωπολογίας 

 

Η διαμόρφωση των μειονοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια 

με βάση τις εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές διαφορές έλαβε χώρα σε δύο 

κρίσιμες μεταβατικές περιόδους, στην αρχή και το τέλος του 20
ου

 αιώνα, που 

σημαδεύτηκαν από τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων και του 

Α’ Παγκοσμίου πολέμου αφ’ ενός και από την πτώση των κομμουνιστικών 

καθεστώτων αφ’ ετέρου.
111

   

Ειδικότερα οι Βαλκανικές χώρες, υστερώντας έναντι των Δυτικών χωρών σε όλα 

τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, τεχνολογικό), 

προβάλλουν τον εθνικισμό, που στηρίζεται στο ιστορικό παρελθόν και υποστηρίζει την 

κυρίαρχη εθνότητα, γλώσσα και θρησκεία, θέτοντας στο περιθώριο οτιδήποτε  

διαφορετικό.
112

  

Η νομική και για το διεθνές δίκαιο συζήτηση, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τα 

πραγματικά δεδομένα, δημιουργεί πολλαπλές ανισότητες, οι οποίες προκαλούνται από 

την παγκόσμια επικράτηση των αξιών της Δυτικής ηγεμονίας.
113

 Ο νομικός 

θετικισμός
114

, καθορίζοντας τα μειονοτικά δικαιώματα ως ανθρώπινα δικαιώματα, 
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Tsimpiridou, Fotini, “Multiplying Minoritization processes for new migrants. From legal positivism to 

creative hermeneutics” στο ANNUAIRE INTERNATIONAL DES DROITS DE L’ HOMME 
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«Ο νομικός θετικισμός βασίζεται στη θέση ότι η ύπαρξη και το περιεχόμενο του δικαίου εξαρτάται 
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δεν καθορίζουν αν οι νόμοι ή τα νομικά συστήματα θα υπάρχουν και υποστηρίζει ότι το δίκαιο είναι ένα 

κοινωνικό κατασκεύασμα.», Green, Leslie, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Fall 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legal-positivism/> (ανακτήθηκε 27/6/2016) 
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δημιουργεί διαφορές μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας και μεταξύ των ίδιων των 

μειονοτήτων.
115

  

Όπως προαναφέραμε, ορισμένες μειονότητες δημιουργήθηκαν από πρόσφατες 

μεταναστεύσεις πληθυσμών. Ήδη και ιδιαίτερα μετά το 1990 παρατηρείται μεγάλο 

κύμα μετανάστευσης προς τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες από οικονομικούς μετανάστες 

προερχόμενους από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, Ασία και Αφρική. Μετανάστες επίσης δέχονται τελευταία και οι πρώην 

κομμουνιστικές χώρες, κυρίως αυτές που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση και η συσχέτιση του μειονοτικού ζητήματος με το 

μεταναστευτικό, που γίνεται από επιστήμονες της Ανθρωπολογίας. Ενώ στο πρόσφατο 

παρελθόν η έννοια της πολυπολιτισμικότητας είχε γίνει αποδεκτή στις 

Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τελευταία παρατηρείται αλλαγή της στάσης τους και 

εφαρμογή πολιτικής εκπολιτισμού, δηλαδή επιβολής των δυτικών προτύπων.
116

 Η 

προώθηση της αναγνωρισιμότητας των μεταναστών με βάση τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά τους και η εφαρμογή νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής από τα 

κράτη, που καταλήγει στη μέτρηση της ωφελιμότητας των μεταναστών ανάλογα με το 

οικονομικό αποτέλεσμα, έχουν οδηγήσει τους μετανάστες, σε δυσμενή κατάσταση 

αποκλεισμού και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους (μειονοτικοποίηση), όπως και τις 

μειονότητες.
117

  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης ειδικών επιστημόνων σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο η 

παρουσία του Ισλάμ στην Ευρώπη, θέμα το οποίο, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 

στις Η.Π.Α την 11
η
 Σεπτεμβρίου 2001, στη Μαδρίτη την 11

η
 Μαρτίου 2004 και στο 

Λονδίνο την 7
η
 Ιουλίου 2005, προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία σε όλες 

τις χώρες.  

Οι Nathalie Clayer και Xavier Bougarel επισημαίνουν ότι «η μουσουλμανική 

παρουσία στη Βαλκανική Χερσόνησο εξηγείται από την ισλαμοποίηση τοπικών 

χριστιανικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης, την 

εγκατάσταση τουρκόφωνων πληθυσμών, που είχαν ισλαμοποιηθεί στην Ανατολία και 

από την εγκατάσταση προσφύγων, προερχομένων από την Κριμαία και τον Καύκασο 

τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα».

118
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Συνεχίζοντας αναφέρουν ότι «στις αρχές του 21
ου

 αιώνα ο αριθμός των 

μουσουλμάνων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπολογίζεται σε περίπου 

8.000.000 άτομα. Αποτελούν την πλειονότητα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία και 

Κόσοβο, μία σημαντική μειονότητα στη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Π.Γ.Δ.Μ και 

μικρότερες μειονότητες στη Σερβία, Κροατία, Σλοβενία, Ρουμανία και Ελλάδα.»
119

 

Οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων διαφοροποιούνται από τους μουσουλμάνους 

που ζούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ιδιαίτερα εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Στους μουσουλμάνους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

υπερτερούσε στο παρελθόν η θρησκευτική ταυτότητα έναντι της εθνικής, παρ’ όλο που 

η καταγωγή τους είναι σλαβική. Αντίθετα η αλβανική εθνική ταυτότητα κυριαρχεί 

στους αλβανόφωνους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Βαλκανικών χωρών.
120

  

Μετά τις μετακινήσεις πληθυσμών που έγιναν κατά τη διάρκεια των πολέμων του 

20
ου

 αιώνα στα Βαλκάνια, με τελευταίους τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία (1991-

1999) δεν υπάρχουν πλέον στα Βαλκάνια περιοχές συνύπαρξης μουσουλμάνων και μη 

μουσουλμάνων, όπως υπήρχαν κατά την Οθωμανική περίοδο. Η διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έφερε όμως και την απομάκρυνση των μουσουλμάνων 

από τις Βαλκανικές χώρες, στις οποίες παρέμειναν μουσουλμανικοί πληθυσμοί ως 

μειονότητες πλέον. Σε αυτές τις μειονότητες οι Βαλκανικές χώρες, σύμφωνα με τις 

διεθνείς συνθήκες, που είχαν υπογράψει, παραχώρησαν θρησκευτικές ελευθερίες.
121

 

Η ίδρυση του νέου κοσμικού κράτους από τον Κεμάλ Ατατούρκ και η 

διαμόρφωση της νέας τουρκικής εθνικής ταυτότητας είχαν ως συνέπεια, οι μη 

τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων να απομακρυνθούν από την τουρκική 

θρησκευτική επιρροή, προβάλλοντας την ιδιότητα τους ως αυτοχθόνων και την 

παρουσία τους στα Βαλκάνια πριν από την Οθωμανική κατάκτηση.
122

 

Τα κομμουνιστικά καθεστώτα, που επικράτησαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

στις Βαλκανικές χώρες, επέβαλαν περιορισμούς στις θρησκευτικές δραστηριότητες των 

μουσουλμάνων, στην Αλβανία δε τις απαγόρευσαν.
123

 Σημαντικές μεταβολές στη 

συμπεριφορά των μουσουλμάνων παρατηρήθηκαν με την επίδραση και της 

βιομηχανοποίησης των χωρών και της αστικοποίησης του πληθυσμού, όπως στην 
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ενδυμασία των γυναικών (μαντήλα), που καταργήθηκε και στην κατανάλωση τροφών, 

που απαγορεύονται από την Ισλαμική θρησκεία (χοιρινού κρέατος και αλκοόλης).
124

 

Μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων οι μουσουλμάνοι σε όλες τις 

χώρες των Βαλκανίων ίδρυσαν πολιτικά κόμματα, εκτός από την Αλβανία, όπου δεν 

επετράπη η ίδρυση κομμάτων με βάση την εθνικότητα ή τη θρησκεία.
125

 

Οι μουσουλμάνοι απορρίπτουν πλέον την ταυτοποίηση τους, με βάση τη θρησκεία 

τους και ταυτοποιούνται με βάση την εθνικότητα τους ή την ονομασία της χώρας τους 

(Βόσνιοι), ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνονται οι δεσμοί τους με το Ισλάμ. Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται η «αναβίωση του Ισλάμ» και η «επιστροφή στη θρησκεία» σε όλη 

τη μετακομμουνιστική Ευρώπη, όπως και στα Βαλκάνια, όμως σε διαφορετική έκταση 

σε κάθε κράτος.
126

 

Κατά τον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1992-1995) οι μουσουλμανικές χώρες 

έστειλαν υλική, οικονομική βοήθεια και όπλα στους Βόσνιους Μουσουλμάνους, ενώ 

αρκετές χιλιάδες μαχητές (μουτζαχιντίν) έλαβαν μέρος στις μάχες.
127

 

