
ΟΜΙΛΙΑ κ ΡΟΖΑΚΗ

ΡΟΖΑΚΗΣ: Ο δικός μου ρόλος είναι σχετικό περιορισμένος και 

περισσότερο προσγειωμένος στην πραγματικότητα των σημερινών εξελίξεων 

στην Ευρώπη. Λέω ότι ο δικός μου ρόλος είναι σχετικά περιορισμένος 

και θα μπορούσα να πω ότι περιορίζεται μετά από τις θαυμάσιες 
εισηγήσεις των δυο άλλων συναδέλφων, ακόμα περισσότερο.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες κοινοτοπίες που 
θεωρώ απαραίτητα, ως διευκρινιστικές πριν, μέσα στο κεντρικό κορμό 
της μικρής μου εισήγησης. Δυο πράγματα, θέλω να συγκρατήσω, και τα 

οποία θα απαντηθούν στην εισήγηση αυτή. Το γεγονός της διπλής 
απειλής, που υφίσταται αυτή την στιγμή, το παραδοσιακό εθνικό κράτος, 

αποκλειστικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Γιατί εν πάση περιπτώσει, το 

ευρωπαϊκό κράτος, είναι αποκλειστικά, ευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν έχει 
συναντηθεί ακόμα σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

Αυτό που είναι παράδοξο, είναι οτι δεν ακολουθήθηκε καν, 

μετά από την φάση της αποαποικιοποίησης στον υπόλοιπο κόσμο, ενώ 

υπήρχε η ευκαιρία. Τα κράτη δηλαδή που συνιστούν σήμερα, το 

μεγαλύτερο αριθμό πλειοψηφικά των οντοτήτων στην διεθνή σκηνή, δεν 
είναι εθνικά κράτη.

Οσο πάει συρρικνώνεται αυτή η λογική του εθνικού κράτους. 
Οι απειλές λοιπόν τις οποίες υφίσταται αυτή την στιγμή το εθνικό 

κράτος, προέρχονται από δυο αντινομικές θα έλεγα αντιλήψεις. Μία 

υπέρβαση του εθνικού κράτους από τη μια μεριά, τονίστηκε ήδη από τους 

ομιλητές, μέσα από την διεύρυνση του φαινόμενου της υπερεθνικότητας, 

με βασικό πόλο την ευρωπαϊκή κοινότητα, και παράλληλα μια αναζωπύρωση 

των εθνικισμών, η οποία παίρνει ιδιαίτερα διαστάσεις, μετά από την 

άρση των συνεπειών του ψυχρού πολέμου, δηλαδή τα τελευταία, τρία, 
τέσσερα χρόνια.

Αυτά τα δυο φαινόμενα, ουσιαστικά έχουν ένα κοινό σημείο, 

ζεύξης. Και αυτό το κοινό σημείο ζεύξης, είναι ότι πίσω από τις 

εθνικιστικές ροπές, που αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο, κρύβεται 

ουσιαστικά μια πεποίθηση, ότι το ίδιο το εθνικό κράτος, παραχωρεί 

βαθμιαία την θέση του σε έναν υπερεθνισμό, που δίνει την δυνατότητα,



τις μικρότερες οντότητες, οτις μικρότερες, κοινωνίες, που έχουν 
κάποια μορφή αλληλεγγύης, εσωτερικής και ενότητας, να επιβιώσουν οε 

ένα άκληρό κόσμο.

Δηλαδή πίσω απ όλα αυτά τα φαινόμενα, που παρατηρούνται 

τον τελευταίο καιρό, είτε αυτά είναι η Σοβιετική Ενωση, είτε είναι 

στα Βαλκάνια, είτε είναι ακόμα και στην βασική παλιά Ευρώπη, την 

, δυτική, υπάρχει μια λογική, που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί 

οριστικά, αλλά που φαίνεται ότι επικρατεί.
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Οτι δηλαδή, μπορούμε να αποκολληθούμε από τον βασικό μας 

αρχικό κορμό, γιατί υπάρχει εν τω γίγνεσθαι ένας ευρύτερος 

πολιτειακός και πολιτικός σχηματισμός, που θα μας επιτρέπει να 
επιβιώσουμε, χωρίς να κινδυνέψουμε να εξαφανιστούμε. Και αυτό φυσικά 

είναι η Ευρώπη.
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Η ιδέα της Ευρώπης, ως πρωτεργάτης και υποκινητής, των 