Σύμφωνα με τον Xavier Bougarel, σε σχέση με την ισλαμική τρομοκρατία, 

«Διαπιστώθηκε η παρουσία της «Αλ-Κάιντα» στα Βαλκάνια, καθώς στελέχη του 

αρχηγού της οργάνωσης Οσάμα Μπίν Λάντεν και μερικοί από τους τρομοκράτες που 

ήταν υπεύθυνοι για τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και την Μαδρίτη έχουν παραμείνει για 

ένα χρονικό διάστημα στην περιοχή. Φαίνεται ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και σε 

μικρότερη έκταση η Αλβανία χρησίμευσαν – και ακόμη χρησιμεύουν- ως καταφύγια 

για μέλη της Αλ-Κάιντα και για άλλους ριζοσπάστες ισλαμιστές, καταζητούμενους στις 

χώρες τους».
128

 Ωστόσο οι τοπικοί «τζιχαντιστές», που είχαν προσηλυτιστεί από ξένους 

«τζιχαντιστές» κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας δεν φαίνεται να 

αποτελούν σοβαρή απειλή για την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η δράση τους δεν 

επεκτάθηκε πέρα από τις τοπικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και δεν διαπιστώθηκε 

εμπλοκή τους σε καμιά τρομοκρατική επίθεση κατά της Δύσης.
129

 

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 και 

στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2016, που πραγματοποιήθηκαν από φανατικούς 

ισλαμιστές, υποστηρικτές του Ισλαμικού κράτους (ISIS), το οποίο έχει δημιουργηθεί 

τελευταία στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, επαναφέρουν το θέμα της παρουσίας του 
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Ισλάμ στην Ευρώπη με δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα και θέτουν σε δοκιμασία 

την μέχρι τώρα ανεκτική στάση των Ευρωπαίων έναντι των μουσουλμάνων, σε 

συνδυασμό και με το τεράστιο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα που δημιουργεί ο 

συνεχιζόμενος πόλεμος στη Συρία και το Ιράκ. Η ξενοφοβία επανέρχεται και η κρατική 

ασφάλεια καθίσταται πρωταρχική επιδίωξη των κρατών. Αυτή κατάσταση θα έχει 

επιπτώσεις και στην αντιμετώπιση των μουσουλμανικών μειονοτήτων στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς αυξάνει την ανησυχία των πολιτών για την 

ασφάλεια τους.  

 

Κεφάλαιο 3
ο
  

3. Μελέτη περίπτωσης της τουρκικής μειονότητας στη 

Βουλγαρία 

3.1. Η στάση του Βουλγαρικού κράτους απέναντι στην τουρκική 

μειονότητα και τα  μειονοτικά δικαιώματα 

 

3.1.1. Χρονική περίοδος 1878-1944 

 

Η κατάκτηση της Βουλγαρίας από τους Οθωμανούς Τούρκους στο τέλος του 14
ου

 

αιώνα, δεκαετία του 1390, είχε ως συνέπεια την εγκατάσταση Οθωμανικού πληθυσμού 

στα εδάφη της.
130

 Μετά την απελευθέρωση της Βουλγαρίας και τη δημιουργία 

αυτόνομου Βουλγαρικού κράτους με τις συνθήκες του Αγίου Στεφάνου και του 

Βερολίνου το 1878
131

, παρέμεινε στη χώρα ένα τμήμα τουρκικού πληθυσμού. Στην 

απογραφή του 1880-1881 ο συνολικός πληθυσμός της Βουλγαρίας ήταν 2.823.865 

άτομα, εκ των οποίων 1.919.067 Βούλγαροι (67,96%) και 701.984 άτομα τουρκικής 

καταγωγής (24,86%).
132

 Έκτοτε παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση του τουρκικού 

πληθυσμού, λόγω μετανάστευσης προς την Τουρκία και το 1910 το ποσοστό αυτού 

ήταν 11,63% του συνολικού πληθυσμού.
133

 Μαζική έξοδος τουρκικού πληθυσμού 

έλαβε χώρα το 1913-1914 μετά τους Βαλκανικούς πολέμους.
134
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Η τουρκική μειονότητα συγκεντρώνεται κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας, 

στην λεκάνη του ποταμού Άρδα και στα βορειοανατολικά στην περιοχή της 

Δοβρουτσάς. Επίσης ζουν σε διασκορπισμένες κοινότητες στις περιοχές των οροσειρών 

του Αίμου (Στάρα Πλάνινα) και της Ροδόπης.
135

 

Στις Συνθήκες του Αγίου Στεφάνου και του Βερολίνου του 1878 περιλαμβανόταν 

η υποχρέωση της Βουλγαρίας να προστατεύει τις μειονότητες, ενώ στο Σύνταγμα του 

Turnovo (1879) στο άρθρο 57 προβλεπόταν η ισότητα έναντι του νόμου για όλους τους 

Βούλγαρους πολίτες. Στη συνέχεια μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο με το άρθρο 50 της 

Συνθήκης του Νεϊγύ υποχρεωνόταν η Βουλγαρία να υπογράψει μία Συνθήκη για την 

προστασία των μειονοτήτων και «να διασφαλίσει την πλήρη προστασία της ζωής και 

ελευθερίας όλων των κατοίκων της Βουλγαρίας, χωρίς διάκριση γέννησης, εθνικότητας, 

γλώσσας, φυλής ή θρησκείας».
136

  

Η πολιτική δράση όμως, σύμφωνα με τον Ali Eminov, κατευθυνόταν εξ’ αρχής 

προς τον σχηματισμό «ενός έθνους-κράτους εδαφικά, πολιτιστικά και γλωσσικά 

ενοποιημένου, εξαφανίζοντας την πολιτιστική διαφορετικότητα μέσω αφομοίωσης ή 

μετανάστευσης των εθνοτικών μειονοτήτων της χώρας», θεωρώντας ως δεδομένο ότι: 

έθνος= γλώσσα= εδαφική επικράτεια= κράτος.
137

  

  

3.1.2. Κομμουνιστική εποχή (1945-1989) 

  

Η Βουλγαρία και η Τουρκία, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

υπέγραψαν διάφορες συμφωνίες με τις οποίες επιτράπηκε η μετακίνηση μελών της 

μειονότητας στη Τουρκία και υπολογίζεται, ότι μέχρι το 1978 περίπου 200.000-280.000 

άτομα μετανάστευσαν. Σύμφωνα με την απογραφή του 1965, υπολογίζεται, ότι τα 

άτομα της τουρκικής μειονότητας ανέρχονταν σε 746.755.
 138

 

Το πρώτο Σύνταγμα της Κομμουνιστικής Βουλγαρίας του 1947 παρείχε 

δικαιώματα στις μειονοτικές ομάδες, όπως στο άρθρο 71 που προέβλεπε ότι «οι εθνικές 

μειονότητες έχουν το δικαίωμα να διδάσκονται την ομιλούμενη γλώσσα και να την 

αναπτύσσουν, καθώς και να αναπτύσσουν τον εθνικό τους πολιτισμό». Έτσι, όσον 

αφορά στην τουρκική μειονότητα, δημιουργήθηκε τμήμα Τουρκικών Σπουδών στο 
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Πανεπιστήμιο της Σόφιας, γίνονταν δημοσιεύσεις στον τύπο στην τουρκική γλώσσα και 

δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη του πολιτισμού τους και κατ’ επέκταση της μητρικής 

τους γλώσσας.
139

 Ιδιαίτερα ενθαρρύνθηκε η δημιουργία σχολείων της τουρκικής 

μειονότητας.
140

 

Στη συνέχεια όμως, παρατηρούμε μία ριζική μεταστροφή της Βουλγαρικής 

πολιτικής απέναντι στην τουρκική μειονότητα, που προήλθε από την αλλαγή στάσης 

του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας, η οποία οδήγησε στη συγχώνευση των 

μειονοτικών σχολείων με τα Βουλγαρικά, μετέπειτα  στην κατάργηση της διδασκαλίας 

της τουρκικής γλώσσας στα Βουλγαρικά σχολεία και το 1974 στην παύση της 

λειτουργίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Άλλα 

μέτρα, που ελήφθησαν απέναντι στην τουρκική μειονότητα ήταν η απαγόρευση της 

συμμετοχής μελών της μειονότητας ως στελεχών στην αστυνομία και στο στρατό, ενώ 

οι κατατασσόμενοι να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό 

απασχολούνταν σε μονάδες χωρίς οπλισμό, στάση που δείχνει ,κατά τον Hugh Poulton, 

την έλλειψη εμπιστοσύνης των Βουλγάρων προς την τουρκική μειονότητα.
141

  

Το 1971 το πρόγραμμα του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος ανέφερε ως 

επιδίωξή του να φέρει πιο κοντά τους πολίτες με διαφορετική εθνικότητα και η φράση 

«ενοποιημένο Βουλγαρικό σοσιαλιστικό έθνος» επικράτησε στο δημόσιο λόγο. Ενώ το 

Σύνταγμα του 1947 αναγνώριζε εθνικές μειονότητες, το Σύνταγμα του 1971 

αναφερόταν σε «πολίτες μη Βουλγαρικής καταγωγής» (Άρθρο 45). Από το 1985 έως το 

1990 οι Βούλγαροι αναγνώριζαν ως μειονότητες μόνο τους Εβραίους και τους 

Αρμένιους, που δεν αριθμούσαν πολλά άτομα.
142

  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Βουλγαρική πολιτική άσκησε πιέσεις στην 

τουρκική μειονότητα για αλλαγή των μουσουλμανικών ονομάτων με βουλγαρικά και 

εγκατάλειψη της μουσουλμανικής θρησκείας. Οι Βουλγαρικές αρχές έβλεπαν με 

δυσπιστία την ισλαμική θρησκεία και την θεωρούσαν ως παράγοντα, που απομάκρυνε 

τη μειονότητα από την προσέγγιση στην κομμουνιστική ιδεολογία και πρακτική. Ο 

Βουλγαρικός τύπος έδειχνε με κάθε τρόπο τη δυσπιστία και την δυσαρέσκεια του 

απέναντι στη μουσουλμανική θρησκεία, δημοσιεύοντας σε διάφορες εφημερίδες, όπως 
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η Nova Svetlina (1985): «η νηστεία το μήνα του Ραμαζανίου δεν ήταν παρά μια 

καταστροφική δεισιδαιμονία».
143

   

Κατά το χρονικό διάστημα από το 1984 έως το 1989, το τελευταίο της 

κομμουνιστικής περιόδου, εφαρμόσθηκε από τη Βουλγαρία αφομοιωτική πολιτική 

απέναντι στην τουρκική μειονότητα. Η τουρκική μειονότητα εξαναγκάστηκε να προβεί 

σε αλλαγή των ονομάτων και πολλά μέλη της κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία, 

εξαιτίας της αντίδρασης τους σε αυτή την πολιτική. Άλλα μέτρα ήταν η απαγόρευση 

των παραδοσιακών τουρκικών ρούχων και της τουρκικής γλώσσας σε δημόσιους 

χώρους.
144

 Η τουρκική μειονότητα αντέδρασε σε αυτή την πολιτική με μαζικές 

διαμαρτυρίες στις αρχές του 1989, αλλά το Βουλγαρικό κράτος προχώρησε σε 

κατασταλτικές ενέργειες και εκδιώξεις, με αποτέλεσμα μέχρι τον Αύγουστο του 1989 

να έχουν αποχωρήσει 300.000 μέλη της τουρκικής μειονότητας από τη Βουλγαρία προς 

την Τουρκία.
145

 

 

3.1.3. Μετακομμουνιστική περίοδος (1989 έως σήμερα)  

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1992, επί συνολικού πληθυσμού 8.487.317 

ατόμων οι Βούλγαροι ήταν 7.271.185 (85,67%) και η τουρκική μειονότητα 800.052 

(9,43%), ενώ στην απογραφή του 2011 ο συνολικός πληθυσμός ήταν 7.364.570, οι 

Βούλγαροι 5.664.624 (84,8%) και η τουρκική μειονότητα 588.318 (8,8%) άτομα 

(δεύτερη σε μέγεθος εθνοτική ομάδα).
146

 

Στις 10 Νοεμβρίου 1989 ο Todor Zhivkov, αρχηγός του  Βουλγαρικού κράτους, 

καθαιρέθηκε και νέος αρχηγός ανέλαβε ο Petar Mladenov. Σύντομα η μειονοτική 

πολιτική της Βουλγαρίας άλλαξε και καταργήθηκαν οι νόμοι, στους οποίους είχε 

βασιστεί η προηγούμενη καταπιεστική πολιτική. Έτσι μέλη της τουρκικής μειονότητας 

που είχαν εξοριστεί, επέστρεψαν στον τόπο διαμονής τους και όσοι είχαν καταδικαστεί 

για ενέργειες κατά του κράτους, απελευθερώθηκαν. Στις  29 Δεκεμβρίου 1989 ελήφθη 

μία Κυβερνητική απόφαση, με την οποία οι Τούρκοι της Βουλγαρίας επιτρεπόταν να 
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έχουν πάλι τα τουρκικά ονόματά τους, να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και 

να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στη ζωή τους.
147

   

 

3.1.3.1. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των μειονοτικών 

δικαιωμάτων  

 

Το Σύνταγμα του 1991
148

προβλέπει: «η Δημοκρατία της Βουλγαρίας θα είναι ένα 

ενιαίο κράτος», «ουδεμία εδαφική αυτονομία θα επιτρέπεται μέσα σε αυτό» και «η 

εδαφική ακεραιότητα θα είναι απαραβίαστη» (άρθρο 2). Στο άρθρο 3 αναφέρεται: «η 

Βουλγαρική θα είναι η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας», το άρθρο 6 (παρ. 2) 

προβλέπει: «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και απαγορεύεται κάθε 

προνόμιο ή περιορισμός των δικαιωμάτων με βάση τη φυλή, την εθνική ή κοινωνική 

καταγωγή, τον εθνοτικό αυτοπροσδιορισμό, το φύλο, τη θρησκεία, εκπαίδευση, γνώμη, 

πολιτική πεποίθηση, προσωπική ή κοινωνική θέση ή περιουσία», ενώ το άρθρο 11 (παρ. 

4) δεν επιτρέπει «πολιτικά κόμματα με εθνοτικά, φυλετικά ή θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά».
149

 Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι η Βουλγαρία είναι η μόνη 

Ευρωπαϊκή χώρα, που το Σύνταγμά της απαγορεύει την σύσταση πολιτικών κομμάτων 

με θρησκευτικό ή εθνοτικό περιεχόμενο.
150

 

Στο άρθρο 13 προβλέπεται: «η άσκηση της λατρείας κάθε θρησκείας θα είναι 

χωρίς περιορισμούς» (παρ. 1), «οι θρησκευτικοί θεσμοί θα είναι χωριστοί από το 

κράτος» (παρ. 2), «η Ανατολική Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία θα θεωρείται η 

παραδοσιακή θρησκεία στη Βουλγαρία» (παρ. 3), «οι θρησκευτικοί θεσμοί και 

κοινότητες και η θρησκευτική πίστη δεν θα χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς» 

(παρ. 4).
151

  

Το άρθρο 29 (παρ. 1) ορίζει ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε  

«βίαια αφομοίωση».
152

 

Στο Σύνταγμα δόθηκε ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων στους πολίτες μη 

βουλγαρικής καταγωγής και άρθηκε η νομοθετική απαγόρευση της διδασκαλίας της 

τουρκικής γλώσσας. Το Σύνταγμα προβλέπει: «οι πολίτες, για τους οποίους η 

                                                 
147

Poulton, op. cit., pp. 163-164 
148

Όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια (2003, 2005, 2006, 2007). National Assembly of the Republic of 

Bulgaria, <http://www.parliament.bg/en/const> , (ανακτήθηκε 4/6/2016) 
149

Ibid 
150

Eminov, op. cit., p. 167  
151

National Assembly of the Republic of Bulgaria, <http://www.parliament.bg/en/const> , (ανακτήθηκε 

4/6/2016) 
152

Ibid 



Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 

ΠΜΣ Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 

 47 

βουλγαρική γλώσσα δεν είναι η μητρική, δικαιούνται ταυτόχρονα με την υποχρεωτική 

μελέτη της βουλγαρικής γλώσσας να μελετούν και να χρησιμοποιούν τη μητρική τους» 

(άρθρο 36,παρ. 2).
153

  

Στο άρθρο 37 προβλέπεται: «η ελευθερία της συνείδησης, ελευθερία της σκέψης 

και η επιλογή της θρησκείας και των θρησκευτικών ή αθεϊστικών απόψεων θα είναι 

απαραβίαστη» (παρ. 1) και «η ελευθερία της συνείδησης και θρησκείας δεν θα 

ασκούνται σε βάρος της εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας και 

δημόσιων αξιών ή σε βάρος των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων» (παρ. 2).
154

  

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, «ο καθένας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εθνικές 

και πολιτιστικές αξίες, καθώς και να αναπτύσσει τον πολιτισμό του, σύμφωνα με την 

εθνική καταγωγή του, το οποίο είναι αποδεκτό και διασφαλίζεται από τους νόμους» 

(άρθρο 54,παρ. 1). 
155

  

Όπως επισημαίνει η Maeva M., σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του 

Συντάγματος, το Νοέμβριο του 1991, η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα, με το οποίο 

επιτρεπόταν η μελέτη της μητρικής γλώσσας ως μάθημα επιλογής στη σχολική 

εκπαίδευση και η τουρκική γλώσσα άρχισε να χρησιμοποιείται στα Μ.Μ.Ε.
 156

 

Η Βουλγαρία έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης το Μάιο του 1992 και τον 

Δεκέμβριο του 1992 υπέγραψε μία συμφωνία συνεργασίας με την Ε.Ε, στην οποία 

περιλαμβανόταν και η προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων.
157

Στις 

21 Σεπτεμβρίου 1998  υπέγραψε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Χάρτη και τον επικύρωσε 

στις 7 Ιουνίου 2000
158

. Η Βουλγαρική κυβέρνηση υπέγραψε τη Σύμβαση- Πλαίσιο για 

την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης τον 

Οκτώβριο του 1997 και την επικύρωσε το 1999.
159
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Στο Πρόγραμμα Δράσης 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη γνώμη της για 

την αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Βουλγαρία 

συνεχίζει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, έχει επικυρώσει τη 

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά στην ευθυγράμμιση της 

νομοθεσίας της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και αναγνωρίζει, ότι πρέπει να γίνουν 

κάποια βήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μειονοτήτων». Σχετικά με 

την τουρκική μειονότητα σημειώνει: «αντιπροσωπεύεται επαρκώς στην πολιτική ζωή 

και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, σε αντίθεση με τη χαμηλή εκπροσώπηση της ως 

αξιωματικών στο στρατό και στη δημόσια διοίκηση. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί η 

εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, της μειονότητας». Στο τέλος η Επιτροπή 

συμπεραίνει ότι η Βουλγαρία εκπληρώνει τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
160

 

Σπουδαίο ρόλο στη θέσπιση των νομικών εγγυήσεων για την προστασία των 

εθνικών μειονοτήτων στις Βαλκανικές Χώρες διαδραμάτισαν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί. 