αποσχετιστικών τάσεων που έχουν διαμορφωθεί αυτή την στιγμή, στον 

Ευρωπαϊκό χώρο. Το δεύτερο φαινόμενο, που θα ήθελα να εντοπίσω, είναι 

ότι αυτές οι απειλές, οι οποίες παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, 
μπορούν να εντοπιστούν σε μία σειρά, ταξινομημένων κατηγοριών.
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Η υπερεθνικότητα, είναι η πρώτη και η ιστορικά πρώτη, με 

την έννοια ότι εμφανίζεται σχεδόν αμέσως, μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. Το δεύτερο είναι η βαθμιαία αποκέντρωση, είναι 

πολύ σημαντικό αυτό, διότι η αποκέντρωση ουσιαστικά, μέσα στο εθνικό 

κράτος, προδίδει μια από τις βασικές αρχές, της ύπαρξης του κράτους, 

που ήταν η συγκέντρωση της εξουσίας.
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Ενας από τους βασικούς μοχλούς, κάτω από τους οποίους 

διαμορφώθηκε το εθνικό κράτος. Τρίτο η αυτονόμηση των περιοχών, μέσα 

στο εθνικό κράτος, παράλληλο φαινόμενο, αλλά πολύ πιο συμπαγές απ ότι 

¡, είναι η διοικητική αποκέντρωση. Η διεύρυνση της προστασίας των 

γ μειωνοτήτων, κάτι το οποίο θα με απασχολήσει ιδιαίτερα μετά από λίγο.

. , ·, Και τέλος οι τάσεις αποσκίρτησης, δηλαδή τα φαινόμενα που

παρουσιάζονται ιδιαίτερα μετά από την φάση που ο ψυχρός πόλεμος 
εμπόδιζε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ολα αυτά τα φαινόμενα, στην

ουσία, μας οδηγούν σήμερα σε μία διαφορετική αντίληψη για το πως 
πρέπει να διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης.

Και αφήνοντας αυτά τα φαινόμενα, έχουν αρχίσει να 
δίδονται ορισμένες απαντήσεις. 0 ρόλος μου ακριβώς, είναι να

επιχειρήσω να δω, πως μετακινούμαστε από ένα παλιό καθεστώς, μιας 

αυτοπεποίθησης του εθνικού κράτους σε μια καινούργια κατάσταση του 

διτού φαινομένου, απορρύθμιση του εθνικού κράτους, είτε με την 

υπερεθνικότητα, είτε με την τάση να δημιουργηθούνε πιο αυτοδύναμες 

και αλληλέγγυες, που άλλοτε ανήκαν αποκλειστικά μέσα στο εθνικό 
κράτος. Μια διαπίστωση εδώ απαραίτητη.
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Το εθνικό κράτος στην Ευρώπη, σχηματίστηκε μέσα σε μια 

λογική, ότι είναι ενιαίο, ότι πράγματι, μέσα του φιλοξενεί ομοειδή 

και ομοιογενή στοιχεία, και ότι λειτουργεί πάνω στην αρχή της 

δημοκρατίας. Αυτές είναι τρείς υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι πάντοτε 
αυταπόδεικτες.

Η πρώτη υπόθεση εκεί, οι δυο πρώτες υποθέσεις, ενιαιότητα 

και ομοιογένεια, δεν υπήρξαν ποτέ πραγματώσιμες, δεν πραγματώθηκαν 

ποτέ, γιατί; Διότι μέσα στο Ευρωπαϊκό κράτος, αλλού περισσότερο, 

αλλού λιγότερο, εγκλωβίστηκαν, εθνικές ομάδες, οι οποίες δεν ανήκαν 
στην εθνικά πλειοψηφούσα ομάδα.