Σημαντικά βήματα προς την επίσημη αναγνώριση της τουρκικής εθνικής μειονότητας 

έγιναν από την Βουλγαρία με την υπογραφή το 1997 της Σύμβασης-Πλαισίου για την 

Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τη συνάντηση των Τούρκων υπουργών με 

την Βουλγαρική κυβέρνηση το 2001.
161

 

Η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Δεκέμβριο του 2002 το νέο νόμο για τις θρησκείες, 

ο οποίος εγγυάται την ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από τη θρησκεία του κάθε 

ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ετήσιες εκθέσεις της (1998-2004) σημειώνει 

την πρόοδο της Βουλγαρίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά 

στα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκπληρώνει τα Κριτήρια, που είχε θέσει το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κοπεγχάγη το 1993.
162

 

Η Maeva M. συμπεραίνει, ότι τα τελευταία 15 χρόνια (1989-2004) η Βουλγαρία 

έχει επιτύχει πολλά για τη βελτίωση της κατάστασης της τουρκικής μειονότητας και 

έχει καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες, ώστε να συμμορφώσει τη νομοθεσία της, 

σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα, να δημιουργήσει βιώσιμα δημοκρατικά 
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ιδρύματα και να αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών της. Σημαντικό βήμα αποτελεί, 

κατά την Maeva, η ψήφιση νόμου περί Προστασίας από τις Διακρίσεις (2003) και η 

συνεχής προσπάθεια του Εθνικού Συμβουλίου για Εθνοτικά και Δημογραφικά θέματα 

για την επίλυση των προβλημάτων της τουρκικής μειονότητας στη χώρα (από το 

1997).
163

  

Η Βουλγαρία περιέλαβε στον Ποινικό Κώδικα τα εγκλήματα ρατσιστικού, 

εθνικού ή εθνοτικού μίσους ή με κίνητρο τη θρησκεία (λόγος μίσους, βία, βία του 

όχλου, εκφοβισμός) (άρθρα 162, 163, 164, 165) και επέβαλε αυξημένες ποινές στην 

ανθρωποκτονία και στις σωματικές βλάβες (άρθρα 116, 131).
164

 

Στις 14 Ιουνίου του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε, ότι η Βουλγαρία 

πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξη και αποφάσισε να γίνει μέλος της από 

την 1/1/2007, όπως και έγινε.
165

  

Με τη συμμετοχή της στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς η Βουλγαρία αναγνωρίζει 

επίσημα τουρκική/ μουσουλμανική μειονότητα, εθνική και θρησκευτική και εγγυάται 

την άσκηση των δικαιωμάτων, που προστατεύονται από όλες τις προαναφερόμενες 

σχετικές Συμβάσεις. Προς τον σκοπό αυτό σημαντική είναι και η βοήθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία δεν είναι πλέον απομονωμένη χώρα και η 

τουρκική/ μουσουλμανική μειονότητα δικαιούται να προσβλέπει σε ένα καλύτερο 

μέλλον. Από την άλλη πλευρά το πολιτικό όφελος για την ίδια την Βουλγαρία είναι η 

μείωση της εσωτερικής έντασης που προκαλούσε το μειονοτικό ζήτημα και η επίτευξη 

σταθερότητας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή εσωτερικών κινδύνων 

κρατικής ασφαλείας. Επιπλέον η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει 

την εδαφική της ακεραιότητα. 

Η τουρκική μειονότητα, όπως επισημαίνει και η Maeva, ήθελε την ένταξη της 

Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πίστευε, ότι μετά την ένταξη θα υπήρχε 

οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητα ζωής στη χώρα. Επίσης τα 

μέλη της μειονότητας θεωρούσαν, ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 

Ευρωπαίοι πολίτες, θα απολαμβάνουν τα οφέλη του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και θα 

προστατεύονται τα δικαιώματά τους.
166
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Βλέπε Legislationline, “Criminal Code of the Republic of Bulgaria (1968, amended 2010)”, 

 <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39> ,(ανακτήθηκε 28/6/2016) 
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3.1.3.2. Πολιτική εκπροσώπηση της τουρκικής μειονότητας 

 

Στις 4 Ιανουαρίου 1990 ιδρύθηκε από τον Ahmed Dogan το Κίνημα για τα 

Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (DPS). Πρωταρχικός στόχος του ήταν η υπεράσπιση 

των εθνοτικών και θρησκευτικών ελευθεριών της τουρκικής μειονότητας, όπως 

ισχυρίζονταν και ότι δεν αποτελούσε  πολιτικό κόμμα, καθώς απαγορεύονταν η ίδρυση 

κομμάτων με εθνοτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, σύντομα δε, το Φεβρουάριο 

του 1990 αριθμούσε 100.000 μέλη.
 167

  

Στις εκλογές της 10
ης

 και 17
ης

  Ιουνίου 1990, το Κ.Δ.Ε πήρε 23 έδρες της 

Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης. Στις 28 Ιουνίου 1990 η Κυβέρνηση, αφού προηγήθηκαν 

αρκετές διαμαρτυρίες σε βάρος του Κινήματος, δήλωσε ότι μπορούσαν να 

συμμετάσχουν στις εκλογές οργανισμοί και κινήματα, που δεν ήταν πολιτικά κόμματα, 

σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο. Το Κ.Δ.Ε κατάφερε, υπό την ηγεσία του Ahmed 

Dogan, να προασπίσει τα συμφέροντα της τουρκικής μειονότητας με προσεκτικές 

κινήσεις και πέτυχε την αποκατάσταση των μουσουλμανικών ονομάτων, την 

επαναλειτουργία των Μ.Μ.Ε της τουρκικής μειονότητας και μέτρα για την εκπαίδευση 

της τουρκικής μειονότητας.
168

 

 Παρά τις απαγορεύσεις του Συντάγματος της Βουλγαρίας του 1991, που 

απαγόρευε τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων με θρησκευτική, φυλετική ή εθνική 

ταυτότητα, το Κίνημα έλαβε μέρος στις βουλευτικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου 1991, 

αφού η κεντρική εκλογική επιτροπή είχε αποφασίσει να λάβουν μέρος στις εκλογές 

όλοι οι σχηματισμοί, που είχαν συμμετάσχει και στις αμέσως προηγούμενες και είχε 

κρίνει ότι το Κίνημα  δεν αποτελούσε πολιτικό κόμμα. Το Κίνημα έλαβε το 7,55% των 

ψήφων και 24 έδρες στην Εθνοσυνέλευση. Επίσης στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που 

έλαβαν χώρα ταυτόχρονα, το Κ.Δ.Ε είχε επιτυχία στον έλεγχο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, στις περιοχές, που αποτελούσε την πλειοψηφία, όπως στην περιοχή 

Kardzali.
169
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«Το Κ.Δ.Ε δραστηριοποιούνταν παράνομα ήδη από την περίοδο της εκστρατείας αφομοίωσης επί 
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Bell, John, “The ‘Revival Process’: The Turkish and Pomak minorities in Bulgarian politics” στο 

“Ethnicity and Nationalism in East Central Europe and the Balkans”, επιμ. Sfikas, Thanasis and Williams, 
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Προ των εκλογών, αλλά και μετά τις εκλογές Βούλγαροι βουλευτές του 

Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος κατέθεσαν έφεση στο Συνταγματικό 

Δικαστήριο, στη μεν πρώτη περίπτωση για να απαγορευτεί η συμμετοχή του Κ.Δ.Ε στις 

εκλογές, στη δε δεύτερη να ακυρωθεί η εκλογή των Βουλευτών του Κ.Δ.Ε, επειδή κατά 

τη γνώμη τους αυτό αποτελούσε ένα εθνο-θρησκευτικό κόμμα. Το Κ.Δ.Ε αντέκρουσε 

αυτούς τους ισχυρισμούς και πρόβαλε τη θέση, ότι δεν ήταν εθνο-θρησκευτικό κόμμα 

και ότι τα στελέχη του δεν ήταν μόνο τουρκικής καταγωγής και μουσουλμάνοι. Η 

απόφαση του 12μελούς Συνταγματικού Δικαστηρίου έπρεπε να ληφθεί με πλειοψηφία 7 

ψήφων για την αποδοχή της έφεσης και επειδή ένα μέλος του Δικαστηρίου είχε πεθάνει 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τελικά οι ψήφοι ήταν 6 υπέρ της έφεσης και 5 κατά, 