Κανένα ευρωπαϊκό κράτος, δεν κατόρθωσε, να πραγματώσει 

την ιδέα, της εθνότητας, με το να φτιάξει ένα κράτος, που πράγματι 

μόνο του μέσα ζούσε χωρίς παρεκκλίσεις. Το δεύτερο το οποίο συνοδεύει 

αυτή την αρχή της εθνότητας, η ψευδαίσθηση του εθνικού κράτους, είναι 

η αρχή της δημοκρατίας, η οποία λειτούργησε παραδοσιακά, στην 

αντίληψη μιας πλειοψηφίας, που κυβερνά, και μιας μειοψηφίας που 
ακούει. -··■ ;0.'ο
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Η δημοκρατία ορθώθηκε πάνω σε αυτή την αντίληψη, και που 

θα μπορούσε ενδεχομένως, την τόσο παραδοσιακή της« στάση,311 να 

επιβιώσει, εάν δεν είχε αφ'ενός μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις, στο 

εσωτερικό, που πολλές φορές λόγω του γεγονότος ότι οι κοινωνικές 

αυτές αντιθέσεις, παγιδεύονταν από την αρχή της πλειοψηφίας', την 

ανέτρεψαν κάποια στιγμή, δεν λειτουργεί σήμε-ρα η · αρχή της



πλειοψηφϊας, έτσι όπως την γνωρίζαμε πριν από εκατό χρόνια.

Και από την άλλη μεριά οι εθνικά διαφορετικοί πληθυσμοί, 
και αυτοί είναι ικανοποιημένοι από την αρχή της πλειοψηφίας, το 

γεγονός δηλαδή ότι η πλειοψηφούσα εθνικά ομάδα, πρέπει να είναι 

εκείνη που θα επιτάσει το τρόπο ζωής, της εθνικά μειοψηφούσας ομάδας, 

ή ομάδων, οδήγησε και αυτή οε μια ρήξη αυτής της απόλυτης αντίληψης 
του παρελθόντος.

Και οδηγούμαστε που; Σήμερα, 1991. Ουσιαστικά οδηγούμαστε 
σε έναν αρχικό συμβιβασμό που βεβαίως, είναι άγνωστη η εξελιξή του 

και οι τελικές του απολήξεις. Ποιος είναι ο συμβιβασμός αυτός. Δεν 

έχει γίνει ακόμα δεκτό, παρά το γεγονός, ότι η Ευρωπαϊκή κοινότητα, 

οδηγεί και βαθμιαία σε αυτό το φαινόμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ολοκλήρωσης, ότι το εθνικό κράτος ανήκει στο παρελθόν.

Αν κανείς κοιτάξει την λειτουργία των θεσμών στην Ευρώπη, 
,ο θα διαπιστώσει ότι στηρίζεται ακόμα ριζικά, στο φαινόμενο του εθνικού 

κράτους. Κανείς δεν έχει αποτολμήσει να πει ότι τέλειωσε η περίοδος 

αυτή, μπήκαμε σε μία καινούργια περίοδο. Το εθνικό κράτος
διατηρείται.

Και θεσμικά διατηρείται τόσο μέσα από την τροποποίηση της 
' λογικής της αρχής της αυτοδιάθεσης, όσο και μέσα από την ενίσχυση της 

λογικής, της λεγάμενης εδαφικής ακεραιότητας. Επιτρέψτε μου δυο 
διευκρινίσεις, σε αυτές τις δυο έννοιες.

Σχετικά με την αυτοδιάθεση. Η αυτοδιάθεση ως αρχή είχε 
πάρει ένα δρόμο εξαιρετικά επικίνδυνο θα έλεγε κανείς για το κράτος, 

στις αρχές της ΙΟετίας του 50. Είχε ταυτιστεί με την δυνατότητα των 

λαών, ανεξάρτητα, που βρίσκονταν, είτε σε αποικιοκρατούμενες
περιοχές, είτε σε περιοχές των παραδοσιακών κρατών, να μπορούν να 

εκδηλωθούν ελεύθερα και ενδεχομένως, να αποκολληθούν από τον εθνικό 

κορμό, εάν μπορούσαν συμπαγώς, να παρουσιάσουν τα αιτηματά τους. Αν 

- είχαν την δυνατότητα, να θεωρηθούν ως διαφορετικές μονάδες.

Αυτή η αρχή της αυτοδιάθεσης, η οποία ιστορικά έλκει την 
καταγωγή από την ανάγκη αποαποικιοποίησης φυσικά, όταν η

αποαποικιοποίηση άρχισε να διαβρώνεται. Αρχισε να διαβρώνεται για να 

οδηγήσει σε ένα συμβιβασμό. 0 οποίος εμφανίζεται πολύ χαρακτηριστικά, 
σε ένα ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και επαναλαμβάνεται 
στην τελική πράξη του Ελσίνκυ, η οποία λέει τι;

Οτι κανένας λαός, δεν μπορεί να αυτοδιατεθεί παρά μόνο 
εκείνος ο οποίος ζει σε μια περιοχή, η οποία δεν έχει πολίτευμα 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου του λαού. Τι σημαίνει αυτό σε απλά 

Ελληνικά. Σημαίνει ότι ενώ στο παρελθόν, δεχόμαστε ότι ο κύριος 

μοχλός κινητικότητας των πληθυσμών και των λαών, ήταν η δική τους 

διάθεση να αυτονομηθούν, με την μετεξέλιξη της αρχής αυτοδιάθεοης, 

βρισκόμαστε οε μία άλλη αντίληψη, η οποία λέει εάν 'υπάρχει 

δημοκρατία, εάν υπάρχει αντιπροσωπευτικό καθεστώς, εάν υπάρχει ένα 

κράτος που λειτουργεί κεντρικά οργανωμένο, δεν μπορείς να σηκωθείς να 
φύγεις από αυτό, είναι παράνομο. ίΛ

Στο ίδιο μήκος κύμματος, περιλαμβάνεται και η ενίσχυση 

αυτού που ονόμασα, εδαφικής ακεραιότητος. Οποιοδήπονε παραχώρηση 

γίνεται αυτή την στιγμή στον ευρωπαϊκό χώρο, στην κατεύθυνση 

παραχώρησης δικαιωμάτων σε λαούς, ή σε κοινωνικές, ή πολιτικές 

ομάδες, γίνεται μέσα από την λογική, της διατήρησης, της εδαφικής 
ακεραιότητας.

Δηλαδή ότι ποτέ, και με κανένα τρόπο, οποιαδήποτε 

παραχώρηση δίδεται από τις συγκεκριμένες συμβατικές ρυθμίσεις, 

σήμερα, δεν μπορεί να υποννοεί την δυνατότητα διάλυσης του κράτους, 
έτσι όπως έχει οργανωθεί από την στιγμή της ίδρυσής του.

Αρα οποιεσδήποτε ομάδες επιθυμούν να ζήοουν διαφορετικά, 
θα ζήοουν διαφορετικά, μέσα στο οργανωμένο κράτος, και όχι έξω από 

αυτό. Χωρίς δηλαδή να έχουν την δυνατότητα, την νόμιμη δυνατότητα, 

δεν μιλάω για την βίαιη πιθανότητα αποσχησής του. Μιλάω για τσ όρια 
της νομιμότητας αυτή την στιγμή.

Δεν θα έχουν την δυνατότητα, να αποσκιρτήσουν με τρόιίους 
οι οποίοι δεν είναι βίαιοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το πρώτο σκέλος 

του συμβιβασμού, υπάρχει μια ριζική διαφοροποίηση, που ορισμένοι θα 

μπορούσαννα την χαρακτηρίσουν και ευεργηΤική για τις κοινωνικές



ομάδες, που παραδοσιακά ήταν υποκείμενες οε πλειοψηφίες, εθνικά 
διαφορετικές. Και η οποία προτείνει μια οειρά νέων μέτρων.
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Που βρίσκονται αυτά τα μέτρα; Υπάρχουν σήμερα που μιλάμε 
τρεις πηγές, από τις οποίες εκπορεύονται. Υπάρχει το κείμενο της 

Κοπεγχάγης του 1990, είναι απόρροια μιας οειράς διεργασιών που 

έγιναν, μέσα στην συνδιάσκεψη για την ασφάλεια και την συνεργασία 

στην Ευρώπη, αυτό που ονομάζουμε δασέο όπως ξέρετε, υπάρχει ένα 

σχέδιο σύμβασης, για τις μειωνότητες οτην Ευρώπη, που προκύπτει από 

την συνεργασία του συμβουλίου της Ευρώπης, υπάρχει τέλος μια τρίτη 

σύμβαση, σχέδιο γι αυτό ακόμα, στην φάση που μιλάμε, η οποία 
προστατεύει τις μειωνοτικές γνώσεις.

)
Τι είναι τα καινούργια στοιχεία που προσφέρονται, για την 

διάθεση αυτονόμησης, εκείνων των κοινωνικών ομάδων, για ορισμένα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που θα ήθελαν να αισθανθούν λιγότερες 
καταπιεζόμενες από την κεντρική πλειοψηφία.