με αποτέλεσμα η έφεση να απορριφθεί και να θεωρείται εφεξής το Κ.Δ.Ε ως νόμιμο 

κόμμα.
170

 

Έκτοτε το Κ.Δ.Ε συμμετέχει ανεμπόδιστα στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές 

εκλογές. Στις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές της 5
ης

 Οκτωβρίου 2014 έλαβε ποσοστό 

ψήφων 14,84% και 38 έδρες στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, αποτελεί δε την τρίτη 

πολιτική δύναμη της χώρας.
171

 Επίσης συμμετέχει και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τον Μάϊο του 2014 έλαβε 17,27% των ψήφων, εκλέγοντας 4 

Ευρωβουλευτές.
172

 

 

3.1.3.3. Διαπιστώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

Βουλγαρία 

 

Η Βουλγαρία, όπως και όλες οι χώρες της Ευρώπης, εξακολουθεί να επιθεωρείται 

από το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στην 5
η
 αναφορά της το 2014 διαπιστώνει πρόοδο στην 

ποινική αντιμετώπιση της ανθρωποκτονίας με ρατσιστικά κίνητρα και σωματικών 

βλαβών, καθώς και στην εκπαίδευση των παιδιών από εθνοτικές μειονότητες αλλά 

απευθύνει συστάσεις για αυστηρότερες ποινικές προβλέψεις κατά των απειλών και 

δημόσιου λόγου, που στρέφεται κατά των μειονοτήτων και ανησυχεί για τη δράση 
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ορισμένων ακραίων ομάδων και πολιτικών κομμάτων στη Βουλγαρία σε βάρος των 

μουσουλμάνων και των μειονοτήτων, όπως τα περιστατικά προσβολής και βίας κατά 

της μουσουλμανικής κοινότητας με απειλές και προπηλακισμούς κατά γυναικών με 

μαντήλες και κατά μουσουλμανικών σχολείων και τζαμιών, τα επεισόδια στις 20 Μαΐου 

2011 έξω το τζαμί Μπάνια Μπάσι στη Σόφια από υποστηρικτές του εθνικιστικού 

κόμματος «Ατάκα» και η επίθεση το Νοέμβριο του 2013 σε βάρος άνδρα της τουρκικής 

μειονότητας.
 173

 

Για την αναφερόμενη επίθεση στο τζαμί Μπάνια Μπάσι ο Ανώτατος Μουφτής 

υπέβαλε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 

εκδίκασε την υπόθεση και με απόφασή του στις 24 Φεβρουαρίου 2015 διαπίστωσε 

παράβαση από την Βουλγαρία του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας και 

καταδίκασε το Βουλγαρικό κράτος σε χρηματική ποινή.
174

 

 

3.2. Παράγοντες που καθιστούν την τουρκική μειονότητα 

πρόβλημα κρατικής ασφάλειας 

 

Από τα παραπάνω άρθρα (2 και 11) του Συντάγματος του 1991 γίνεται αντιληπτό 

ότι το Βουλγαρικό κράτος αντιμετωπίζει το ζήτημα των μειονοτήτων και βασικά της 

τουρκικής μειονότητας, που είναι η μεγαλύτερη, θέτοντας ως προτεραιότητα την 

κρατική ασφάλεια, αφού δεν αφήνει περιθώρια για διεκδίκηση εδαφικής αυτονομίας 

και αποσχιστικές βλέψεις και ούτε καν αναφέρει τον όρο «μειονότητα», αλλά 

αναφέρεται σε πολίτες, των οποίων προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα. Παραχωρεί 

όμως στην τουρκική μειονότητα τα προβλεπόμενα από τις Διεθνείς Συμβάσεις και 

Διακηρύξεις μειονοτικά δικαιώματα, τα οποία ενέταξε και στο εσωτερικό Δίκαιο 

(Σύνταγμα και νόμους). 

Η τουρκική εθνικότητα και η μουσουλμανική θρησκεία, που συνδέουν την 

τουρκική μειονότητα με την Τουρκία, με την οποία διατηρεί σχέσεις και η οποία 
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εξακολουθεί να θεωρείται ως απειλή από την Βουλγαρία, δεδομένου του βεβαρυμένου 

ιστορικού παρελθόντος, λόγω της μακραίωνης Οθωμανικής κατάκτησης και ιδιαίτερα 

μετά τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, οι πολεμικές 

συγκρούσεις μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης και τα  πρόσφατα γεγονότα στην Κριμαία και 

Ανατολική Ουκρανία είναι βασικοί παράγοντες, που οδηγούν το Βουλγαρικό κράτος, 

στην «ασφαλειοποίηση» του ζητήματος της τουρκικής μειονότητας, την οποία βλέπει 

ως απειλή για την ασφάλειά του και την εδαφική του ακεραιότητα. 

Η Βουλγαρική εθνική συνείδηση, που είχε σχηματισθεί πριν από την 

απελευθέρωση από την Οθωμανική κυριαρχία και τα κοινά χαρακτηριστικά του 

Βουλγαρικού έθνους (κοινή καταγωγή, γλώσσα και θρησκεία) καθόρισαν τη 

συμπεριφορά των Βουλγάρων απέναντι στο μουσουλμανικό πληθυσμό, που παρέμεινε 

στη χώρα μετά την ανεξαρτησία του Βουλγαρικού κράτους. Ειδικότερα την τουρκική 

μειονότητα οι Βούλγαροι έβλεπαν ως κάτι ξένο, καθώς δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα 

και δεν ήταν χριστιανοί, αλλά μουσουλμάνοι και τους θεωρούσαν ως οθωμανικό 

κατάλοιπο και ως απειλή για την ασφάλεια του κράτους, σε αντίθεση με τους 

Πομάκους που τους αντιμετώπιζαν σαν κάτι οικείο, καθώς μιλούσαν τη βουλγαρική 

γλώσσα.
175

 

Η «διαδικασία της αναγέννησης», όπως ονομάστηκε η αφομοιωτική πολιτική του 

Ζίβκοφ του 1985-1989, στηρίχθηκε στην άποψη μερικών Βουλγάρων ιστορικών, ότι 

μεγάλο μέρος της τουρκικής μειονότητας ήταν απόγονοι Βουλγάρων, που είχαν υποστεί 

αφομοίωση από τους Οθωμανούς κατακτητές, αφού είχαν εξαναγκαστεί να ασπαστούν 

την ισλαμική θρησκεία  και να ομιλούν την τουρκική γλώσσα. Αυτή η πολιτική 

αφομοίωσης του Ζίβκοφ επηρέασε αποφασιστικά και τα δυο μέρη, τόσο τη βουλγαρική 

πλειονότητα, όσο και την τουρκική μειονότητα. Η όλη υπόθεση επιτάχυνε τις 

δημοκρατικές διαδικασίες στη Βουλγαρία, καθώς άρχισαν να βλέπουν οι Βούλγαροι με 

μεγαλύτερη ευαισθησία τα μειονοτικά ζητήματα και να θεωρούν τον εθνικισμό ως 

σύμβολο του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού.
176

  

Σύμφωνα με έρευνες Βουλγάρων ειδικών επιστημόνων, που εξέτασαν τη 

συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των Βουλγάρων και της τουρκικής μειονότητας, η 

«διαφορετικότητα» ήταν γνωστή και παραδεκτή και κάθε εθνο-θρησκευτική ομάδα 

έβλεπε την άλλη ως «ξένη», αυτό δε ήταν φυσικό και επόμενο, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της. Έτσι οι «Τούρκοι» της μειονότητας έβλεπαν τους Βουλγάρους 
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ως άτομα που απέφευγαν τη σκληρή εργασία, οι δε Βούλγαροι είχαν τη γενική 

εντύπωση ότι οι «Τούρκοι» μειονοτικοί ήταν εργατικοί και είχαν και άλλες ικανότητες, 

αλλά και κακόβουλοι και εύκολοι στις διαμάχες και συγκρούσεις. Κάθε ομάδα 

θεωρούσε ότι σε κάποια στιγμή στο μέλλον μπορούσαν να οξυνθούν οι σχέσεις μεταξύ 

τους και έβλεπε την άλλη ομάδα, σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν, ως «καταπιεστές», 

τη δε ίδια ως «θύματα».
177

 

Στην πορεία του χρόνου η συνύπαρξη ενισχύθηκε από τις καλές σχέσεις γειτονίας, 

την ανταλλαγή δώρων στις θρησκευτικές γιορτές (από τη μία οι Βούλγαροι τους 

πρόσφεραν το Πάσχα κόκκινα αυγά, ενώ οι «Τούρκοι» κατά το Μπαϊράμι γλυκά ή 

αρνί), τη συμμετοχή σε οικογενειακές γιορτές (όπως γάμος, βάπτιση)  και τη διατήρηση 

σχέσεων κατανόησης μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Η συμμετοχή σε αυτές τις 