ν ο κ  1 , ■

Πρώτα απ όλα, ενώ στο παρελθόν, όλη η λογική είχε

οικ.οδομηθεί πάνω στην αντίληψη διεθνών συμβάσεων, δηλαδή ένας εθνικός 

ν πληθυσμός, ο οποίος ζούσε σ ένα έδαφος άλλου χώρου, άλλης χώρας, 

άλλου κράτους, για να μπορέσει να προστατευθεί, θα έπρεπε να 

προστατευθεί μέσα από την παρέμβαση του εθνικού του κέντρου.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη η περίοδος του Μεσοπολέμου, 
¡: διακρίνεται για τις λεγάμενες διεθνείς συμβάσεις μειωνοτήτων, οι

οποίες δεν σημαίνει τίποτε άλλο, παρά συμβάσεις ανάμεσα στα εθνικά 

οτ κέντρα, εκείνων των πληθυσμών, οι οποίοι στέλνουν σε άλλα κράτη,

πληθυσμούς, ή έχουν σε άλλα κράτη πληθυσμούς και στα κράτη που 
δέχονται τους πληθυσμούς, ή διατηρούν τους πληθυσμούς.

0 < Κλασσική περίπτωση, Ελλάδας ~ Τουρκ ί ας, στη φάση αμέσως
μετά, τον πόλεμο της Μ.Ασίας, όπου μια χώρα, η Τουρκία, ή η Ελλάδα, 

δέχονται ότι θα προστατεύσουν τους ομογενείς του άλλου κράτους, και 

ρ τους θρησκευτικά ταυτόσημους, με μια σειρά, από ρήτρες, οι οποίες 
είναι ρήτρες προστασίας.
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Εκεί τελείωνε η προστασία, ήταν συμφωνία διακρατική.

Σήμερα που βρισκόμαστε; Σήμερα βρισκόμαστε σε μια αντίληψη ότι αυτοί 

που προστατεύονται, δεν προστατεύονται με βάση την επιβολή ενός 

κράτους πάνω οε ένα άλλο, αλλά πάνω σε μια πανευρωπαϊκή λογική η 

οποία θεωρεί ότι ένα από τα βασικά καθήκοντα της Ευρώπης, είναι να 
προστατεύσει την ιδιαιτερότητα και την διαφορά.

Είναι μεγάλη η διαφορά, γιατί στην μία περίπτωση σας λέω, 

η επιβολή τελικά της σύμβασης, είναι προσδιορισμένη από τον βαθμό 

εκεί εξουσίας και δύναμης που έχει το ένα κράτος, να πείσει το άλλο 

να υποστεί αυτούς τους όρους, ενώ μια πολυμερή διεργασία που σήμερα 

γίνεται, και η οποία εκπροσωπείτο« από το σύνολο των ευρωπαϊκών 

κρατών, αυτού του είδους η αρχαϊκή προστασία, μετακινείται σε μια 

πανευρωπαϊκή συμφωνία, σ ένα κονσέτσους, ας το ονομάσουμε έτσι, 

πανευρωπαϊκό, το οποίο δέχεται ανεξαρτήτως διημερών σχέσεων, να 

προστατεύσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που «^ουν 
διαφορετικά από τους άλλους. ■ ν
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Πρώτο λοιπόν επίτευγμα, η διαφοροποίηση από το παρελθόν, 

σε αυτό το σημείο. Δεύτερο επίτευγμα, το γεγονός, ότι εμπλουτίζεται ο 

μηχανισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση ειδικές συμφωνίες. Ενώ 

δηλαδή ως τα τώρα, υπήρχαν δυο απόψεις, η μία έλεγε τα θέματα των 

μειωνοτήτων, είναι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
,π; ·

Αν έχουμε συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό αρκεί 

για να προστατευθεί ένας έκαστος των μειωνοτικών. Αυτό τι σημαίνει; 

Σημαίνει αυτομάτως, ότι επειδή δεν έχουμε καμία συμφωνία συλλογικών 

δικαιωμάτων, η πιθανότητα προστασίας, ήταν μόνο εναποτεθειμένη στην 

προσφυγή ενός ατόμου, ο οποίος είχε διαφορές, και ήθελε να λύσει το 
πρόβλημά του. υ

Σήμερα αναγνωρίζεται η συλλογικότητα πλέον. Αναγνωρίζεται 
δηλαδή η δυνατότητα, ομάδων καθ'εαυτών να προσφύγουν σε αρμόδια 

όργανα, για να διεκδικήσουν την εξίσωσή τους με τον κεντρικό ιστό.