γιορτές και θρησκευτικές τελετές δείχνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό που 

επικρατεί  μεταξύ τους και η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για μία ειρηνική 

συνύπαρξη, χωρίς συγκρούσεις.
178

 

Οι Βαλκάνιοι λόγιοι συμφωνούν στη διαπίστωση, ότι η θρησκευτική και εθνική 

ανοχή υπήρχε στη βουλγαρική κοινωνία από την αρχή, μετά την απελευθέρωση της 

χώρας από τους Τούρκους (1878). Αυτή η στάση εξηγείται από το γεγονός, ότι οι 

Βούλγαροι επί αιώνες ήταν συνηθισμένοι να συνυπάρχουν με άλλους λαούς, 

διαφορετικής γλώσσας και θρησκείας. Η ειρηνική συνύπαρξη απαιτεί και ανοχή και 

αυτό συνέβαινε πάντοτε εκτός από τις περιόδους πολεμικών και πολιτικών 

αναταράξεων. Επίσης οι Βούλγαροι ουδέποτε ήταν θρησκευτικά φανατισμένοι υπέρ 

του χριστιανισμού και αυτό διευκόλυνε την ανοχή προς τη μουσουλμανική θρησκεία.
179

 

Οι σχετικές επιστημονικές έρευνες συμπέραναν, ότι οι Βούλγαροι δεν 

αναγνώριζαν πολιτικά δικαιώματα των μειονοτήτων και μόνο οι μισοί από αυτούς 

δέχονταν ως δικαίωμα των μειονοτήτων τη συμμετοχή στην πολιτική και στην 

κυβέρνηση με δικά τους πολιτικά σχήματα. Γι’ αυτό και έβλεπαν με καχυποψία το 

Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, που ίδρυσε ο Ahmed Dogan.
180

 

Οι σχέσεις μειονότητας-πλειονότητας στη Βουλγαρία καθορίστηκαν από ένα 

ειδικό σύστημα συνύπαρξης μεταξύ Βουλγάρων και Τούρκων, που στην πορεία των 

αιώνων ανέπτυξαν μηχανισμούς για την πρόληψη των συγκρούσεων σε τοπικό επίπεδο, 

                                                 
177

Ibid, p.17 
178

Georgieva, Tzvetana, “Coexistence as a System in the Everyday Life of Christians and Muslims in 

Bulgaria” στο Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in 

Bulgaria, επιμ. Antonina Zhelyazkova, International Centre for Minority Studies and Intercultural 

relations, Sofia, 1994, pp. 159-160 
179

Ibid, p. 25 
180

International Centre for Minority Studies and Intercultural Relation, op. cit., p.19 



Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 

ΠΜΣ Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 

 55 

οι οποίοι μερικές φορές ανατρέπουν αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, που μπορούν 

να θέσουν σε κίνδυνο την μεταξύ τους σχέση. Από την άλλη πλευρά όμως δεν πρέπει 

να παραβλέψουμε την ύπαρξη ιστορικών προκαταλήψεων και φόβου της πλειονότητας 

για τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, που είναι η αιτία της αρνητικής στάσης 

της απέναντι στα δικαιώματα των μειονοτήτων.
181

  

Αν και η πλειονότητα θεωρεί, ότι οι ισχυροί δεσμοί μέσα σε αυτή αποτελούν μια 

πηγή ασφάλειας και προστασίας, όταν αυτοί οι δεσμοί εντοπίζονται μεταξύ των 

μειονοτήτων, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής τους, 

όπως είναι ο υψηλός δείκτης γεννήσεων και ο γεωγραφικός διαχωρισμός των οικισμών 

τους, εκλαμβάνονται από την πλειονότητα ως επικίνδυνα.
182

 Μετά την ένταξη της 

Βουλγαρίας στην Ε.Ε η πλειονότητα επιθυμεί την απόκτηση της «Ευρωπαϊκής 

ταυτότητας» και δεν δέχεται τα μη Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Η θρησκεία και η 

γλώσσα καθορίζουν τα Ευρωπαϊκά ή μη χαρακτηριστικά και ο «ανατολιτισμός»
183

, που 

αποδίδουν οι Δυτικές χώρες στα Βαλκάνια, θεωρούν οι Βούλγαροι, ότι οφείλεται και 

εκπροσωπείται στη Βουλγαρία από την τουρκική μειονότητα.
184

 

Τα συμπεράσματα των ερευνών Βουλγάρων ειδικών επιστημόνων του Διεθνούς 

Κέντρου για Μειονοτικές Μελέτες και Διαπολιτισμικές Σχέσεις επιβεβαίωσαν την 

επιτυχία της ειρηνικής συνύπαρξης Βουλγάρων και τουρκικής μειονότητας, με βάση 

την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή. Όμως έδειξαν και ότι υπήρχε εχθρότητα και 

αρνητική προδιάθεση για την τουρκική μειονότητα σε μεγάλο μέρος των Βουλγάρων 

και ότι έβλεπαν τη μουσουλμανική θρησκεία ως παράγοντα δημιουργίας φανατισμού 

μέσα στη μειονότητα. Επίσης διαπίστωσαν ότι υπήρχαν κάποιοι αρνητικοί παράγοντες, 

που μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση στο μέλλον. Αυτοί οι παράγοντες 

ήταν η αφομοιωτική πολιτική της τελευταίας περιόδου Ζίβκοφ (1984-1989), που είχε 

σοβαρές συνέπειες και επηρέασε τη στάση της τουρκικής μειονότητας και η οικονομική 

κρίση, η οποία οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας ανεργία την τουρκική μειονότητα, που 

θεώρησε, ότι η ανεργία ήταν αποτέλεσμα άδικης μεταχείρισης από το κράτος σε βάρος 

τους. Οι έρευνες έδειξαν, ότι οι Βούλγαροι δεν ήθελαν να αναφέρεται ο όρος 

μειονότητα, επειδή θεωρούσαν, ότι αυτός ο όρος υπαινισσόταν πολιτικές επιδιώξεις και 

αποσχιστικές βλέψεις και είχαν το φόβο μιας πιθανής επανάληψης των γεγονότων του 
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1974 στην Κύπρο με την Τουρκική εισβολή και κατάληψη του βορείου τμήματος 

αυτής, με πρόσχημα την προστασία της τουρκικής κοινότητας της νήσου. Οι παλιοί 

φόβοι των Βουλγάρων, ότι η τουρκική μειονότητα αποτελούσε απειλή για το κράτος 

και την εδαφική του ακεραιότητα, επειδή αυτή (μειονότητα) επηρεαζόταν σε μεγάλο 

βαθμό από την Τουρκία, εξακολουθούσαν να υπάρχουν.
185 

 

Από την αρχή της μετακομμουνιστικής εποχής οι Βούλγαροι υιοθέτησαν το 

«Βουλγαρικό Εθνικό Μοντέλο» για τη μεταχείριση των μειονοτήτων, που απέκλειε τη 

βία, σε αντίθεση με τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία, που περιλάμβαναν 

πολεμική βία και εθνικές εκκαθαρίσεις. Το «Βουλγαρικό Εθνικό Μοντέλο» αναγνώριζε 

μειονοτικά δικαιώματα, μέχρις όμως ορισμένα όρια και μέσα στην ενιαία πολυεθνική 

και δημοκρατική κοινωνία και θεωρούσε απαγορευτική και παράνομη κάθε βλέψη για 

διεκδίκηση εδαφικής αυτονομίας και απόσχισης από οποιαδήποτε ομάδα.
186

  

Το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες ισχυρίσθηκε ότι έπαιξε κρίσιμο 

ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του μοντέλου. Πράγματι το Κίνημα ουδέποτε δήλωσε ότι 

είναι εθνοτικό κίνημα, δρούσε ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ουδέποτε έκανε λόγο για 

εδαφική αυτονομία και επιδίωκε την προώθηση των μειονοτικών θεμάτων.
187

 

Χωρίς να αγνοηθεί η ύπαρξη και η επίδραση των προκαταλήψεων και των 

στερεοτύπων του παρελθόντος για τα άτομα, που ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητα, 

η μετακομμουνιστική Βουλγαρία απέφυγε τις εθνοτικές συγκρούσεις και η κατάσταση 

σταδιακά βελτιώθηκε.
188

 

 

3.2.1. Η επίδραση της μουσουλμανικής θρησκείας (Ισλάμ) 

στις σχέσεις μεταξύ της τουρκικής μειονότητας και 

της Βουλγαρικής πολιτείας και κοινωνίας 

 

Σύμφωνα με τον Simeon Evstatiev «Η προέλευση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού χρονολογείται από την κατάκτηση της Βουλγαρίας από τους Οθωμανούς 

Τούρκους και οφείλεται σε δύο παράγοντες, τον αποικισμό από μουσουλμανικό 

πληθυσμό και την ισλαμοποίηση γηγενούς πληθυσμού. Οι μουσουλμάνοι της 
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Βουλγαρίας διαχωρίζονται στους Τουρκόφωνους, τους Σλαβόφωνους και τους 

Ρομά.»
189

  

Από την αρχή του ανεξάρτητου κράτους της Βουλγαρίας (1878) η επίσημη 

θρησκεία, όπως διακήρυσσαν οι Βούλγαροι, ήταν η Ορθόδοξη Χριστιανική, αλλά ίσα 

δικαιώματα είχαν και οι Βούλγαροι πολίτες, που ήταν μέλη άλλων εθνοτικών και 

θρησκευτικών ομάδων. Στην πράξη όμως αυτό δεν εφαρμόστηκε, καθώς πολλές φορές 

ασκήθηκε καταπιεστική πολιτική, που είχε ως σκοπό την ομογενοποίηση του κράτους. 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και οι αλλαγές των ονομάτων μελών των μειονοτήτων 

και οικισμών με επιδίωξη την εξάλειψη της οθωμανικής κληρονομιάς. Το 

κομμουνιστικό καθεστώς δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες στις μουσουλμανικές 

κοινότητες με αποκορύφωμα την αφομοιωτική πολιτική της κυβέρνησης Ζίβκοφ (1984-

1989).
190

 

Από την μετάβαση στο δημοκρατικό καθεστώς αποκαταστάθηκαν οι 

θρησκευτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των μουσουλμάνων και άρχισε ξανά να 

λειτουργεί το παραδοσιακό διοικητικό σύστημα των θρησκευτικών υποθέσεων των 

μουσουλμάνων, που αντιπροσωπεύονται από τον Ανώτατο Μουφτή και τα όργανά του, 

που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των τεμενών (τζαμιών) και τη διοίκηση των 

θρησκευτικών λειτουργών (χότζας και ιμάμης).
191

 

Αρχικά, ενώ η νέα κυβέρνηση εγγυήθηκε τα δικαιώματα των θρησκευτικών 

δογμάτων, η δημόσια πολιτική, προβάλλοντας τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, τα 

αγνόησε πλήρως, ιδιαίτερα το Ισλάμ. Αυτό δείχνει μία καχυποψία απέναντι στη 

μουσουλμανική μειονότητα.
192

 

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο αντίκτυπος στις σχέσεις της βουλγαρικής και 

μουσουλμανικής κοινωνίας από τα διεθνή γεγονότα, που σχετίζονται με το Ισλάμ. Η 

θρησκευτική εκπαίδευση, η οποία θεωρείται ιδιωτική υπόθεση και δεν χρηματοδοτείται 

από το κράτος, επιδεινώνει αντί να βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ χριστιανικού και 

μουσουλμανικού πληθυσμού, καθώς είναι αποκομμένη από την κοινωνική και πολιτική 

ζωή της χώρας.
193

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 οι μουσουλμάνοι αριθμούν τα 577.139 

άτομα, εκ των οποίων 546.004 άτομα δηλώνουν σουνίτες, 27.407 σιΐτες και 3.727 απλά 

                                                 
189

Evstatiev, Simeon, “Public Islam on the Balkans on a Wider Europe Context”, CPS International 

Policy Fellowship Program, 2005/2006, p.42  
190

Ibid, pp 43-44 
191

Ibid, p.45 
192

Ibid, p.40  
193

Ibid, pp 40-41 



Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 

ΠΜΣ Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 

 58 

μουσουλμάνοι, ενώ η τουρκική εθνική μειονότητα αποτελείται από 588.318 άτομα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 21,8% του πληθυσμού δεν απάντησε στο ερώτημα για τη 

θρησκεία, που ακολουθεί.
194

 

Από την μετάβαση στο δημοκρατικό καθεστώς παρατηρείται μία συνεχής 

διαδικασία επανισλαμοποίησης  του μουσουλμανικού πληθυσμού με επιστροφή στις 

θρησκευτικές ρίζες, φαινόμενο που έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Μέχρι τότε η 

πλειονότητα των μουσουλμάνων στη χώρα ακολουθούσε το λεγόμενο «δημοφιλές 

Ισλάμ», το χαρακτηριστικό του οποίου ήταν οι τοπικές τελετουργικές παραδόσεις και 

έθιμα, που κάποια ήταν αντίθετα με τα παγκόσμια καθιερωμένα δόγματα και 

τελετουργικά του Ισλάμ. Πλέον, με την επιστροφή στις ρίζες οι μουσουλμάνοι 

καθιστούν το Ισλάμ σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας τους και πολλοί από αυτούς 

εκπαιδεύτηκαν στην Ισλαμική Θεολογία στο εξωτερικό (κυρίως στην Τουρκία τα μέλη 

της τουρκικής μειονότητας και στις χώρες της Μέσης Ανατολής οι Πομάκοι).
195

 

Κατά τον Simeon Evstatiev «Συνολικά η ειρηνική, εθνοτική και θρησκευτική 

συνύπαρξη, που κληρονομήθηκε στη χώρα, διατηρείται μέχρι σήμερα και συνεχίζει να 

λειτουργεί επιτυχώς μετά τις δημοκρατικές αλλαγές. Αυτή η αμοιβαία κατανόηση 

επάξια θεωρείται ένα επίτευγμα της Βουλγαρίας, που ξεχωρίζει τη χώρα, σε σύγκριση 

με τις βίαιες εθνοτικές συγκρούσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Σε αυτό το στάδιο οι 

μουσουλμάνοι της Βουλγαρίας είναι μετριοπαθείς.»
196

 Ταυτόχρονα όμως διακρίνονται 

ορισμένοι παράγοντες, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ριζοσπαστικές διαθέσεις 

σε τμήμα των μουσουλμάνων, κυρίως σε περιοχές της Ροδόπης, όπως τα κοινωνικά, 

οικονομικά και εκπαιδευτικά προβλήματα αυτών και οι εξωτερικές θρησκευτικές 

επιδράσεις.
197

 

Η θρησκευτική επιρροή της Τουρκίας στους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας 

είναι παραδοσιακή, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτών είναι τουρκικής καταγωγής, 

τελευταία όμως παρατηρείται απομάκρυνση των Πομάκων και των Ρομά από αυτή την 

επιρροή.
198

 

Η «διαδικασία της αναγέννησης» της περιόδου Ζίβκοφ προκάλεσε, μετά την 

πτώση του κομμουνισμού, στην τουρκική μειονότητα ένα ρεύμα επιστροφής στην 
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ισλαμική θρησκεία και τα μέλη της δήλωναν πλέον την τουρκική εθνοτική ταυτότητα 

και την μουσουλμανική θρησκεία.
199

 

Σύμφωνα με την Mila Maeva «Το 1990 ιδρύθηκε στη Σόφια το Ισλαμικό Κολέγιο 

στο γραφείο του Ανώτατου Μουφτή για την θρησκευτική εκπαίδευση και τη 

δημιουργία ισλαμικών θρησκευτικών ηγετών. Στη  συνέχεια τρία δευτεροβάθμια 

ισλαμικά σχολεία ιδρύθηκαν στη χώρα, ενώ πολλοί νέοι παρακολούθησαν 

θρησκευτικές σπουδές στην Τουρκία, Ιράν και Αραβικές χώρες. Το 2011 

παρακολούθησαν μαθήματα για το Ισλάμ σε πρωτοβάθμια σχολεία 3.372 μαθητές, ενώ 

το 2012/2013 τα σχολεία αυτά ήταν 27».
200

  

Σύμφωνα με το γραφείο του Ανώτατου Μουφτή στη Βουλγαρία περίπου 1200 

μουσουλμανικά τεμένη (τζαμιά) λειτουργούσαν το 2011.
201

 

Συνεχίζοντας η Mila Maeva επισημαίνει, ότι η επιτόπια ερευνητική εργασία από 

το 1999 έως το 2013 δείχνει, ότι η «Ισλαμική αναβίωση» παρατηρείται κυρίως στους 

ηλικιωμένους, όπως επίσης και σε ένα μικρό αριθμό νέων ανθρώπων, που είχαν 

μεταναστεύσει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου είχαν έρθει σε επαφή με 

μουσουλμάνους, που ζουν εκεί και επέστρεψαν στη Βουλγαρία.
202

 Άλλες έρευνες 

δείχνουν όμως και μια γενικότερη τάση απομάκρυνσης από τη θρησκευτική επιρροή 

στη Βουλγαρία και το 2006 υπολογίστηκε ότι ένα ποσοστό 34-40% του πληθυσμού δεν 

είχε σχέση με τη θρησκεία.
203

 Διαπιστώθηκε επίσης ότι η πλειονότητα των μελών της 

τουρκικής μειονότητας είχε περιορισμένη γνώση της Ισλαμικής θρησκείας και μόνο 

ένας μικρός αριθμός αυτών ακολουθούσε συνειδητά τη θρησκευτική ζωή, ενώ στοιχεία 

του βουλγαρικού και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ενσωματώθηκαν στη ζωή τους.
204

Η 

θρησκεία για την τουρκική μειονότητα στη Βουλγαρία είναι περισσότερο ένα στοιχείο 

της πολιτιστικής ταυτότητας παρά μία υποχρεωτική διαδικασία και η στάση της αυτή 

δεν έχει αλλάξει, παραμένοντας προς την κοσμική κατεύθυνση, παρά τις προσπάθειες 

ισλαμικών οργανώσεων (αραβικών και κυρίως τουρκικών) και την θρησκευτική 

προπαγάνδα των απεσταλμένων από το εξωτερικό.
205

 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται προφορικές επιθέσεις και βιαιοπραγίες σε 

βάρος των μουσουλμάνων από ακραίες εθνικιστικές ομάδες και κόμματα, όπως το 
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περιστατικό της 20 Μαΐου 2011 στη Σόφια έξω από το Τζαμί Μπάνια Μπάσι από 

υποστηρικτές του εθνικιστικού κόμματος Ατάκα (λεπτομερώς αναφέρεται στην 5
η
 

αναφορά της Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου 

της Ευρώπης).
206

 Τέτοια περιστατικά αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα των καλών 

σχέσεων και της ανοχής της Βουλγαρικής πλειονότητας απέναντι στους 

μουσουλμάνους της Βουλγαρίας.  