Τρίτο στοιχείο, φεύγει από την μέση η αρχή της 

πλειοψηφίας. Σιγά, σιγά. Η αρχή δηλαδή η οποία έλεγε, ότι 

παραδοσιακά, αφού μια πλειοψηφία, κατόρθωσε, να έρθει στην εξουσία, 

από εκεί και πέρα, η μειοψηφία ,είναι υποχρεωμένη όσο διαρκεί η



χρονική δυνατότητα της πλειοψηφίας, να κυβερνά, να υπακούει σε αυτήν.

Καθυστερημένα, αλλά τόσο δεδομένα, αστή η αρχή 
ανατρέπεται και στις εθνικό διαφορετικές ομάδες. Ως τα τώρα είχε 

ανατραπεί πίστευα σε ένα βαθμό, και στο πολιτικό πεδίο των 

κοινωνικοπολιτικών σχέσεων, δεν είναι έτσι; Δηλαδή σήμερα, δεν 
3 θεωρούμε ότι η μειοψηφία, επειδή είναι μειοψηφία, είναι υποχρεωμένη 

να λειτουργεί πάντοτε, ως μια ομάδα, που ακούει και ανέχεται.

Ηδη είναι τέτοια η διαστρωμμάτωση και οργάνωση του 
πολιτικού σχηματισμού, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ώστε η 

δυνατότητα διείσδυσης, της μειοψηφούσας άποψης, στην πλειοψηφούσα 

αρχή, είναι δεδομένη, ακριβώς, μέσα από την καθετοποίηση της 
εξουσίας.

Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα πια, καθυστερημένα, καιστο 
πεδίο των μειωνοτήτων. Δηλαδή η μειωνότητα, παύει να είναι εκείνη η 

οποία υποχρεωτικά ακούει, και όσο είναι μειωνότητα, που είναι 

καταδικασμένη να είναι πάντα μειωνότητα, λογικά, θα πρέπει να 
> υφίσταται τις αρχές της πλειοψηφίας.

Σήμερα με τις αρχές, που ήδη εντοπίζουν τις τρεις 

~ ουμβάσεις, στις οποίες αναφέρθηκα, έχουμε μια μετακίνηση. Οριακή, 

αλλά ωστόσο μια μετακίνηση, η οποία δίνει την δυνατότητα, στις 

μειοψηφίες, να εκφράζονται αφ'ενός μέσα από ένα βαθμό αυτοδιοίκησης, 

ι3 πολύ σημαντικό, αφ'ετέρου δε, από την υποχρεωτική τους αντιπροσώπευση 

στο πολιτικό κύκλο, που είναι ο ανάλογος κύκλος στο εσωτερικό του 
κράτους.

Αφήστε με δυο δευτερόλεπτα, να πω ένα πράγμα σε αυτό το 
σημείο, σχετικά με την αυτονόμηση. Αν κοιτάξετε την σύμβαση η οποία 

,. έχει σχεδιαστεί για την μειωνότητα στην Ευρώπη αυτή την στιγμή, θα 

τ δείτε, ότι συνδέει την μειωνοτική εξέλιξη, με την αποκέντρωση και την 
ν ; αυτονομία.

- Δηλαδή θεωρεί ότι οι μειωνότητες, που έχουν ορισμένα
εθνικά χαρακτηριστικά, και όταν λέμε εθνικά χαρακτηριστικά, εννοούμε 

ν γλωσσικά χαρακτηριστικά, εννοούμε θρησκευτικά χαρακτηριστικά, έχουν

την δυνατότητα, να προσδιορίζονται από δικές τους ιδιοφυίες, αλλό 
κυρίως, να προσπαθεί το ίδιο το κεντρικό κράτος, να διαμορφώσει 

τέτοιου είδους οργάνωση της πολιτικής του, ώστε να δώσει, να 

ταυτίσει, ή να προσπαθήσει να ταυτίσει την πολιτική αποκέντρωση, με 
την πλειοψηφούσα ομάδα.