Η τουρκική μειονότητα μέχρι σήμερα ακολουθεί μετριοπαθή στάση, χωρίς να 

υπάρχουν στους κόλπους της ριζοσπαστικές ισλαμικές τάσεις και χωρίς να υποθάλπει 

τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή η στάση ευνοεί τις καλές σχέσεις, την ανοχή της 

Βουλγαρικής κοινωνίας και πολιτείας και την αποφυγή εντάσεων. Αναπόφευκτα όμως 

η επιφυλακτικότητα των Βουλγάρων εντείνεται και ο φόβος για την κρατική ασφάλεια 

αυξάνεται από τις τελευταίες τρομοκρατικές ενέργειες φανατικών ισλαμιστών, 

υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. 
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Βλέπε Council of Europe, European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) Report on 

Bulgaria, 16/9/2014, pp 18-19 <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-

country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-ENG.pdf> , (ανακτήθηκε 15/5/2016)  
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Συμπεράσματα 

 

Μειονότητες υπάρχουν σε όλα τα κράτη του κόσμου, όπως και στην Ευρώπη.    

Στα Κείμενα των Διεθνών Οργανισμών δεν περιλαμβάνεται ο ορισμός της μειονότητας, 

λόγω της έλλειψης ομοφωνίας των κρατών. Η κύρια πηγή των μειονοτικών 

δικαιωμάτων είναι η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων, που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές 

Μειονότητες (1992), που κατοχυρώνει την προστασία της ύπαρξης τους και της 

εθνικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας.  

Στην Ευρώπη το βασικό Κείμενο, που προβλέπει τα μειονοτικά δικαιώματα, 

ανεξάρτητα από τα ανθρώπινα, είναι η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των 

Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί, που προστατεύουν τις μειονότητες και τα δικαιώματα 

τους, είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρώπη το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι με τα αρμόδια όργανά τους εξετάζουν την κατάσταση των 

μειονοτήτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τις 

εθνικιστικές συγκρούσεις, που ξέσπασαν στην Ευρώπη, μετά την κατάρρευση του 

κομμουνισμού, παρενέβησαν όμως για να καταπαύσουν οι εχθροπραξίες και να 

προστατεύσουν τις μειονότητες, όπως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην Κροατία και στο 

Κόσοβο.  

Μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης ξέσπασαν πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των χωρών της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης για τον έλεγχο των περιοχών, όπου διαβιούν οι 

εθνικές μειονότητες, όπως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κόσοβο, Αμπχαζία και 

Υπερδνειστερία. Τα γεγονότα αυτά επέδρασαν σημαντικά στη διαμόρφωση της 

πολιτικής των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης απέναντι στις 

μειονότητες έκτοτε και μέχρι σήμερα.  

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν το ζήτημα των 

μειονοτικών δικαιωμάτων ως πρόβλημα κρατικής ασφάλειας, σε αντίθεση με τις 

Δυτικές χώρες, οι οποίες αποδέχονται την αρχή της δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση του 

ζητήματος, όμως, όσες είναι μέλη της Ε.Ε, παραχωρούν στις μειονότητες τα 

προβλεπόμενα στις Διεθνείς Συμβάσεις – Διακηρύξεις δικαιώματα, στα οποία πάντως 

δεν περιλαμβάνεται η παραχώρηση εδαφικής αυτονομίας.  
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Οι παράγοντες, που καθορίζουν αυτή τη στάση είναι η διεκδίκηση εδαφικής 

αυτονομίας από τις μειονότητες, η σχέση της μειονότητας με μία εξωτερική δύναμη, το 

ιστορικό παρελθόν, το δημοκρατικό έλλειμμα, λόγω της μακροχρόνιας επικράτησης 

κομμουνιστικών καθεστώτων και η οικονομική δυσχέρεια. 

Σύμφωνα με την οπτική της Ανθρωπολογίας οι χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα δε οι Βαλκανικές, που υστερούν σε μεγάλο βαθμό σε 

όλους τους τομείς έναντι των Δυτικών χωρών, προβάλλουν τον εθνικισμό της 

πλειονότητας, ανατρέχοντας στο ιστορικό παρελθόν.  

Η παρουσία των μουσουλμάνων στην Ευρώπη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

πολύ δε περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την τρομοκρατική δράση 

φανατικών ισλαμιστών. Μουσουλμάνοι από τις Βαλκανικές χώρες δεν φαίνεται να 

εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά των Δυτικών χωρών αλλά προκαλεί 

ανησυχία η διαπίστωση ότι ισλαμιστές τρομοκράτες είχαν βρεί καταφύγιο σε ορισμένες 

Βαλκανικές χώρες, τα τελευταία δε τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι και τις 

Βρυξέλλες από φανατικούς ισλαμιστές αυξάνουν τους φόβους των Ευρωπαίων για την 

ασφάλεια τους και την επιφυλακτικότητα απέναντι στις μουσουλμανικές κοινότητες και 

μειονότητες.  

Σε όλες τις χρονικές περιόδους, από την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τους 

Τούρκους μέχρι και σήμερα, το ζήτημα της τουρκικής μειονότητας αντιμετωπίσθηκε 

από το Βουλγαρικό κράτος ως πρόβλημα κρατικής ασφάλειας, δηλαδή ως απειλή για 

την εδαφική του ακεραιότητα, λόγω της διαφορετικής εθνικότητας και θρησκείας και 

της σύνδεσης της με την Τουρκία, που θεωρείται διαρκής απειλή. 

Κατά καιρούς ασκήθηκε καταπιεστική πολιτική, με σκοπό την ομογενοποίηση 

του κράτους, με αποκορύφωμα την αφομοιωτική πολιτική του κομμουνιστικού 

καθεστώτος Ζίβκοφ (1984-1989). 

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος η Βουλγαρική πολιτική έναντι 

της τουρκικής μειονότητας βελτιώθηκε και καταργήθηκαν οι περιορισμοί, που είχαν 

επιβληθεί. Το Σύνταγμα της δημοκρατικής Βουλγαρίας του 1991 παραχωρεί ένα ευρύ 

φάσμα δικαιωμάτων στους «πολίτες μη βουλγαρικής καταγωγής», ενώ παράλληλα 

αντιμετωπίζει το ζήτημα των μειονοτήτων και βασικά της τουρκικής μειονότητας ως 

πρόβλημα κρατικής ασφάλειας, δεδομένου, ότι δεν αφήνει περιθώρια για διεκδίκηση 

εδαφικής αυτονομίας, απαγορεύει τη σύσταση πολιτικών κομμάτων με θρησκευτικό ή 

εθνοτικό περιεχόμενο και ούτε καν αναφέρει τον όρο «μειονότητα». 
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Η Βουλγαρία παραχωρεί στην τουρκική μειονότητα τα δικαιώματα, που 

προβλέπονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών, 

που ενσωμάτωσε και στην εσωτερική νομοθεσία της και πραγματοποίησε μεγάλη 

πρόοδο από την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος μέχρι και σήμερα  στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της τουρκικής μειονότητας, όπως αποδεικνύεται από 

την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις εκθέσεις του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

 Η τουρκική μειονότητα τήρησε πάντοτε μια προσεκτική στάση, αποφεύγοντας 

την πρόκληση εντάσεων, την προβολή μέχρι και σήμερα αιτήματος παραχώρησης 

εδαφικής αυτονομίας και εμφάνιση θρησκευτικού φανατισμού. Στα πλαίσια αυτά 

κινήθηκε και το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (DPS), που 

αντιπροσωπεύει την τουρκική μειονότητα και σκοπός του είναι η υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων αυτής.  

Η Βουλγαρία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση χώρας, που διαφέρει από τις 

υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, στις οποίες μετά την πτώση των κομμουνιστικών 

καθεστώτων, έλαβαν χώρα συγκρούσεις με αφορμή τα μειονοτικά ζητήματα. Στη 

Βουλγαρία το σύστημα ειρηνικής συνύπαρξης, που σφυρηλατήθηκε επί αιώνες και 

σέβεται την διαφορετικότητα, εθνοτική και θρησκευτική, συνεχίζει να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και να αποτρέπει τις συγκρούσεις μεταξύ πλειονότητας και 

μειονοτήτων, πλην μεμονωμένων περιστατικών σε βάρος της τουρκικής και 

μουσουλμανικής μειονότητας.  
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