Δηλαδή με άλλα λόγια, τι λέει ο χάρτης για τις 

μειωνότητες. Λέει, ότι, ό,τι είναι δυνατόν φυσικά, οι ομάδες που ζουν 

χωριστά, θα πρέπει να έχουν και την δυνατότητα αυτοδιοίκησης. Οπου 

είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει η απολιτική αυτονομία, η οποία 

δεν θα καταλήγει στο κεντρικό κρότος, για το όνομα του θεού, αλλά θα 

δίνει την ευχέρεια, καλύτερης εκπροσώπησης. »

)
Εδώ βεβαίως, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, είναι πολύπλοκο 

για έναν πολύ απλό λόγο, ότι σπανίως, στον ευρωπαϊκό χώρο, σήμερα, 

έχουμε πραγματικά ομάδες μειωνοτικές, οι οποίες να ζουν τελείως 

απομονωμένες, από το σύνολο του υπόλοιπου λαού, δηλαδή δεν έχουμε 

σήμερα περιοχές, οι οποίες εδαφικά να ταυτίζονται με μειωνότητες.

Εχουμε περιοχές, όπου ζουν περισσότερα μειωνοτίκά 

στοιχεία από αλλού, αλλά πουθενά, πραγματική ταύτιση εδάφους με 

μειωνότητα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αν δοθεί απόλυτη 

αυτονόμηση, σε μια περιοχή, εκεί κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μία 
ανοιχτή στροφή της καταπίεσης.

, V} Λ.ί

Δηλαδή η μειωνότητα πλέον, η οποία θα έρθει στην εξουσία, 

γιατί είναι πλειοψηφία στην περιοχή, θα καταπιέζει τις εθνικά 

διαφορετικές ομάδες, οι οποίες είναι πλειοψηφίες, στον ερυρύτερο 

εθνικό κορμό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι αυτό το λόγο είναι πολύ 

προσεκτική η σύμβαση αυτή, στο να δώσει τέτοιου είδους δυνατότητες.

Τέλος, εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω-νομίζω ότι περνάω 
το χρόνο μου, σιγά, σιγά, δεν είναι έτσι κύριε Πρόεδρε;- είνατ ότι 

στο είδος της προστασίας, γιατί ως τα τώρα, αναφέρθηκα κυρίως στην 

προστασία, ως διοικητική ρύθμιση προστασία, στο είδος της προστασίας, 

προστίθεται κάτι το οποίο στο παρελθόν, ήταν άγνωστο. Η μη διάκριση 

ενώπιον του νόμου. Ως τα τώρα, η πιο ολοκληρωμένη διεθνή σύμβαση που 

υπήρχε, σχετικό με τις διακρίσεις, ήταν η σύμβαση ανθρωπίνων



δικαιωμάτων, της Ρώμης; του 1950, η οποία προέβλεπε μιαρήτρ^, του 

άρθρου 14, η οποία έλεγε, άτι δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση οτα 

άτομα για τα δικαιώματα που προστατεύονται από την παρούοα σύμβαση.
> . ■ ; . · «  Γ . .... - ■ ι...* ' - ' , ι .' ί ̂

Πράγμα που σήμαινε, ότι όσα δικαιώματα, δεν 
προστατεύονται από την παρούσα σύμβαση, δεν προστατεύονται φυσικά και 

όσον αφορά τις μειοψηφίες. Με τα καινούργια σχέδια συμβάσεων, 

εισάγεται μια γενική υποστήριξη της αρχής της μη διάκρισης. Δηλαδή οι 

νέες συμβάσεις λένε, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε 
διάκριση από οποιαδήποτε πλευρά.

.* ^εν είναι δυνατόν δηλαδή, οποιοσδήποτε πολίτης, με την
προϋπόθεση ότι είναι πολίτης του κράτους, και εδώ, δυστυχώς, η Ευρώπη 

δεν απαντά στο μεγάλο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Διάκος, τι κάνουμε 

για τους Ασιότες εργάτες, ή για τους Αφρικανούς; Δεν κάνουμε τίποτα, 

τους διώχνουμε, αυτή είναι η σημερινή στάση της Ευρώπης, ενδιαφέρεται 
για τους ενσωματωμένους ήδη πληθυσμούς.

V  · ■ / , · ·  ■ : ί

Γι αυτούς όμως τουλάχιστον, υπάρχει μια μορφή και μια 
προσπάθεια να διαμορφωθούν ισότητες στην συμπεριφορά. Τέλος από 

ο πλευράς ουσιαστικών δικαιωμάτων που αναπτύσσονται αυτή την στιγμή,

'■> στον ευρωπαϊκό χώρο, θα ήθελα να τονίσω, ότι μεγάλη σημασία έχει ότι 

Γ μιλάμε πια, για την υποχρέωση ενεργητικής συμπεριφοράς του κράτους, 
π απέναντι στις μειωνότητες.

Ως τα τώρα, οι υποχρεώσεις, ήταν αρνητικές. Δηλαδή το 
π κράτος, δεν έπρεπε να κάνει ορισμένα πράγματα εις βάρος τους. Τώρα, 

πρέπει να προσχωρήσει ορισμένους όρους διαβίωσης των πληθυσμών αυτών, 

η Με την έννοια να τους δώσει τα κατάλληλα σχολεία, τις κατάλληλες 

εκκλησίες, την δουλειά, και σε βάση ισότητας με τους υπολοίπους 

1 ΦΜΟ'κά, αν υπάρχει γενική ανεργία, δεν υποχρεώνονται για κάτι τέτοιο.
Η · ν :

Και φυσικά να τους δώσει την δυνατότητα, χωρίς κανένα 
φραγμό να ασκούν αυτά τους τα δικαιώματα. Εχουν μια θετική υποχρέωση, 

που διαφέρει ειδικά, από την απλή αποθετική υποχρέωση της αποχής του 
παρελθόντος.

Από την άλλη μεριά, και τα τρία αυτά κείμενα, στα οποία

ανσφέρθηκα, τονίζουν ότι οι πληθυσμοί, που ζουν μέσα στα όρια κρατών, 
πρέπει βεβαίως, χωρίς ποτέ να υπάρχει θέμα, αφομοίωσής τους, να 

παραμένουν πιστά, στο κράτος, να παραμένουν δηλαδή, πληθυσμοί οι 
οποίοι ως πολίτες του κράτους, έχουν υποχρεώσεις, απέναντι οε αυτό. 

Και ότι σε μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, οι υποχρεώσεις τους 

αυτές, αφορούν φυσικά, την τήρηση των αρχών της δημόσιας τάξης, της 
εθνικής ασφάλειας, και φυσικά τα δικαιώματα των τρίτων.
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Αυτός είναι ο βασικός συμβιβασμός, που διαμορφώνεται ’αυτή 

την στιγμή, ένας συμβιβασμός, που δεν είναι εξαιρετικά 

ικανοποιητικός, στον βαθμό που δεν απαντάει στο κεντρικό ερώτημα όλων 

των εξωευρωπαϊκών πληθυσμών, αλλά που απαντάει τουλάχιστον σε ένα 

πρωταρχικό ερώτημα, που είναι ακριβώς, η βαθμιαία ισονόμηση !των 
πληθυσμών, σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. ' > .  ̂>

Και για να τελειώσω, τονίζω και πάλι ότι πιστεύω* και εδώ 

ίσως είμαι περισσότερο αισιόδοξος, από τους προηγούμενους σμιληΦές, 

ότι υπάρχει μια νομοτελειακή τάση, στον ευρωπαϊκό χώρο, που 

εκφράζεται με βάση αυτή την σύνθεση των αντινομιών που παρουσίασε.
. . ! ί - « Γ ' Γ>: . -  ■·τ>ο'. }π

Δηλαδή πιστεύω, ότι έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα το 

ευρωπαϊκό πείραμα, βρισκόμαστε σε μία περίοδο, όπου αυτό που 

ενδεχομένως, ήταν άλλοτε ένας κίνδυνος για το εθνικό κράτος, δηλαδή η 

μειωνότητα, η οποία μάλιστα, πολλές φορές, υποστηρίζεται σπό εθνικά 

κέντρα, εκτός του κράτους. Αρχίζει να χάνει την μεγάλη του σημασία, 

διότι εάν συνεχίσει ο βαθμός της εξέλιξης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 

βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άλλου είδους εθνικισμό, θα έλεγα, σε "ένα 

είδος ανανεούμενου τοπικισμού, όπου πιο αυθεντικές κοινωνικές ομάδες, 

με χαρακτηριστικά, εθνικής αλληλεγγύης, 6α αποτελούν την μονάδα της 

Ευρώπης αύριο, σε μια Ευρώπη, χαλαρά οργανωμένης Ομοσπονδίας, που θα 

δίνει την δυνατότητα διαβίωσης, αυτών των κοινωνικών και εθνοτικών 

ομάδων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την βασική συνοχή που είναι η 

πολιτισμική συνοχή στον ευρωπαϊκό χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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